
 تخصصیسواالت 

 مدیرعامل بانک مرکزی؟

دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت او لیسانس و فوق لیسانس حسابداری از ولی هللا سیف. 

. سابقه هیات مدیره است دانشگاه عالمه طباطباییاست. وی دارای دکتری حسابداری و امور مالی از  ایران

 بانک سپه رو هم داره.

 چیه؟ سپه اسم مدیر عامل بانک

 محمدکاظم َچقاَزردی. اصاالتا کرد هست.

 یات مدیره بانک سپه:اعضای ه

امور  مدیریت –مدیریت امور مهندسی و پشتیبانی  –حامد هیئت داودیان: مدیریت امور توسعه منابع انسانی 

 2مناطق ناحیه 

مدیریت امور   -مدیریت امور نظارت و تطبیق –حمید رضا خطیبی: مدیریت امور مالی و سرمایه گذاری 

 1مناطق ناحیه 

 3مدیریت امور مناطق ناحیه   –امور حقوقی و پیگیری وصول مطالبات  عیسی کاظم نژاد: مدیریت

 4مدیریت امور مناطق ناحیه   -مصطفی پرتو افکنان: مدیریت امور اعتباری 

 مدیریت امور فناوری اطالعات –سید مهدی حسینی: مدیریت امور سازمان و برنامه ریزی 

 (انتخاب اول مشتریان باشیم)1411چشم انداز بانک سپه در افق برنامه راهبردی سال 

چقازردی پیش از این قائم مقام مدیر عامل بانک سپه بود و با رفتن سید کامل تقوی نژاد مدیر عامل سابق به 

سازمان امور مالیاتی به عنوان رئیس سازمان، وی سرپرستی بانک را بر عهده داشت که امروز به عنوان 

 .یرانی منصوب شدمدیر عامل بانک سپه، اولین بانک ا

 (اطراف نارنجی –لوگو )وسط خاکستری 

قرار گیری رنگ نارنجی در اطراف آرم بانک سپه که مزین به نام هللا است، ضمن  -اخبار پولی مالی

تداعی خورشید و نور آن، این حس را به مخاطب می دهد که این بانک در مسیر پویایی و بانکداری 

 .اسالمی حرکت می کند

   

گزارش اخبار پولی مالی، ویکتوریا کریمی، عضو هیأت علمی دانشگاه سوره، با اعالم مطلب باال به 

گفت:تغییر رنگ آبی مورد استفاده در سردر شعب، سربرگها و... به رنگهای خاکستری و نارنجی، به 
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ر دارد، اکارکرد و فعالیت بانک سپه به عنوان یک بنگاه و موسسه اقتصادی که بیشتر با مادیات سروک

 نزدیک تر است.

وی ادامه داد:گرچه رنگ آبی، رنگ روحانی تری است ولی هرگز این رنگ نمی توانست نمایانگر 

 جهش قدیمی ترین بانک ایرانی به سمت تحول، رشد و پویایی بیشتر باشد.

نگ ر این استاد دانشگاه افزود: در عین حال، تضاد زیبایی به لحاظ رنگی از خاکستری )به عنوان یک

جدی( و نارنجی )نماد پویایی، نشاط و رنگ مورد عالقه جوانان( به وجود آمده که تضاد این دو رنگ 

 خود نشان از خبره، ماهر و با تجربه بودن مجموعه بانک سپه دارد.

وی افزود: استفاده از رنگ نارنجی در ترکیب رنگی جدید بانک سپه، تأکیدی بر ارتباط نزدیکتر و 

 این بانک با مشتریان خود دارد.صمیمانه تر 

کریمی با اشاره به برخورداری بانک سپه از غنی ترین موزه سکه جهان گفت: همچنین این رنگ با القای 

حس درخشش و تأللو و نیز امیدبخشی، حسی از سکه )مسی و طالیی( را تداعی می کند. همین نکته در 

 ص نقره( صادق است.خصوص رنگ خاکستری به رنگ نزدیک به فلزات )به خصو

وی تأکید کرد: همچنین رنگ نارنجی مورد استفاده در ترکیب رنگی بانک سپه، از سالمت در این بانک 

 حکایت دارد. رنگ سالمت که خود در سیستم بانکی به معنای دوری از فساد اقتصادی است.

که خود منطبق با  کریمی گفت: رنگ نارنجی با توجه به گرمایی که در خود دارد، رنگ فعالی است

 حوزه تجاری و اقتصادی است.

وی پیشنهاد کرد: در دکوراسیون شعب بانک سپه در کنار رنگهای خاکستری و نارنجی از رنگهایی مانند 

 سفید، آبی و بنفش نیز استفاده شود تا مفاهیم جدید و متنوع تری را القا نماید.

با ستونهای مورد استفاده در تیپ ظاهری شعب  این عضو هیأت علمی دانشگاه سوره همچنین در ارتباط

بانک سپه گفت: این احجام، نوعی قدمت، عظمت نمایی و قدرت را در ذهن مخاطب متبادر می کند. اینکه 

 نخستین بانک ایرانی بانکی مقاوم در برابر کلیه نامالیمت اقتصادی از جمله تحریم است.

افه کرد: این در حالی است که رنگ نارنجی مایل به وی با اشاره به گرایش جهان به رنگ نارنجی اض

به عنوان نمادی از نیاز جهان به انگیزه، انرژی و شجاعت انتخاب شده  2112سرخ به عنوان رنگ سال 

 است.

 چه چیزایی از بانک میدونی؟  بانک چیست؟

ه پول را به جریان ماند که در رگهای جامعبانک که با مفهوم پول گره محکمی خورده است بسان قلبی می

است که  اقتصادینهادی  بانک .تواند جامعه را فلج کندهرگونه تغییر و نابسامانی این قلب می .اندازدمی

 ، نقل وارزهاهایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش وظیفه

ول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری انتقال وجوه، وص
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 وکالتو وصایت برای مشتریان، انجام  قیمومیتو اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفٔه  اوراق بهادارو  سهام

 .خریدها و فروش را بر عهده دارند

 ؟هدف تاسیس بانک

جذب و بکارگیری سرمایه های سرگردان و تخصیص بهینه آن در جهت تامین نیازهای مالی بخش های 

 مختلف اقتصادی

 رائه خدمات نوین بانکداریا

 به منظور رشد و توسعه اقتصاد کشور. مناسب سرمایه گذاریایجاد بستر 

 .توسعه و گسترش بانکداری الکترونیک

 اهداف کالن بانک سپه   

 افزایش و حفظ سهم بازار - 

 افزایش و پایدارسازی سود - 

 ارتقاء و تثبیت جایگاه برند - 

 توانمندسازی و سرآمدی سرمایه انسانی - 

 انواع بانک؟

 .جزئی، که مستقیما با اشخاص وتجارتها ی کوچک سرو کار داردبانکداری 

 دهدبانکداری تجاری، که خدمات تجارت بازار متوسط را ارائه می

 بانکداری شراکتی، که مربوط به موسسات تجاری بزرگ ومستقل

ای های دارای ارزش شبکهبانکداری خصوصی، که خدمات مدیریت سرمایه را برای اشخاص و خانواده

 کنداال فراهم میب

 .گیردهایی که در بازارهای مالی انجام میشود به فعالیتبانکداری سرمایه گذاری، که مربوط می

شود ها قانونی مشابه مدیریت میکه معموال تحت مالکیت دولت است وبا مسئولیت بانک مرکزی:

ستم ا که نقدینگی را برای سینظیرپشتیبانی از بانکهای تجاری یا مدیریت نرخ سود نقدی بهطور کلی آنه

بانک  وظایف .کندکنند و به عنوان وام دهنده در آخرین وهله در شرایط بحران عمل میبانکداری فراهم می

متعلق  ارزهای در گردش، نگهداری فلزات گرانبها و پول و تنظیم حجم اسکناس از انتشار :عبارتست مرکزی

های های تجاری، ایجاد امکانات اعتباری برای بانکنقدی بانکدولت، نگهداری ذخایر قانونی و موجودی  به
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تجاری، انجام دادن عملیات تصفیه حساب بین بانکها، صندوقداری و نمایندگی مالی برای عملیات بانکی 

 .دولت، اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات

چرخند های صحیحی مییاست گذاریه قوانین اسالمی پایبندند ایشکل از بانکداری دور سب بانک اسالمی:

 .که بر قوانین اسالمی استوار است تمامی فعالیتهای بانکداری باید از سود اجتناب کنند

 انواع سپرده ها:

سپرده ها از مهمترین منابع بانک ها بوده که بدون آن موجودیت بانک چندان قابل توجیه نمی باشد زیرا 

قم ناچیزی را تشکیل می دهد و چون معموالً اعطای تسهیالت که یکی سرمایه بانکها در مقابل سپرده آنها ر

از راههای اصلی کسب درآمد بانکها می باشد،از محل جذب سپرده ها تامین می گردد،لذا الزمه این امر 

مجهز شدن بانکها به منابع سپرده می باشد.در این مطلب سعی می شود شما با انواع سپرده های بانکی آشنا 

 .شوید

باید توجه داشت سپرده ها به عنوان ابزار سودآوری بانکها تلقی شده و از طریق اعطای تسهیالت در بخشهای 

نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می نماید، دارای هزینه  )تخصیص منابع(مختلف اقتصادی

فاده و چنانچه از آنها است می باشند…(هایی)مانند سود پرداختی به سپرده گذاران،هزینه اداری و تشکیالتی و 

 .بهینه نشود موجب ضرر و زیان و کاهش سودآوری بانک خواهد شد

 :الف(سپرده های قرض الحسنه شامل

 جاری  .1

 پس انداز  .2

 :ب(سپرده های سرمایه گذاری مدت دار

 کوتاه مدت .1

 بلند مدت .2

ها به بلکه صاحبان آنسپرده قرض الحسنه سپرده ایست که صاحب آن به قصد انتفاع به بانک نمی سپارد 

منظور برخورداری از اجر معنوی و استفاده از انواع خدمات بانکی و تسریع در نقل و انتقال وجوه پولهای 

 .خود را به بانک می سپارند

بر اساس تعریف این نوع سپرده قرارداد دو جانبه ای است که رعایت مفاد آن سپرده قرض الحسنه جاری: 

می است.برداشت و یا انتقال از این حساب می تواند از طریق چک،دفترچه،کارت برای بانک و مشتری الزا

 .های الکترونیکی بر حسب درخواست مشتری و نوع انتخاب در سیستم انجام پذیرد

یکی از مهمترین مزیت های این نوع حساب برای مشتریان صدور دسته چک بر روی این نوع از حساب 

قاضیان این نوع حساب تقاضای صدور دسته چک دارند و بانک نیز طبق ها می باشد به طوری که اکثر مت

  .قوانین برای مشتریانی که اهلیت دریافت دسته چک را دارند ذسته چک صادر می کند



پس انداز عبارتست از سهمی از درآمد مردم یک کشور می باشد که به سپرده قرض الحسنه پس انداز: 

ته و صرف اندوخته و یا سرمایه گذاری)پس انداز( به امید تحصیل مصارف جاری و زود گذر تخصیص نیاف

 .درآمد آتی که موثر در افزایش سرمایه ملی می باشد،می گردد

 سپرده های سرمایه گذاری:

بسیاری از وجوه و سرمایه های نقدی هستند که صاحبان آنها به دالیل مختلف توان و یا عالقه به کار گیری 

مین دلیل آنها سراغ بانکها و موسساتی میروند که عالوه بر حفظ اصل سرمایه،سود خوبی آنها را ندارند. به ه

ول بلندمدت( پ-نیز در اختیارشان قرار دهند. بانک های سنتی در قالب سپرده های سرمایه گذاری)کوتاه مدت

لذا با توجه به آنها را جذب می نمایند و عالوه بر تعهد بازگشت اصل پول،به آنهاسودپرداخت می نمایند. 

