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 گفتارپيش

 
اي گًَِدس دًياي اهشٍص، اطالػات، داًص ٍ فٌاٍسي اّويت ٍ اسصش ٍااليي پيذا كشدُ است، ةِ

 ٍ « ػصرش فشاٍاًري اطالػرات   »، «ػصرش اًمرالا اتروشًٍيرري   »، «ػصش داًايي»كِ ػصش كًٌَي سا 

ّراي  اًرذ  ااهؼرِ داًرص هحرَس، الوصراد داًرص هحرَس، سراصهاى        ًاهيذُ «ػصش داًص هحَسي»

ص هحَس، اص اولِ ًظام ص هحَس ٍ هذيشيت اطالػات ٍ دًا  ّراي فررشي ًرَيٌي اسرت    يادگيشًذُ ٍ دًا

ترشيي ٍيگگري   ّاي هخولف ػلوي ضذُ است  هْنّاي فرشي گزضوِ دس سضوِكِ اايگضيي ًظام

رص ايي ًظام فرشي، كِ ةِ سشػت دس حال تر سٍص  َيي ٍ تراهل است، اتراء سٍصافضٍى ةِ اطالػات ٍ دًا

 ّاي ااوواػي ٍ الوصادي است دس سياست، الوصاد، هذيشيت، تجاست، كسب ٍ كاسّا ٍ كليِ فؼاتيت

 هؤسسِ ػاتي ةاًرذاسي ايشاى ةا ايي ًگشش ٍ ةا تَاِ ٍ اػوماد ةِ ايي ٍالؼيت كِ اضاػِ رٌّيرت 

طَس اخص، ةا آهَصش ٍ پشٍسش ٍ ٍ دس ااهؼِ ةاًري كطَس ةِطَس اػن ػلوي، دس سطح ااهؼِ ةِ

استماء ٍ اػوالي سطح داًص هالصهِ داسد، دس كٌاس آهَصش ٍ تشةيرت ًيرشٍي اًسراًي هوخصرص     

 ّاي هخولرف ّاي ػلوي ٍ كاسةشدي دس صهيٌِةشاي ًظام ةاًري كطَس، ًستت ةِ تشاوِ ٍ تأتيف كواا

 ّاي هوؼذدي سا هٌوطش كشدُ است ًوَدُ ٍ كواا الوصاد، ةاًرذاسي، هاتي ٍ هذيشيت الذام

اكٌَى ةا تَاِ ةِ ًمص ةشاسوِ حساةذاسي دس صٌؼت ٍ تجاست، آهَصش حساةذاسي دس كليِ 

 اَاهغ اص اايگاُ خاصي ةشخَسداس است ٍ تماضا ةشاي تحصيل دس ايي سضوِ دس حال افضايص است 

ّرذ  هرَسد اضراسُ دس ةراال      كواا حاضش دٍهيي الذ اص كواا اصَل حساةذاسي است كِ ةرا 

ّاي آهَصضي داًطگاّي ترذٍيي ضرذُ اسرت ٍ دس    تذٍيي ضذُ است  ايي كواا هٌطتك ةا ةشًاهِ

يي ٍ همشسات ايشاى هي طتاق ةا لًَا  ةاضذ اداهِ الذ اٍل، هتوٌي ةش اسواًذاسدّاي حساةذاسي ٍ دس ًا

اص سراةمِ طرَالًي دس   تأتيف دٍ الذ كواا سا اٌاا آلاي ًصيشپَس ةِ ػْذُ داضروٌذ  ايطراى   

اي، ةا ضشايط ٍ اٍضاع تذسيس دسٍس حساةذاسي ةشخَسداس است ٍ ةِ ستب تجشةِ ػولي ٍ حشفِ

ّا ٍ ٍاحذّاي تجاسي آضٌايي كاهل داسد كِ دس ّويي اا الصم است اص صحورات  ٍ احَال ضشكت

 ايطاى لذسداًي ضَد 



 

 دٍ الرذي كوراا    ضوي آسصٍي هَفميت سٍصافرضٍى ةرشاي هؤترف هحورشم، اهيرذ اسرت دٍسُ      

هَسد اسوفادُ داًطجَياى ٍ فشاگيشاى لرشاس گيرشد ٍ ةوَاًرذ ًمرص هفيرذي دس       اصَل حساةذاسي

 استماي سطح داًص آًْا داضوِ ةاضذ 

 

 

 

 

 مهدي رضويدكتر     

 رئيس مؤسسه عالي بانكداري ايران

 