اینکه این شیوه)پرداخت قرض با سود( از مصداق های ربا بود در قوانین بانکداری بدون ربا تغیرات بنیادی 

مقرر گردید بانکها سپرده های مشتریان را در قالب  بانکداری اسالمییافتند و طبق مواد سوم تا ششم قانون 

آنها تحویل گرفته و به عنوان وکیل از طرف آنها در قالب این عقود سرمایه گذاری نمایند عقود اسالمی)( از 

و عالوه بر بیمه نمودن اصل وجه سود حاصل از سرمایه گذاری را با توجه به مدت زمان سپرده گذاری و 

 .کسر هزینه ها و حق وکالت به مشتریان پرداخت نمایند

سود از ابتدا مشخص نمی باشد،ولی به دلیل وسعت و تنوع معامالت  در این نوع سپرده ها اگر چه میزان

 .بانکها می توانند قبل از حسابرسی به صورت علی الحساب به سپردها سود پرداخت نمایند

در سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت وجه مشتری باید برای بار اول حداقل سه ماه نزد بانک باقی  

با رعایت سه ماه اول و نیز با در نظر گرفتن این  -ه دفترچه، هر زمان می تواندصاحب حساب با ارائ .بماند

از وجوه خود برداشت و یا مجددا وجوهی را  –که سود به نسبت کمترین مانده در هر ماه تعلق خواهد گرفت

خود به به حساب خود اضافه نماید. تمدید مدت این گونه سپرده ها بعد از سه ماه اول، یک ماه یک ماه و 

 .خود طبق قرار داد اولیه خواهد بود و نیازی به مراجعه مجدد برای تمدید نیست

در سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت که به صورت برگه سپرده از طرف بانکها با حداقل مبلغ پنجاه هزار 

 لایر و با مدت زمان های

بعی رسید تمدید سپرده به مدتهای بیشتر با تاپذیرفته می شود. پس از سر پنج ساله سه ساله دو ساله یک ساله

 .از ضریب سه ماه میسر خواهد بود

 فرق بورس وبانک؟

تفاوت عمده سرمایه گذاری در بورس با بانک این است که در بانک، با سپردن ودیعه خود و گذر زمان، 

ید. با بانک چک کنسود به شما تعلق می گیرد. نیازی نیست شما هر روز وضعیت سود و زیان حسابتان را 

اما در بورس، شما حداقل دو تا سه ساعت از وقت روزانه تان را به رصد آنی وضعیت سود و زیان سهام 

هایتان اختصاص بدهید، تحلیل های مختلف را از سایت های گوناگون بخوانید، اخبار صنعتی که در آن 

 .دارای سهام هستید را دنبال کنید

http://irbanker.com/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D8%A7/
http://irbanker.com/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D8%A7/


 صندوق امانات؟

 باشد.اشخاص حقیقیامانات بانکی جایی امن برای نگهداری اموال، اشیاء قیمتی و اسناد باارزش میصندوق 

ها ی این صندوقی یک سالهتوانند با مراجعه به شعب بانک ارائه دهنده این خدمت اقدام به اجارهیا حقوقی می

 نمایند.

شان در منزل بهایی که شاید نگهداریگرانتوان اطمینان داشت که اشیای ها میبا استفاده از این صندوق

در حال که بخواهیم نگهداری شوند.  ها و با خیال راحت برای هر زمانچندان امن به نظر نیاید در بانک

های ملی، صادرات، ملت، اقتصاد نوین، شهر، تجارت، کارآفرین، کشاورزی، مسکن و سامان حاضر بانک

 کننداین سرویس را ارائه می

 نکی را کی تعیین میکنه؟سود با

تعیین کننده نرخ  هابانک توان گفت کهرخ سود بر عهده شورای پول و اعتبار بوده و به طور قطع مین 

رای ها را در شومرکزی منعکس شده و این بانک نظرات بانک نیستند و تنها با اعالم نظر، موضوع به بانک

 .کندپول و اعتبار مطرح می

 نرخ سود بانک سپه
 

 %11:  شمار روز –مدت عادی گذاری کوتاهسپرده سرمایه 

 

 %1441مدت ویژه سه ماهه : کوتاهسپرده سرمایه گذاری 

 

 %1441مدت ویژه شش ماهه : سپرده سرمایه گذاری کوتاه

 

 %1441مدت ویژه نه ماهه : سپرده سرمایه گذاری کوتاه

 

 %11سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله: 

 

 بانک از کجا اعتبارات میاره وبه مردم وام میده؟ 

 راه های تامین منابع بانک.

 کوتاه مدت:منابع 

 حساب های جاری و حساب های سپرده

 منابع بلند مدت:

http://banker.ir/news/189689/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C


 –وجوه قرض گرفته شده از سایر بانک ها  –سپرده های ارزی  –سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت 

 .سهام منتشره و سود انباشته شده استسرمایه بانک که شامل  –قرض از بانک مرکزی 

 :فرق وام و تسهیالت بگو

که از جانب یک فرد، یعنی وام دهنده، به فرد دیگر،  هایپول، ملک، کاال و یا هر نوع دارایی وام در واقع 

که اصل دارایی پرداخت شده به همراه ه . شرط اصلی در این پرداخت اینهشیعنی وام گیرنده، پرداخت می

 برگردونده میشه.دهنده ، پس از گذشت زمان مورد توافق طرفین به وامبهرهمقداری 

ها و مؤسسات مالی نقش مهمی در برطرف نمودن مشکالت مالی آحاد افراد پرداخت وام از جانب بانک

 .بوده است کارگشاییدهی از آغاز تا کنون همین ترین هدف وامجامعه دارد. شاید بتوان گفت که مهم

ت هر نوع وامی نوعی توان گفی وام دارد. به عبارتی دیگر میتر از واژهی تسهیالت مفهومی گستردهواژه

 .تسهیالت است اما هر تسهیالتی وام نیست

ها را به صورت هدفمند به مصرف هدف از جامعه، آنهای بیها با گردآوری نقدینگیدر حقیقت بانک

شود. به عنوان مثال یکی از اشکال اعطای رساند. به چنین فرایندی اصطالحاً اعطای تسهیالت گفته میمی

ی مورد نیاز یک فعالیت تجاری است. در این قراداد به زبان ساده، بانک سرمایه مضاربه قراردادتسهیالت 

کنید که تفاوت وام و تسهیالت با شود. مشاهده میرا تأمین نموده و در مقابل در سود آن فعالیت سهیم می

گونه ست. هماندهی به هیچ وجه خبری از مشارکت در سود نیتوجه به همین مثال قابل درک است. در وام

تر نسبت به وام دارد. تسهیالت اشکال دیگری نظیر مشارکت که اشاره شد، اعطای تسهیالت مفهومی گسترده

 .دارند… نامه و مدنی، جعاله، ضمانت

رسانی به واحدهای صنعتی گفت که وجوهی که در جهت افزایش تولید و کمک خالصه میشهبه صورت 

همگی به نوعی تسهیالت هستند. این در حالی است که وجوه پرداخت  شوند، در حقیقتراکد پرداخت می

 .وام هستند… شده برای مواردی مانند ازدواج، خرید مسکن، درمان، و 

 ؟میانگین گیری حسآب بگو

یعنی برای پرداخت وام یا تسهیالت میان معدل پولی که تو یه دوره زمانی تو حساب بوده رو میگیرن و بر 

 وام یا تسهیالت رو مشخص میکنند.اساس اون مبلغ 

 انواع  ضمانت نامه بانکی:

 ضمانت نامه شرکت در مناقصه

معموال ارگانهای دولتی و غیردولتی برای واگذاری پروژه های خود با پایین ترین قیمت به مجریان ، اقدام 

 ال از شرکت کنندگانبه برگزاری مناقصه می نمایند . لذا برای اطمینان از برگزاری صحیح مناقصه معمو

در مناقصه ، ضمانت نامه شرکت در مناقصه اخذ می نمایند این ضمانت نامه به سازمان برگزار کننده 



مناقصه اجازه می دهد در صورتیکه شرکت کننده در مناقصه به تعهدات خود عمل ننماید و از این بابت 

 . ا از بانک دریافت نمایدزیانی به دستگاه مناقصه گزار وارد گردد ، وجه ضمانت نامه ر

 ضمانت نامه شرکت در مزایده

معموال بعضی از سازمان ها بر اساس ضوابط خود ، اقدام به فروش اموال منقول یا غیر منقول می نمایند . 

این سازمان ها برای جلوگیری از تضییع حقوق برگزار کننده مزایده و فروش اموال به باال ترین قیمت ممکن 

مزایده برگزار می نمایند . این سازمانها ممکن است از شرکت کنندگان در مزایده ضمانت نامه ای تحت ، 

عنوان ضمانت نامه شرکت در مزایده اخذ نمایند تا در صورتیکه شرکت کننده در مزایده به تعهدات خود 

 . عمل ننماید وجه این ضمانت نامه را از بانک مربوطه مطالبه نمایند

 نامه حسن اجرای تعهداتضمانت 

پس از انجام مناقصه و تشخیص برنده مناقصه ممکن است ذینفع ضمانت نامه به منظور تضمین اجرای 

صحیح پروژه از طرف قرارداد خود ،درخواست ارائه این نوع ضمانت نامه را می نماید . لذا این نوع 

میماند . اگر در هر مرحله از کار ، مجری  ضمانت نامه تا اجرای کامل قرارداد در اختیار کارفرما باقی

طرح به تعهدات خود عمل نکرده و کارفرما از عملکرد او ناراضی باشد ، می تواند بابت خسارت خود وجه 

 . ضمانت نامه را از بانک مطالبه و دریافت نماید

 ضمانت نامه پیش پرداخت

هر مرحله ای از انجام کار با توافق طرفین ، ممکن است بعد از انعقاد قرارداد بین کارفرما و پیمانکار یا در 

به منظور تجهیز کارگاه یا تقویت بنیه مالی پیمانکار درصدی از مبلغ قرارداد به صورت پیش پرداخت از 

. معموال در قبال این پیش پرداخت   طرف کارفرما به پیمانکار در قبال ارائه ضمانتنامه پرداخت نماید

از طرف پیمانکار به کارفرما ارائه می شود که اصطالحا ضمانت نامه پیش پرداخت ضمانت نامه بانکی 

 . نامیده می شود

 ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان

در هر مرحله با پیشرفت پروژه پیمانکار صورت وضعیت هزینه های انجام شده را برای کارفرما ارسال و 

هر صورت وضعیت به عنوان کسور وجه الضمان مابقی وجه آن با تائید کارفرما پس از کسر درصدی از 

پس از اتمام قرارداد پروژه به صورت تحویل موقت به کارفرما تحویل  . را به پیمانکار پرداخت می نماید

داده می شود تا در صورت تائید آن در مدتی معین ، درصد مکسوره مذکور فوق به پیمانکار پرداخت میشود 

تحویل موقت تا تحویل قطعی پیمانکار بخواهد کسور وجه الضمان را از کارفرما دریافت . اگر در فاصله 

کند . به درخواست پیمانکار ضمانت نامه بانکی به او ارائه میگردد . این نوع ضمانت نامه را استرداد کسور 

 . وجه الضمان می نامیم

 

 



 ضمانت نامه تعهد پرداخت

داخت بدهی یک متقاضی از انجام معامله یا کاری مشخص را تعهد می به موجب این ضمانت نامه بانک پر

نماید و اگر بدهکار بدهی خود را به موقع به طلبکار پرداخت نکند، او میتواند مطالبات خود را به مبلغ 

 . مندرج در ضمانت نامه از بانک دریافت نماید

 ضمانت نامه گمرکی

از گمرکات کشور و به نفع گمرک بابت حقوق و عوارض کاالی ضمانتنامه گمرکی به منظور ترخیص کاال 

وارداتی به تقاضای مشتریان از طرف بانک صادر و به گمرکات ارائه میگردد . در صورت تامین و یا عدم 

تامین وجه ضمانت نامه از طرف متقاضی ، بانک موظف میباشد در سررسید ضمانت نامه ، وجه ضمانت 

 .از طرف گمرک واریز نماید نامه را بحساب تعیین شده

 ریسک اعتباری توضیح بده

 «اتفاقی اعتباری»تر ریسکی است که از قصور طرف قرارداد، یا در حالتی کلی/نکولاست که از  ریسکی

شد، بدین صورت که قع میوا اوراق قرضهآید. به طور تاریخی این ریسک معموالً در مورد به وجود می

گیرنده داده بودند، نگران بودند. به همین خاطر گاهی اوقات ها از بازپرداخت وامی که به قرضدهندهقرض

در ایران با توجه به اینکه اغلب اوراق بدهی منتشر شده توسط  .ریسک اعتباری را 'ریسک نکول' هم گویند

 .ـک اعتباری از نظر سرمایه گذاران چندان اهمیتی نداردشوند ریسبانکها یا شرکتهای دولتی تضمین می

 ضمانت نامه چیست ؟چه کسی ضمانت نامه را صادر می کند؟

ضمانت نامه بانکی تعهدی است که بانک در قبال قرارداد متقاضی با کارفرما صادر می نماید و در صورت 

و شرط به کارفرما " ذینفع "پرداخت درخواست کارفرما به هر دلیل بانک وجه ضمانت نامه را بدون قید 

 .می نماید

 چیه؟ بورس

 اوراق بهادارو  کاال خرید و فروشو  قیمت گذاری، مکانی است که کار علم اقتصاد، در اصطالح بورس 

 .است بورس اوراق بهادارو  بورس کاالگیرد و به دو نوع در آن انجام می

 

 اوراق بهادار

باشد. اوراق بهادار یک ابزار مالی قابل داد و ستد و مثلی )عوض دار( ای است که دارای ارزش مالی می

 :شوندبندی میصورت زیر دستهاوراق بهادار به طور کلی به 

 و سهام قرضه اوراق قرضهاوراق بدهی مانند سند بدهی بانک، 
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 ... و سهام عادیمانند  حقوق صاحبان سهاماوراق 

 ، پایاپایاختیار معاملهابزارهای مشتقه مثل، قرار دادهای آتی، 

 ؟اوراق مشارکت چیه

است، اوراق مشارکت اوراق بهاداری است که بیانگر مشارکت همان طور که از اسم این اوراق هم مشخص 

 .توضیح دهیم  مثال ر یک طرح است. اجازه بدهید با یکدارنده آن د

میلیارد تومان سرمایه جدید  211اندازی خط تولید جدید، به فرض کنیـد یک شرکت پتروشیمی برای راه 

  .نیـاز دارد

اندازی این خط تولیـد، سرمایه صرف شده برای آن ورت راههای کارشناسی، درصهمچنین براساس بررسی

اندازی، از محل افزایش درآمد ناشی از فروش محصوالت جدید، جبران شده سال پس از راه 4ظرف مدت 

درصد افزایش خواهد یافت، به بیان دیگر،  31تا  25و میزان سوداوری شرکت هم طی این مدت، ساالنه 

  .تصادی استطرح مذکور دارای توجیه اق

تواند برای تأمین سرمایه موردنیـاز خود از هایی که شرکت خودروساز میدر چنین حالتی، یکی از روش

  .آن استفاده کنـد، انتشار اوراق مشارکت است

گذاران، منابع مالی مورد نیاز خود را از به این ترتیب، شرکت خودروسازی با فروش این اوراق به سرمایه

گذاران نیز در ازای این مشارکت، به نسبت سرمایـه خود در منافع حاصل از ده و سرمایهآنها تأمین کر

  .اندازی خط تولید جدیـد شریک خواهنـد شدراه

ترین جذابیت اوراق مشارکت در مقایسه با سایر انواع اوراق بهادار مانند سهام، تضمین پرداخت سود مهم

عنوان ای را بهشدهارکت اطمینان دارد که سود مشخص و تضمیناین معنـا که دارنده اوراق مش است، به

کند. اما چه کسی، پرداخت حداقل سود را تضمین الحساب، در فواصل زمانـی معیـن، دریافت میسود علی

 کند؟ می

تواند خودش، پرداخت سود اوراق را هم تضمین کند. طبیعتا شرکت یا سازمان منتشرکننده این اوراق نمی

ها و موسسات مالی شود، توسط بانکل حاضـر، سود اغلب اوراق مشارکتی که در کشور منتشر میدر حا

شود، بنابراین، خریدار این اوراق اطمینان دارد که در سررسیدهای مشخص، معتبر و یا دولت، تضمین می

 .کنـدسود تعهدشده را دریافت می

 ؟نقطه سر به سر چیه

ها با میزان درآمدها دهد که در آن میزان هزینهتولید بنگاه اقتصادی را نشان میسر، میزانی از نقطه سربه

سر کند و نه زیان. اگر تولید، بیشتر از نقطه سربهشود و بنگاه در این سطح از تولید نه سود میبرابر می

 .باشد، بنگاه سود خواهد برد و اگر کمتر باشد، زیان خواهد دید

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87


 چیست؟ شبه پول رایج در بازار

شبه پول عبارتست از سپرده های غیر دیداری )مدت دار( مانند سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و  

 .بلند مدت و حسابهای پس انداز،اوراق قرضه و اسناد خزانه است

 ؟فرار مالیاتی چیه چه راهکاری براش داری

منافع  اطالعات الزم در مورد عواید و غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن هرگونه تالش  

ولین اثر فرار مالیاتی ، اثرات مبهمی است  .مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می شود

که بر رشد اقتصادی دارد. فرار مالیاتی درآمد دولت را کاهش می دهد. در نتیجه، دولت در تخصیص سرمایه 

مواجه خواهد شد. در چنین حالتی، فرار مالیاتی اثر منفی بر اقتصاد خواهد گذاری های الزم ، با کمبود 

اثر بعدی فرار مالیاتی نابرابری درآمد می باشد ، فرار مالیاتی، باعث نارسایی در توزیع عادالنه  .داشت

 یدرآمد و انباشت ثروت برای گروه های خاص شده و در نتیجه منجر به افزایش تنش های سیاسی و اجتماع

 .می شود

 زمینه های پیدایش فرار مالیاتی:

نبودن سیستم نظارت و پیگیری در  عدم مبادله کامل اطالعات و - فرهنگ مالیاتی در جامعه عدم گسترش

 عدم شناخت مؤدیان و مستند نبودن - میزان درآمد آنها عدم شناخت مؤدیان و مستند نبودن - اخذ مالیات

 ن مالیاتیفساد مامورا - میزان درآمد آنها

سازمان امور مالیاتی بایستی تمام توان خود را در جهت فرهنگ سازی و آموزش راه های مقابله با آن: 

در این زمینه قرار دهد لذا در این راه ایجاد و آموزش نیروی متخصص مالی و حسابداری قدر و توانمند در 

دولت باید در عملکرد خود این احساس را  جهت جلوگیری از فرار مالیاتی می تواند موثر نماید و در نهایت

در جامعه تثبیت نماید که مالیات به صورت غیر مستقیم بر زندگی و امور اجتماعی فرد اثر مثبت خواهد 

 .داشت

  ؟هاله ای چیه و در کجاها کاربرد دارد خطای

بینم و بر اساس را می های شمایکی از ویژگیآن، من  است که بر اساس خطای شناختیخطای هاله ای یک 

 .کنمداوری میهای شما پیشآن ویژگی در مورد سایر ویژگی

 سپه: منشور اخالقی بانک

این منشور برای اشاعه و اعتالی فرهنگ اسالمی و ارزش های انسانی، رفتاری و سازمانی در بانک سپه  

عنوان اعضای خانواده بزرگ بانک رکنان تدوین شده است. ما به کردن آن در اندیشه و عمل کاو نهادینه

های های اداری با تکیه بر باورها و ارزشسپه برای ادای هرچه بهتر وظایف شرعی، قانونی و مسئولیت

 :دانیمرعایت اصول و مفاد زیر میاسالمی و در راستای توسعه و بهبود خدمت رسانی، خود را ملزم به

https://motamem.org/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86/
https://motamem.org/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86/


یت مسئول –شایسته ساالری  –محرمانه بودن اطالعات  –احترام و اعتماد  –شفافیت  –برابری  –خدامحوری 

 –تعهد و وفاداری به بانک  –سالمت اداری و عدم سو استفاده از موقعیت شغلی  –پذیری و پاسخگویی 

 .عفاف و پوشش مناسب اداری –مشارکت و کارگروهی 

تسهیالت ریالی، حساب های سپرده مدت دار، حساب های  خدمات ریالی )انواع ؟؟؟سپهخدمات بانک 

خدمات ارزی)  –قرضالحسنه پس انداز، حساب های قرض الحسنه جاری، چک های بانکی، ضمانت نامه( 

 –انواع تسهیالت ارزی، حساب های سپرده ارزی، خرید و فروش ارز، ضمانت نامه های بانکی ارزی( 

 خدمات الکرونیکی و.....

 تعریف کن؟مدیریت رو 

مدیریت فرآیند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی،سازماندهی،بسیج منابع و 

امکانات،هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی موردقبول 

 له دیگران است.یا به عبارت دیگر مدیریت هنر انجام امور به وسی  .صورت می گیرد

 مکتب کالسیک

 :شونددستٔه کلی تقسیم می 3شروع شدند و به  1۲21تا  1111ها از سال ین نظریها

 فردریک تیلور مدیریت علمی مکتب .1

 هنری فایول گرایان()اصول مدیریت اداری مکتب .2

 ماکس وبر بروکراسی آرمانی نظریهٔ  .3

به  هاحداکثر کارایی در سازمان است. کالسیکهای مدیریت کالسیک دستیابی به محوریت بحث نظریه

های کالسیک شامل دانستند. دیدگاهسازمان رسمی توجه داشتند و وجود سازمان غیررسمی را مضر می

ها انسان را همردیف با سایر عناصر تولید نگرشی صرفاً مکانیکی به سازمان و افراد بوده است. کالسیک

 .ئل نبودنددانستند و برایش هویت مستقل قامی

 (مکتب نئوکالسیک )روابط انسانی

کرد، برخی از دانشمندان علوم ، در حالی که غرب رکود اقتصادی را تجربه می1۲۹1تا  1۲21در سال 

مطالعاتی را دربارٔه چگونگی واکنش کارکنان به میزان تولید در صورت  التون مایو اجتماعی به رهبری

های مدیری آغاز کردند. بخش اعظم این مطالعات در یکی از تغییر شرایط کاری، طراحی شغل و محرک

مشهور  مطالعات هاثورن صورت گرفت که بعدها به هاثورن در شهر وسترن الکتریک واحدهای شرکت

کردند. طرفداران این روش معتقد بودند که های انسانی مدیریت تأکید میها بر جنبهنئوکالسیک[ ۹.]شد

بر افراد متمرکز کند؛ به بیان دیگر متغیرهای اجتماعی را مؤثرتر از متغیرهای مدیریت باید توجه خود را 

 :شودهایی که در این دوره انجام شد، به دو دستٔه زیر تقسیم میعمده فعالیت[ ۹.]دانستندفیزیکی می

 مطالعات هاثورن 



 )حیط خوبی در مکه بر این مبنا استوار بود که مدیرانی که روابط انسانی  نگرش رفتاری )مدیریت

ای را به عالوه، جنبش روابط انسانی مرحله .وری دست یابندتوانند به بهرهکنند، میکار برقرار می

ها در رفتار سازمانی، یعنی مطالعٔه افراد و گروه عنوان رشتهٔ ایجاد کرد که تکامل یافتٔه آن امروز به

 [۶.]سازمان مطرح است

 مکتب سیستمهای اجتماعی

طرفداران این نظریه معتقدند  .در مدیریت مرسوم شد میالدی() 1۲۹1دهه  ، که تقریباً ازنگرش سیستمی

ای های مدیریت و دستیابی به نظریهنگرش سیستمی بهترین طریق برای وحدت بخشیدن به مفاهیم و نظریه

بعدی شود ها به صورت چند های اجتماعی باعث شد که مطالعٔه مسائل سازمانمکتب سیستم[ ۷.]جامع است

 .ها شدو نیز باعث پیدایش و تکامل تئوری سیستم

 مکتب اقتضایی

گرایی، تاکنون( این مکتب با عناوین دیگری چون موقعیت 1۲۶1مکتب اقتضایی )رهیافت اقتضایی()

گرایی آمده است. این مکتب که بیشتر طرز فکری دربارٔه سازمان، مدیریت و گرایی و شرایطمحیط

هاست، به این موضوع اشاره دارد که در شرایط گوناگون و بسته به اقتضائات زمانی، مکانی و موقعیتی پدیده

رٔه موضوعی اظهار نظر کرد. به عبارتی، در حالیکه اندیشمندان مکاتب کالسیک و توان دربااست که می

شده توسط خودشان را برای نئوکالسیک به اصول جهانشمول و همیشگی باور داشتند و راهکارهای ارائه

ست ا دانستند، در مکتب اقتضائی چیزی به نام بهترین وجود ندارد. بلکه این اقتضائاتهمٔه شرایط مناسب می

چه چیز بهترین است. برای مثال، در حالیکه در بعضی از شرایط « آن مورد خاص»دهد در که نشان می

مدیریت مکانیکی برای سازمان راهگشا و مفید است، ممکن است با تغییر شرایط به سبک دیگری از مدیریت 

 .)مدیریت ارگانیک( احتیاج باشد

 مکتب نوگرایی

 ها شکلها و نئوکالسیکهای کالسیکها از ترکیب تئورییاری از نظریهدر مطالعات مدیریت امروز بس

بزارهای و ا رایانه های علمی، به کارگیریگیریگرفته است. پیروان جدید جنبش مدیریت علمی بر تصمیم

پردازان امروزی روابط انسانی، از بهبود و بازسازی سازمان صحبت گیری تأکید دارند. گروه نظریهتصمیم

اند که معتقدند قبل از آنکه بتوان به اصولی پایبند شد الزم است گرایان را کسانی گرفتهکنند و جای اصولمی

های زیر توان به دستهنظریات این دوره را می[ 1.]مدیران زیادی را به طور عملی مورد مطالعه قرار داد

 :تقسیم کرد

 سائل فنی در سطح وسیع است. نگرش کمی مدیریت، که هدفش کاربرد روش علمی برای حل م

های ستمسی و مدیریت عملیاتی تحقیق در عملیات، مدیریت کمی سه شاخٔه اصلی دارد: علم مدیریت یا

 اطالعاتی مدیریت
 ست شود بر این استوار انگرش اقتضایی. اساس این نگرش که به آن نگرش موقعیتی نیز گفته می

عنوان بهترین راه وجود ندارد. وظیفٔه مدیر این است ها بهکه یک الگوی مدیریت برای همٔه موقعیت

ای و در چه زمان بخصوصی که تعیین کند چه روشی، در چه موقعیت خاصی، تحت چه شرایط ویژه

 [۲.]کندبهترین زمینه را برای نیل به اهداف مدیریت فراهم می



 مدیریت معاصر با های دیگری در جنبش جدید روابط انسانی. در طول بیست سال گذشته نظریه

 .اشاره کرد نظریه زد توان بهها مینگرش روابط انسانی پدید آمده است که از این قبیل نظریه

 ؟وظایف مدیریت

در عین حال، متون جدیدتر عمده وظایف [ 11.]داندمی نوآوری و بازاریابی پیتر دراکر، وظیفه مدیران را

برخی از منابع، استخدام را از [ 11.]دانندمی کنترل و خداماست رهبری، سازماندهی، ریزی،برنامه مدیران را

 .اندرا جایگزین آن نموده هماهنگی و برخی نیز[ 12]اندفهرست فوق حذف کرده

 ریزیبرنامه

عاریف ریزی تریزی یعنی اندیشیدن از پیش. متخصصین از زوایای متعدد برای برنامهریزی یا طرحبرنامه

 :که برخی از آنها از این قرار استاند متعددی ارائه کرده

 ،تعیین هدف، یافتن و ساختن راه وصول به آن 
 گیری در مورد اینکه چه کارهایی باید انجام گیرد،تصمیم 
 ها و وسایلی که رسیدن به آن را تجسم و طراحی وضعیت مطلوب در آینده و یافتن و ساختن راه

 فراهم کند،
 نیازمند .]ای که از پیش تعریف شده، تغییر بدهدبر مبنای شیوه طراحی عملیاتی که شیئی یا موضوعی را

 [منبع

آنها را از نظر مدیران و کارکنان،  قابل قبول بودن و پذیر بودنامکان در گزینش و تعیین هدف، مدیر باید

 .مورد توجه قرار دهد

 سازماندهی

کاری و هماهنگی میان آنان، به منظور های سازماندهی فرایندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد و گروه

 [13.]گیردکسب اهداف صورت می

در رابطه با سازماندهی، مدیر باید هم ساختار سازمان را متناسب با اهداف و منابع سازمان ایجاد 

 .باشد (تأمین منابع) و هم به دنبال فراهم نمودن افراد مناسب برای ساختار تعیین شده (طراحی سازمان)نماید

 انگیزش

رهبری یا هدایت یعنی تالش مدیر برای ایجاد انگیزه و رغبت در زیردستان جهت دست یافتن به اهداف 

 [1۱.]سازمان



 ارزیابی

کنترل، تالش منظمی است در جهت رسیدن به اهداف استاندارد، طراحی سیستم بازخورد اطالعات، مقایسٔه 

سرانجام تعیین انحرافات احتمالی و سنجش ارزش آنها اجزای واقعی با استانداردهای از پیش تعیین شده و 

 .بر روند اجرایی که در بر گیرندٔه حداکثر کارایی است

 سطوح مدیریت

 [1۶:]های بزرگ معموالً از سه سطح برخوردار استمدیریت در سازمان

 (مدیریت عملیاتی )سرپرستی .1
 مدیریت میانی .2
 مدیریت عالی .3

 مدیریت عملیاتی

مدت است که موجب مراجعه کمتر زیردستان به مدیران جهت عملیاتی نوعی برنامٔه تفصیلی و کوتاهبرنامه 

ران باشد. مدیکسب تکلیف و همچنین کم کردن مراجعٔه مدیران به کارکنان جهت نظارت بر عملکرد آنان می

ا ها یزمانی را با مافوقرده عملیاتی بیشتر وقتشان را با زیردستان، مقداری از آن را با همکاران و اندک 

 .گذرانندخارج از سازمان می

 مدیریت میانی

دهند. کارشان مدیریت بر سرپرستان است و مدیران میانی به طور مستقیم به مدیران رده باال گزارش می

نقش حلقه واسط را میان مدیریت عالی و مدیران عملیاتی به عهده دارند. بیشتر وقت مدیران میانی به تحلیل 

های معین برای های مدیریت به پروژهها، آماده کردن اطالعات برای تصمیم گیری، تبدیل تصمیمداده

های مدیران میانی برنامه ریزی[ 11.]یابدسرپرستان و جهت دادن به نتایج کار مدیران عملیاتی اختصاص می

 .نمایندت آماده میهای جامع و بلندمدمیان مدت نموده و برای اظهارنظر مدیریت عالی، برنامه

 مدیریت عالی

ه مدیری ک. گردندهای سازمانی توسط رئیس سازمان، مدیر کل و معاونین تدوین میها و خطمشیاستراتژی

بخش اعظم کار مدیران عالی از نظر  .تواند به مدیریت عالی راه یابدهای عملیاتی و میانی بوده میدر نقش

تصمیمات استراتژیک، جامع و بلندمدت دراین سطح [ 21.]باشدیاتی میپویایی و مشغله نظیر کار مدیران عمل

 .گیردانجام می

 

 



  تعریف مدیریت دولتی:

مدیریت دولتي مسئول مدیریت امور عمومي جامعه است در كنار مدیریت دولتي بخش تعاوني و خصوصي 

هم هست، مدیریت دولتي نه تنها مسئول بخش دولتي است بلکه بر بخش خصوصي و تعاوني هم نظارت 

 . و فرآیند آن كالن است  Super systemكامل دارد این حالت مدیریت دولتي یك 

فرهنگ ارزش ها و سنت های موجود تو یک جامعه است. بنظر  :ه فرهنگ در جامعهراجع ب تظرن

من فرهنگ زیربنا و اساس هرچیزی تو جامعه است. تمامی رفتارها و عملکردهایی که تو جامعه اتفاق 

میافته متاثر از فرهنگ اون جامعه س. امروزه دولتمردان قبل از اینکه بخوان محصولی ارائه بدن یا کار 

 دازن تا در اجرا دچار مشکل نشه.نی رو انجام بدن، فرهنگ اون مقوله رو تو جامعه جا مینکال

 ؟تفاوت سود و بهره

سود سهم کارفرمایي است. دستمزد خدمات و خطرات کارفرمایي سود نامیده مي شود. لذا نباید آن را با 

نامساعدي که از ابتداي انقالب نسبت به بهره، که سهم سرمایه است اشتباه کرد. اما، به دلیل ذهنیت منفي و 

واژه بهره وجود داشت، در متن قانون عملیات بانکي بدون ربا و بخشنامه ها ي بانکي، واژه سود به جاي 

بهره بکار برده شد. سپرده هاي مردم نزد بانک ها را مشمول سود دانستند درحالي که به سپرده هاي مردم 

 .بهره )علي الحساب( تعلق مي گیرد

 ربا؟ فرق سود و

عبارت است از بهره از پیش تعیین شده. اگر پول یا مالی به کسی قرض داده شود و شرط گردد که « ربا»

گیرنده در سررسید، مبلغ یا درصد معینی عالوه بر اصل را تادیه کند، استقراض ربوی انجام شده و وام

 .مطابق نص صریح قرآن کریم، این معامله حرام و باطل است

ای که از پیش تعیین نشده باشد غیرشرعی نیست و در اسالم پذیرفته شده است. تمامی نظام از این رو، بهره

تر بهره یا به عبارت درستالحساب )سود علی .بانکداری فعلی کشور بر همین مفهوم مستقر است

کنند بدان معنا است که اخذ می خواهانپردازند و از وامی مردم میهاهای ما به سپرده( که بانکالحسابعلی

 .اشکال است، از نظر شرعی بدون نظر بوده و چون از قبل تثبیت و تعیین نشدهبهره غیرثابت مورد

شود. لذا نباید آن را با سهم کارفرمایی است. دستمزد خدمات و خطرات کارفرمایی سود نامیده می« سود»

ه دلیل ذهنیت منفی و نامساعدی که از ابتدای انقالب نسبت به بهره، که سهم سرمایه است اشتباه کرد. اما، ب

ی بانکی، واژه سود به جای هاواژه بهره وجود داشت، در متن قانون عملیات بانکی بدون ربا و بخشنامه

های مردم ها را مشمول سود دانستند درحالی که به سپردههای مردم نزد بانکبهره بکار برده شد. سپرده

ها گیرد. متقاضیان تسهیالت بانکی نیز باید در ازای استفاده از تسهیالت به بانکالحساب( تعلق میعلی)بهره 

 . نظام بانکی کشور باید به جایکنند چیزی جز بهره نیستسود بپردازند، درحالی که آنچه آنان پرداخت می

 زدگی بود، مفاهیم کمک به این خلط مبحث که ناشی از عوام



داد که آنچه در اسالم تحریم شده، رباست که مترادف با بهره از پیش تعیین روشنی توضیح می اقتصاد را به

 .ای که میزان آن از قبل شرط نشده باشد به لحاظ شرعی خالی از اشکال استبهره .شده است

 :وجه تمایز ربا و سود

 تعیین آن دخالتی ندارد. درربا از قبل تعیین و در قالب ارقامی ثابت است و مدیون)وام گیرنده( در  .1

 .مقابل سود با توافق طرفین پیش بینی و تسهیم می گردد

ربا بر ذمه ی مدیون قرار دارد و پرداخت ان الزامی است .حال انکه سود قبل از تحقق حالت التزام  .2

 .داشته و پس از تحقق پرداخت ان الزامی است

رکت صاحب سرمایه،اما سود بازده حاصل ربا حاصل بهره وری از داراییهای نقدی است بدون مشا .3

 .از ترکیب عوامل تولید است

حال انچه مطرح است این است که آیا به واقع امروزه شرط دریافت زیادت از طرف بانک مطرح نمی 

شود؟و وام گیرندگان از روی رضایت پرداخت می کنند؟در تسهیالت مشارکت که از نظر لغوی نیز داللت 

 ... رصدی را بانک و چه درصدی را مشتری سهیم است؟وبر شراکت دارد، چه د

به نظر من ، امروزه فقط تعاریف تغییر کرده اند،و گرنه اگر با دقت بررسی کنیم تفاوتی میان این دو نظام 

ض قر دیده نمی شود حتی در نوع سپرده گذاری ها.بله البته تنها تفاوت را می توان در وارد کردن سپرده 

شاید از لحاظ شرعی تفاوت باشد اما از لحاظ اقتصادی این  . بانکداری اسالمی جستجو کردالحسنه در نظام 

 .تحت عنوان نظریه پولی بهره از آن یاد کرده اند  بهره همان بهره ای است که کالسیک ها و کینزین ها

 ؟اسالمی را نام ببر )تسهیالت(عقود

پردازد. گرچه برخی فقها قرار رای روابط حقوقی افراد میهای تعیین شده بعقود اسالمی در اسالم به قالب

اند، اما اکثریت فقها معتقدند که خارج از این چهارچوب نیز داد میان افراد را منحصر به همین موارد دانسته

 خود هر 11توانند به انعقاد قرار داد بپردازند. قانون مدنی ایران به تبعیت از دیدگاه دوم در ماده افراد می

 .استقراردادی را که مخالف صریح قانون نباشد معتبر دانسته

کنند و مردم به طور غیرمستقیم اعطا می تسهیالت مالیدر بانکداری اسالمی به طور مجاز به مردم  هابانک

دهند. این عقود را در اسالم شکل می اقتصادشرکت دارند. عقود یازده گانٔه اسالمی،  سرمایه گذاریدر 

 :اند ازعبارت

ال خود را در زمان قراردادی است که در آن یکی از طرفین قرارداد مقدار معینی از م :الحسنهقرض -1

آن را در زمان  قیمتشود که عین مال یا کند. در مقابل، قرض گیرنده، متعهد میحال به دیگری واگذار می

 .و طرف دیگر مشتری بانک باشد بانکتواند معین باز پس دهد. یک طرف قرارداد می

 تجارتکند و طرف دیگر با آن به را تأمین می سرمایهقراردادی است که به موجب آن بانک  :مضاربه -2

 .شودو طرف دیگر تقسیم می بانکپردازد و در نهایت سود حاصل از سرمایه بین می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B6%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B6%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9


قراردادی بازرگانی است که به موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی از جمله  :مشارکت مدنی -3

 .آمیزندبانک، سرمایٔه نقدی یا جنسی خود را به شکل مشاع و به منظور ایجاد سود در هم می

جدید را تأمین یا  های سهامیشرکتقراردادی است که طی آن بانک قسمتی از سرمایٔه  :مشارکت حقوقی -۱

 .شودها شریک میکند و از این طریق در سود آنهای سهامی موجود را خریداری میشرکت سهامقسمتی از 

ید عمر مف ها بنا به تقاضای کتبی مشتریان خود، ماشین آالت و تأسیساتی را کهبانک :فروش اقساطی -۹

 .فروشندکنند و به صورت قسطی به مشتریان میها بیش از یک سال است، خریداری میآن

کند.این قرارداد ازناحیه فروشنده ها را پیش خرید میبنگاهبانک محصوالت تولیدی آیندٔه  :معامالت سلف -۶

 .نامیده میشود قرارداد سلمپیش فروش یا

یار مشتری قرار طبق این قرارداد، بانک مورد اجاره را تهیه کرده و در اخت :اجاره به شرط تملیک -۷

دهد و در صورتی که مستأجر به تعهدات خود عمل کرده و اقساط را تأدیه نماید، در پایان مّدت اجاره، می

 .شودمالک عین مال مورد اجاره می

کند که در قبال عمل مشخص کارگزار یا عامل، اجرت معینی به رفرما تعهد میطبق قرارداد، کا :جعاله -1

 .او بپردازد

دهد تا می این قرارداد، بانک زمین مشخصی را برای مدت معین در اختیار طرف دیگر قرار :مزارعه -۲

 .شوددر آن کشاورزی کند. در نهایت سود حاصل بین طرفین تقسیم می

قراردادی است میان صاحب باغ و دیگری که به ازای دریافت مقداری از محصول، کار  :مساقات -11

 .دهدنگهداری از باغ و برداشت را انجام می

 ضمان؟اوت وثیقه و فت

 اهدادگمبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا  قرار وثیقهیا  وثیقه

 .است« محکم کاری»و « آنچه بدان اعتماد شود»، «استوار»ذارند. معنای لغوی وثیقه گمی

ایران به معنای بر عهده گرفتن مالی است که بر ذمه دیگری است. به  حقوقو  فقهدر  عقد ضمانیا  َضمان

تعبیر دیگر ضمان، التزام به پرداخت دین ثابت دیگری از طرف شخص غیر مدیون به آن شخص است.متعهد 

 .گویندبکار( را مضمون له، و مدیون اصلی را مضمون عنه میرا ضامن، صاحب مال)طل

 با آن؟ پول شویی چیست و راه های مبارزه

 ؟چیه )مارکتینگ( ازاریابیب

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D9%84%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D9%84%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D8%B1%D8%B7_%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%B4%D8%B1%D8%B7_%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
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فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها  :بازاریابی مدرن، بازاریابی عبارت است ازپدر  فیلیپ کاتلربه نظر  

 .و خواسته ها از طریق فرایند مبادله

  حسابداری چیست؟

یک سیستم است که در آن فرآیند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خالصه کردن اطالعات و تهیه گزارشهای 

مدلهای خاص انجام می گیرد. تا افراد ذی نفع درون سازمانی مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و 

مثل مدیران سازمان و یا برون سازمانی مثل بانک ها، مجتمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات 

به همین دلیل فردی که تحصیالت دانشگاهی ندارد، بیشتر  .مالیاتی بتوانند از این اطالعات استفاده کنند

 .حسابداردفتردار است تا 

 ؟حسابداری فنه یا علم 

چرا که گزارش های این دسته از افراد مطابق استاندارد نیست و پردازش کافی نمی شود و بیشتر تراز علم،  

حساب ها می باشد. برای مثال یک حسابدار تجربی نمی تواند بین دارایی کوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل 

از سوی دیگر یک حسابدار  .معامالت ارزی را در دفاتر ثبت کرد شود و یا نمی داند که چگونه باید

متخصص، در آینده می تواند مدیر مالی یک سازمان یا شرکت گردد یعنی می تواند به مدیریت یک شرکت 

نماید تا استفاده بهینه کند و یا اگر شرکت به  سرمایه گذاریهایی ایده بدهد که منابع موجودش را در چه راه

منابع مالی جدید نیاز داشت یک مدیر مالی بر اساس دانش آکادمیک خود می تواند بگوید که از چه طریقی 

 .باید تامین مالی کرد. و مجموع این فعالیت ها خارج از توانایی یک حسابدار تجربی است

 های مالی چیه؟صورت 

 صورت“نتیجه فعالیت یک شرکت در یک دوره زمانی خاص در گزارش هایی ارائه می شود که به آنها 

 انواع صورت های مالی: می شود. گفته ”مالی های

در  .دهدترازنامه یا بیالن وضعیت مالی یک شرکت یا شخص را در یک زمان مشخص نشان می :ترازنامه

ترازنامه به زبان ساده  .گرددمشخص می سرمایهو  بدهی، داراییبخش های مختلف ترازنامه سه گروه 

 .نماید که یک موسسه چه میزان دارایی، بدهی و سرمایه داردمشخص می

با نمایش میزان درآمد و هزینه و  صورت سود و زیان، نتیجه فعالیت یک شرکت را: صورت سود و زیان

 .سود یا زیان هر شرکت در یک دوره مشخص زمانی نمایش می دهد

گزارشی که کلیه تغیرات افزایشی یا کاهشی ناشی از درآمد ها یا هزینه ها اعم  :صورت سود و زیان جامع

 .جامع نامیده می شوداز تحقق یافته و یا تحقق نیافته را طی دوره مالی رانشان دهد صورت سود و زیان 

صورت جریان وجوه نقد گزارشی است که تغییرات در وجه نقد موسسه یا شرکت  :صورت جریان وجوه نقد

 .را که ناشی از فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی در یک دوره زمانی است نمایش می دهد
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 سابهای موقت چیه ؟ح

حسابهایی هستند كه مربوط به عملیات حسابداری در یك سال مالی هستند و در پایان سال با یك حساب  

واسطه بسته شده )صفر میشوند( و در نهایت نتیجه عملیات آنها به حسابهای دائم منتقل میشن و باز در ابتدای 

د و زیانی هم میگن مانند حسابهای سال بعد مجدداً افتتاح میشوند ضمناً به این نوع حسابها ، حسابهای سو

 . درآمد و هزینه

 حسابهای دائمی چیه؟

حسابهایی هستند كه از ابتدای تاسیس یك واحد تجاری افتتاح شده و عملیات حسابداری سالهای مختلف در 

ای ابهآنها انجام شده و مانده آنها از یك سال به سال مالی بعد منتقل میشوند ضمناً به این نوع حسابها ، حس

 . ترازنامه ای هم میگن مثل داراییها ، بدهیها و حساب سرمایه

 .لیه اموال و حقوقی که دارای ارزش پولی باشندک دارایی ها چیان؟ 

 های جاری:دارایی

رود در طی یک سال یا یک دوره عملیاتی از تاریخ تنظیم ترازنامه ها اقالمی هستند که انتظار میاین دارایی 

 های جاری برطوالنی تر است( به وجه نقد تبدیل، یا مصرف یا فروخته شوند. معموالً دارایی )هر کدام که

 -صندوق -مانند: بانک ها .گردندحسب سرعت تبدیل شدن به وجه نقد یا مصرف در ترازنامه منعکس می

 .موجودی کاال و ملزمات اداری -پیش پرداخت ها -بدهکاران -تنخواه گردان

 :های ثابتدارایی

باشند که در جریان عملیات موسسه مورد استفاده قرار ها، اقالمی مشهود با عمری طوالنی میاین دارایی 

گردند به همین دلیل برای های این گروه به مرور زمان و پس از استفاده مکرر مستهلک میگیرند. داراییمی

 -گردد( مانند:زمینمین که مستهلک نمیشود. )به استثناء زهای ثابت استهالک منظور میهر یک از دارایی

لوازم  -قالب ها -وسائل نقلیه ومنصوبات -ابزارآالت -ماشین آالت وتجهیزات -تاسیسات -ساختمان

 .ای موجود در انبارهای سرمایهآزمایشگاهی و دارایی

  اقتصاد مبتنی بر نظام بانک به چه معناست؟

های کشاورزی در مقیاس کوچک انجام می شود ، درصد باالیی از بنگاهدر اقتصاد ایران که اغلب تولیدات 

های ساختمانی در مقیاس کوچک و توسط سازندگان خرد کارگر دارد و عمده فعالیت 11صنعتی کمتر از 

 دور از دسترس باشد و اینجا فعالیتبدیهی است که تامین مالی مستقیم از بازار سرمایه بسیار . شودانجام می

 بانک ها درحوز تزریق نقدینگی ) تسهیالت ارزان قیمت در جهت رونق کسب و کار ( بیشتر مشهود است.
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بانک ها به عنوان مراکز مورد اعتماد مردم و سرمایه گذاران خرد و کالن همیشه مورد توجه اقتصاد درحال 

یستم بانکی جزء الینفک امنیت اقتصادی درهر کشوری می باشد توسعه بوده است ، لذا اعتماد سازی در س

، بنابراین وجود بانک های پرقدرت از نظر سرمایه برای ایجاد امنیت سرمایه گذاری و بالندگی کسب و کار 

بسیار حائز اهمیت است چرا که توسعه یافتگی بانک ها یا رشد و تقویت بانک ها از مظاهر کشورهای 

  .لذا اعتبار بانکی باعث سرمایه گذاری کالن داخلی و خارجی می شود .اشد درحال توسعه می ب

بنابراین باتوجه به بانک محور بودن اقتصاد در کشور ما و در شرایطی که ایران در تحریم با دیگر کشورها 

 .بانک ها باعث شد که از درافتادن در بسیاری ازمشکالت جلوگیری شودبوده ، عملکرد 

از طرف دیگر بانک ها به وظایف خود پس از انقالب عمل کرده و حاصل آن ظهور کارخانجات مادر در 

 اشاره کرد.صنابع کشاورزی می توان کشور نظیر سد سازی ، پتروشیمی، پاالیشگاه ها و 

 

 ؟چرا قیمت نفت پایین امده

 مازاد عرضه نفت و تقویت دالر آمریکا: مخصوصا در کشورهای امریکای شمالی 

 تداوم افزایش عرضه نفت اوپک: مخصوصا عربستان و عراق

: با اینکه درگیر جنگ داخلی هستند ولی تولید نفت باالیی  عوامل غیر قابل پیشبینی مانند نیجریه و لیبی

 دارند.

: که به کشورهای عضو اجازه داده نفت باالیی تولید کنند که اگه این سهمیه ها کاهش پیدا  توافق اوپک

 نکنه همچنان شاهد کاهش قیمت نفت خواهیم بود.

 

 شرکت سهامی عام و خاص و تفاوت های آنان:

ردم تامین می کنند، هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مشرکت

هایی که سهام آنها در دست عموم مردم باشد ) شرکت سهامی عام نامیده میشوند. به عبارت دیگر شرکت

 .شوندپذیرفته می های سهامی عام در بورسشرکتشود. فقط سهام به باال( سهامی عام گفته می 11%

موسسین تامین گردیده است. این گونه هائی که تمام سرمایه آن در موقع تاسیس منحصراً توسط شرکت

ها در اختیار عموم نیست و تعداد محدودی شرکتها شرکت سهامی خاص نامیده می شوند. سهام این شرکت

 .از افراد دارای سهام شرکت های سهامی خاص هستند

 خاص،نماید ولی شرکت سهامی نویسی عمومی میشرکت سهامی عام برای تامین سرمایه اقدام به پذیره.1

 .حق مراجعه به عامه را ندارد

 .های سهامی عام وجود داردامکان صدور اوراق قرضه فقط برای شرکت.2
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مشروط به موافقت سهامداران نیست ولی در شرکت سهامی  های سهامی عامشرکتقل و انتقال سهام در .ن3

 .اشدتواند بخاص، چنین نقل و انتقالی منوط به توافق مدیران یا مجامع شرکت می

ای چنین اجازه شرکت سهامی خاصاست ولی  بازار بورسسهام شرکت سهامی عام قابل عرضه در  .4

 .ندارد

 .باشدنفر می 3سهامی خاص حداقل  نفر و شرکت 1مدیران و سهامداران شرکت سهامی عام، حداقل  .1

 چیه؟ (capital market) ازار سرمایه ایب

، با سررسید بیشتر از یک سال و اوراق بهاداریا  اوراق قرضهجهت خرید و فروش  بازارهای مالیبه  

سرمایه از نظر مرحله بندی، بازار ترین تقسیمدر معمول[ 1.]شودهای بدون سررسید، اطالق میدارایی

 .شودعرضه اوراق بهادار، به دو بازار اولیه )بازار دست اول( و ثانویه )بازار دست دوم( تقسیم می

 سرانه به چه معناست؟

برای بدست  .درآمد سرانه به معنی میانگین درآمد مردم یک منطقه یا کشور در طول مدت مشخصی است 

تر ناخالص داخلی بر جمعیت کشور تقسیم می شود. معنای ساده آوردن سرانه ملی کشورها، میزان تولید

ایران با درآمد سرانه  .درآمد سرانه این است که به ازای هر نفر در یک کشور چه میزان درآمد وجود دارد

( جزو کشورهای با درآمد 13۲4دالری )برمبنای گزارش بانک جهانی در سال  121هزار و  4سالیانه 

 .به شمار می آیدمتوسط رو به باال 

 ؟تعریف چک

دهد تا وجوه یا اعتبار قابل استفاده سندی است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال علیه دستور می

 .وی در آن بانک را کال یا بعضا مسترد داشته و یا به محال له بپردازد

 ؟انواع چک 

حساب خود صادر می کند، گیرنده وجه چکی است که دارنده حساب جاری چک را بر عهده  :چک عادی .1

چک ممکن است که خود صادرکننده یا حامل چک بوده و یا اینکه چک در وجه شخص معین و یا به حواله 

  .ای جز اعتبار شخص صادرکننده نداردکرد آن شخص صادر شده باشد دارنده چک عادی تضمین و پشتوانه

ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال  چکی است که اشخاص عهده بانک :چک تایید شده .2

علیه پرداخت و وجه آن تایید می شود یعنی بانک وجه را در حساب صادرکننده چک مسدود می کند و سپس 

  .آنرا فقط برآورنده چک تایید شده می پردازد این چک اعتبار بیشتری نسبت به چک عادی دارد

اضای مشتری توسط بانک صادر می شود و پرداخت آن از چکی است که بنا به تق :چک تضمین شده.3

طرف بانک تعهد و تضمین می شود بانک ها بنا به تقاضای مشتریانی که حتی دارای حساب جاری هم 
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  .نباشند صادر می نمایند این چکها به چک رمزدار فی ما بین مردم معروف می باشد

وجه آنرا در هر یک از شعب بانک یا توسط  چکی که از طرف بانک صادر می شود و :چک مسافرتی -４

 .نمایندگان و کارگزاران آن قابل پرداخت است. تمامی بانک ها امکان صدور چک مسافرتی را دارند

  چک بالمحل به چی میگن؟

چکی است که صادرکننده آن پول یا اعتبار نزد محال علیه چک نداشته باشد. اگر پس از تاریخ صدور چک 

 . رودبردارد یا کمتر از مبلغ چک محل داشته باشد باز هم آن چک بی محل به شمار میوجه آن را 

  :مجازات صدور چک بالمحل در سه مبلغ قابل تقسیم است

  .ماه حبس دارد ۶میلیون لایر باشد تا  11اگر مبلغ چک کمتر از 

  .حبس دارد سال 1ماه تا  ۶میلیون لایر باشد از  ۹1میلیون تا  11اگر مبلغ چک از  

سال حبس دارد + ممنوعیت از داشتن دسته چک به  2تا  1میلیون لایر باشد از  ۹1اگر مبلغ چک بیش از  

 .سال 2مدت 

 بجای چک از چه چیز استفاده میشه؟

سفته یا فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین و یا هر سفته:  

هر برگ سفته سقف  .یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند بپردازدوقت که حامل 

ن سفته یعنی آ« یک میلیون لایر»خاصی برای تعهدکردن دارد ، مثال اگر روی سفته ای نوشته شده باشد تا 

هزار تومان  211هزار تومان دارای اعتبار است و با آن نمی توان به پرداخت مثال  111حداکثر برای تعهد 

  .تعهد کرد

 مناقصه و مزایده؟

های عمومی، خرید کاال یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و مناقصه روشی است که در آن سازمان

کنند، ترین شرایط را پیشنهاد میگذارند و با اشخاص حقوقی یا حقیقی که کمترین قیمت یا مناسبمسابقه می

 .نمایندمعامله می

ی است که در آن اداره، فروش کاالها و خدمات یا هر دو را از طریق درج آگهی در روزنامه مزایده ترتیب

گذارد و قرارداد را با شخصی که بیشترین کثیراألنتشار و یا روزنامه رسمی کشور به رقابت عمومی می

 .سازدکند، منعقد میبهاء را پیشنهاد می

 ها دست یافت؛توان به بهترین گزینهطریق این رقابت میهای مناقصه و مزایده، آن است که از روش حسن

  .گونه قراردادها رعایت می شودچنین رعایت اصل برابری افراد در اینهم
 



سوی کمیت و عدم توجه به کیفیت که معموالً در مناقصات چون سوق دادن شرکت کنندگان بهالبته معایبی هم

 .ها وجود داردشود، در این روشمشاهده می

 ه؟شبکه شتاب چی

فراگیر در ایران است که توسط  بانکیشبکه الکترونیکی یک  شبکٔه تبادل اطالعات بین بانکییا  شتاب

اندازی و راهبری سوئیچ ملی به با هدف ایجاد، راه 1311در سال  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

ها به یکدیگر و نهایتاً ایجاد زمینه برای انجام مبادالت بین بانکی به منظور اتصال شبکه پرداخت بانک

 ردادخع مقررات حاکم بر مرکز شتاب مصوب صورت الکترونیکی ایجاد شد. عضویت در مرکز مزبور تاب

  است 1311ماه 

های و در فازهای بعدی تبادل کلیه تراکنش خودپردازهاها و سوئیچ ملی در فاز اول اتصال شبکه کارت بانک

 .ها و اوراق بهادار را مد نظر داردها، حوالهبین بانکی شامل چک

 بگو سپه چند مورد از خدمات اینترنت بانک

  خدمات و مزایا نسخه حساب محور:

 پرداخت قبوض، عوارض شهرداری، خودرو و نوسازی مسکن  -

 ای قبوض شهرداریاستعالم و تأیید لحظه -

 های پایا و ساتناها از طریق سامانههای سایر بانکانتقال وجه به تمامی حساب-

 ل آنی وجه به حسابهای متمرکز سپهانتقا -

 مقصد انتقال وجه به حسابهای سایر بانکها براساس شماره شبا -

 گزارش یارانه های واریزی به حساب -

 -نمایش اطالعات حساب )نوع حساب، شماره حساب، شماره کارت و شماره حساب بانکی ایران )شبا  -

IBAN) 

 پرداخت گروهی قبوض آبونمان -

 امکان تعریف شماره حساب یا کارت مقصد -

 اعالم مفقودی کارت -

 خرید شارژ تلفن همراه -

براساس مشخصات کارت بانک عضو  خرین رمزهای خریداری شده )سه رمز آخر؛امکان رویت آ -

 شارژ تلفن همراه  شتاب(

 نمایش سقف مبلغ قابل برداشت -

 انتقال وجه با شناسه -

 پرداخت حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی -

 پیگیری قبوض پرداخت شده -

 فعال سازی سرویس پیامک آنی -

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2


 بانکداری الکترونیک:

اي از بانكداري است كه در آن مشتري بدون حضور فیزیكي در بانك و با استفاده بانكداري الكترونیكي شیوه 

شامل تمامي خدمات بانكي اعم از دریافت و  که هاي ایمن بتواند از خدمات بانكي برخوردار شوداز واسطه

 .باشدپرداخت، انتقال وجه، تائید امضا و ... مي

 تلفن بانک چیه؟

امکاناتی مشابه با اینترنت بانک دارد با این تفاوت که بجای استفاده از اینترنت و سایت از تلفن استفاده  

 میشه.

 اینترنت بانک چیه؟

اینترنت بانک ، امکاناتي از قبیل دریافت موجودي به صورت آنالین، انتقال وجه بین کلیه حساب ها در  

را دراختیار   ... رید شارژ، پرداخت اقساط تسهیالتو...پرداخت قبوض، خ بانک ، مشاهده صورتحساب و

 مشتریان هربانک قرار داده است. 

 چیه؟ atm وposفرق

پوز از طریق خطوط تلفن کار میکنه ولی خودپرداز از طریق خطوط اینترنت. با پوز عملیات انتقال وجه، 

پرداخت اقساط، تغییر رمز رو نمیشه انجام داد ولی با خود پرداز میشه. عملیات در دستگاه خودپرداز 

 ندین ساعته انجام میشه. یا همون لحظه ای انجام میشه ولی در دستگاه پوز با تاخییر چ realtimeبصورت 

 هدف پوز حذف پول نقد و اسکناس موجود هست ولی خودپرداز ها کامال این هدف رو دنبال نمیکنند.

  چیست؟ pinpadدستگاه 

ه دستگاه هایی گفته می شود که در بانک ها نصب شده و مستقیما به شبکه بانکی متصل است و کلیه عملیات ب

. عملیات قابل انجام این دستگاه شامل: واریز وجه، انتقال وجه،  تغییر جام دادهای شتابی را میتوان با ان ان

 رمز اول کارت، فعال یا غیر فعال کردن کارت می باشد.

 بگو؟ office رباره ید

یه مجموعه نفرم افزاری از شرکت مایکروسافته که از چندین نرم افزار کاربردی تشکیل شده مثل ورد،  

 پوینت، اوت لوکو....اکسل،اکسس، پاور 

 

 

 



power pointچکار انجام میده؟ 

پاور پوینت بیشتر برای ارائه گزارش های تصویری استفاده میشه مثل ارائه گزارش در مورد فعالیت های  

صورت گرفته در یک ماه اخیر یا یک سال اخیر در یک شرکت یا ارائه خالصه ای از یک پایان نامه یا 

 مقاله یا موضوع خاص.

 زیت های دستگاه کارت خوان:م

دارنندگان کارت میتوانند مبلغی را که باید بابت خرید کاال یا استفاده از خدمات بپردازند بدون پرداخت وجه 

 نقد یا چک از طریق کارتخوان پرداخت کنند.

انکی بدارندگان دستگاه کارتخوان نیز میتوانند به جای دریافت وجه نقد ازمشتری با کشیدن کارت حساب 

خود را در هر لحظه شارژ کنند که این راه از لحاظ امنیتی نیز بهتر است چراکه به جای موجودی صندوق 

 حساب بانکی افزایش می یابد و وجه نقد کمتر در اختیار سارقان قرار میگیرد!

 همچنین در فروشگاه ها فروشندگان از شمردن پشت سرهم پول به مبلغ زیاد یا کم راحت میشوند!

 شکل برگشت پول خرد یا درشت به مشتری وجود ندارد!م

 هزینه و دشواری حمل پول در ساعات پایانی روز و پرداخت آن به بانک از بین میرود!

اسکناس یکی از مهمترین عوامل انتقال آلودگی و بیماری است که با استفاده از کارتخوان این مشکل نه برای 

 فروشنده ایجاد میشود و نه خریدار !

مزیت این دستگاه برای بانک ها اینه که وجوه مشتریان به سرعت به حساب های بانکی منتقل میشه و نیازی 

نیس صاحب فروشگاه هر روز برای واریز به حساب بانکی به بانک مراجعه کند. مزیت دیگه کارمزدیه که 

 بانک ها در قبال استفاده از این دستگاه از مشتریان میگیرند. 

 چیا هستن؟ کی بانسخت افزارها

( CRSدستگاه خودپرداز، خوددریافت ) –( VTMشعبه مجازی بانک ) –( ATMدستگاه های خود پرداز)

 دستگاه تشخیص و شمارش اسکناس  –ماشین هوشمند دریافت پول  –چک اسکنر  –

  :تعریف کنو میان افزار رم افزارنسخت افزار و 

شناخته می  Hardware آن را لمس کنید به عنوان سخت افزار یا هر دستگاه فیزیکی که شما بتوانید با دست

قابل لمس نیست ، در واقع نرم افزار مجموعه ای از دستورات است که  Software شود اما نرم افزار یا

درون سخت افزارها نگهداری می شود و کارهایی که ما از آن می خواهیم را به سخت افزار ارجاع می 

در واقع یک نرم افزار است با این تفاوت که شما آن را نمی بینید و نمی  Middleware میان افزار یا .دهد

قرار  ROM توانید آن را تغییر بدهید ، وظیفه این نرم افزار که معموال در حافظه ای غیرقابل نوشتن به نام



 ) سیستم شما BIOS می گیرد تحویل دادن مدیریت سخت افزار به سیستم عامل است ، به نوعی می توان از

 به عنوان یک میان افزار نام برد ( همون تصویر آبی رنگی که موقع روشن کردن سیستم می بینید

 :اینترانت و اینترنت چه فرقی با هم داره

ینترنت یک شبکه بسیار عزیم و پیچیده ایست از میلیون ها کامپیوتر و سرور در سراسر جهان که مثل ا 

دارند. از طریق اینترنت همه میتواند در هر نقطه جهان که هستند با هم ارتباط  یک تار عنکبوت به هم اتصال

برقرار کنند، آخرین و تازه ترین خبرها را جستجو کنند، نرم افزارهای گونا گون موجود را دانلود کنند، فایل 

ای به عبارت دیگر در یک جمله ساده می توان گفت شبکه . استفاده کنند اهای متفاوت صوتی و بصری ر

خصوصی در مقیاس متوسط هست که در حالت عادی به شبکه جهانی مرتبط نیست و یا با استفاده از 

ه در های بانکی و یا شبکه رشد کهفایروالهایی دسترسی به شبکه و از شبکه تحت کنترل هست، مثل شبک

 .اندازی هست و یا هر شبکه سازمانی دیگریحال راه

  :ایمیل وجیمیل

یک ایمیل هستند و در واقع استفاده از لفظ ایمیل برای یاهو و جیمیل  2هر  خدمات ایمیل شرکت یاهو و گوگل

ممکن است در  ایمیل هستند، حال ممکن است ایمیل شخصی در یاهو باشد یا 2برای گوگل اشتباه است، هر 

 !جیمیل باشد

 فرق اکسل و ورد؟

دی بنبندی، سازمانای است که اطالعات آن به صورت عددی و حروفی تقسیماکسل شامل صفحات گسترده

ها و رسم چارت داده ها، برای نگهداری و پردازشاند. از اکسل عالوه بر سازماندهی دادهو مرتب شده

فرق اکسل و ُورد این است که در ُورد شما فقط مطالبی برای تماشا و چاپ  .شود)نمودار( نیز استفاده می

دارید، اما در اکسل این اعداد و جداول دارای تعریف، محتوا و مفهوم و همچنین قابل ویرایش هستند و بر 

ا کاهش مقداری یا ترسیم نمودار از اکسل استفاده اند. برای نشان دادن رشد یاساس خاصی مرتب شده

ی نویسید و بقیهی دیگر اکسل این است که شما یک بار برای همیشه جدول و فرمول میکنیم. فایدهمی

ی افراد در یک خوابگاه، یا ی خرج ماهانهدهید، مثالً برای محاسبهها و اعداد را تغییر میاوقات، فقط داده

ریزی و زمانبندی و تقسیم بودجه. ای است برای برنامهیی خاص در سال. اکسل برنامهی سود کاالمحاسبه

خواهید قسط وام شما را محاسبه کند، یا این که تعداد کاراکترهای حروف یک برای مثال شما از اکسل می

 ....ی زمانی را نشان دهد و کلمه را نشان دهد، تعداد روزهای موجود در یک بازه

 وزنی چیه؟میانگین 

 .درصد هر درسی رو ضرب در ضریب اون بکنید

 مثال زبان ضریبش دو

http://www.asemooni.com/technology/internet/differences-between-internet-and-intranet
http://www.asemooni.com/technology/internet/differences-between-internet-and-intranet


 111زدم رو ضرب در ضریبش میکنم میشه  ۹1۵بطور مثال زبان .بعد همه این اعداد رو باهم جمع کنید

 121که میشه  میکنم 3رو ضرب در ضریبش که زدم ۱1۵و بعد بطور مثال فن رو 

 ....و

 پیدا میشه  میکنم که میانگین وزنی 11بر میشه، و بعد تقسیم و این اعداد رو باهم جمع میکنم که عدد بزرگی

 انحراف معیار چیه؟ چی رو نشون میده؟

ای فاصله دارند. اگر انحراف معیار مجموعه مقدار متوسطها چه مقدار از دهد به طور میانگین دادهشان مین 

 ها نزدیک به میانگین هستند و پراکندگی اندکی دارند؛ها نزدیک به صفر باشد، نشانه آن است که دادهاز داده

  ؟شبکه های اجتماعی چیه و چند تا رو نام ببر

هایی هستن که امکان ارتباط بین افراد مختلف از سراسر جهان رو فراهم میکنن و افراد میتونن شبکه 

 .نظرات، عکس ها و فیلم و اتفاقات زندگیشون رو به اشتراک بزارن مثل فیس بوک، اینستا گرام، توئیتر

 های بانکیحوه محاسبه سود سپردهن

نرخ سود علی الحساب با بررسی های عصر بانک طبق های بانکی به صورت روزشمار و با سود سپرده

 :فرمول زیر محاسبه می شود

سود سپرده های کوتاه مدت روز =  ۰۰۵۳۳)مبلغ سپرده گذاری( تقسیم بر× )نرخ( × مدت به روز( )

 شمار

میلیون تومان موجودی ۱روز برای یک حساب کوتاه مدت روز شمار که بطور متوسط ۰۳مثال:سود 

 :درصد میشود۰۳ا نرخ داشته ب

 (۱۳۳۳۳۳۳*۰۳*۰۳( /)۰۰۵۳۳=) تومان  ۱۰۴۰۱

-ماهه3ساله (یا کوتاه مدت ویژه )۹-ساله ۱-ساله 3 -ساله2 -ساله1های بلند مدت بانکی شامل )سود سپرده

ماهه(طبق ضوابط و مقررات موجود به صورت ماهیانه و با نرخ سود علی الحساب با بررسی ۲-ماهه۶

 :طبق فرمول زیر محاسبه می شودهای عصربانک، 

      )مبلغ سپرده گذاری(=سود یکسال برای سپرده مورد نظر× نرخ( )

 سود یک ماه برای سپرده مورد نظر =۱۰تقسیم بر   سود یکسال برای سپرده مورد نظر

باشد نرخ در نتیجه چنانچه پرداخت سود ساالنه باشد، نرخ ساالنه و در صورتی که پرداخت سود ماهانه 

 .شودتعیین می 12سود ماهانه از تقسیم نرخ ساالنه بر 

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7


میلیون تومان موجودی داشته با نرخ ۱  ساله که۱مثال:سود یک ماه برای یک حساب بلند مدت 

 :درصد میشود۰۰

 (۱۳۳۳۳۳۳*۰۰تومان = )٪ ۰۰۳۳۳۳             سود یکسال کامل

 (۱۰/۰۰۳۳۳۳تومان = ) ۱۱۰۰۰             سود یکماه کامل

 فرمول جدید

  

 

 

 تفاوت بانکداری الکترونیکی و سنتی:

از بانکداری  استفاده از بانکداری الکترونیک مزایای بسیاری نسبت به بانکداری سنتی دارد؛ مزایای استفاده 

 .الکترونیک در سه سطح قابل بررسی است

 ملیدر سطح  مزایای استفاده از بانکداری الکترونیک

استفاده از بانکداری الکترونیک موجب کاهش آلودگی هوا، مصرف سوخت و ترافیک )بدلیل عدم نیاز به 

های های بهداشت و درمان، کاهش هزینهمراجعه حضوری مشتریان به شعب موسسات مالی(، کاهش هزینه

 .شودمی… چاپ اسکناس ناشی از فرسودگی اسکناس و 

. 

 



 الکترونیک برای کاربر مزایای استفاده از بانکداری

های کاهش هزینه توان به موارد زیر اشاره کرد؛از مزایای استفاده از بانکداری الکترونیک برای کاربر می

رفت و آمد، جلوگیری از اتالف وقت، کاهش احتمال بروز بیماری )به دلیل عدم نیاز به تماس با پول نقد و 

ستفاده از خدمات بانکی، استفاده بهینه از زمان، کاهش کمتر در معرض آلودگی قرار گرفتن(، سهولت ا

از  ، استفاده…(ریسک مخاطرات امنیتی ناشی از حمل پول نقد )مانند دستبرد، سرقت، مفقود شدن پول و 

 … خدمات بانکی بدون محدودیت مکان و زمان و

 هامزایای استفاده از بانکداری الکترونیک برای بانک

تی و هزینه تمام شده خدمات به دلیل عدم نیاز به شعبه فیزیکی، امکان فعالیت و ارائه های عملیاکاهش هزینه

ها، کاهش مخاطرات خدمات بدون محدودیت مکانی و زمانی، افزایش منابع، ممیزی و کنترل ساده تر تراکنش

 … امنیتی ناشی از پول رسانی و

 پیش نیازهای بانکداری الکترونیکی

 خابراتی مورد نیازهای مبستر و زیر ساخت 

 تربیت نیروی متخصص مورد نیاز 

 تصویب قوانین حقوقی مورد نیاز 

 فرهنگ سازی و جلب اعتماد کاربران 

 

 مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیکی در یک نگاه

 

 

 


