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را اندام دىیم؟ منظٌر از چک صیادی تانک صادرات چیطت؟؟ راىناتای تثت؟ چتک  ثبچک اکیانک کانراکینکمای چگٌنو

 گیرد؟ اندام می ضامانو صیاد را تٌضیر دىید؟ نسٌه تث؟ ً تایید چک در ضامانو صیاد چگٌنو در

رضیده تاغتد ً چیسىتایی را در متٌرد مسایتا ً  د تاکنٌن تو گٌظ غاا در مٌرد چک صیاد تانک صادرات ایران اطالػاتیغای

 دلیل در زال زاضر قصد دارید تدانید چک صیاد چیط؟ ً چگٌنتو تثت؟ چتک صتیادی تانتک کارترد آن غنیده تاغید. تو ىاین

 ن اضتفاده کنند؟تٌانند از آ ً چو افرادی می  صادرات را اندام دىیم؟

خدیتدی را تصتٌیة کردنتد ً در نستٌه تثت؟   ىتای وتٌد قتٌانین ىای کػٌر ترای افسایع امنی؟ چک اکثر تانک 7931در ضال 

 ىتتای صتتیادی را را ایدتتاد کردنتتد. در ىاتتین راضتتتا نیتتس تانتتک صتتادرات ایتتران چک ىتتای وتتٌد تاییراتتتی دریافتت؟ ً تاییتتد چک

تٌاننتد تتو  تتو طتٌری کتو مػتترکان در آن می .ىتا خوتٌگیری کنتد ی ازتاتالی در صتدًر چکىا اندازی کرد تا از ضٌ اضتفاده راه

زاضتر  ىا را تایید ً انتقال دىنتد. در زتال صادرات را اندام دىند ً تا ویال راز؟ آن صٌرت آنالین تث؟ چک صیادی تانک

ه اضت؟. لت ا در ایتن تاتع از مقالتو ایدتاد غتد ىایی تو دلیل غیٌع ًیترًش کرًنتا در ارا تو وتدمات ز تٌری تتانوی مستدًدی؟

 .صیادی تانک صادرات ً مرازل ماتوف آن صسث؟ کنیم مػٌرت قصد داریم در مٌرد تث؟ چک

  

تتانوی منتػتر غتد. نطتاو خدیتد  ىای صیادی ً اموانات خدیتد ضو نطاو اپویویػن تانک تٌرضی تا ارا و ودمات چک :اطالػیو

ىتای وترد ریرز تٌری تتدًن  پرداو؟ )صاپ( تا ىدف رفتغ نیتاز پرداو؟ وً نطاو تس؟ ًب ترنام ios 2.08.00اندرًید  

از وتدمات ضتامانو غتاص  ىای خدید صیادی  ازراز ىٌی؟ ریرز تٌری ً اضتتفاده ىای تانوی  ودمات چک کارت اضتفاده از

ت خدیتدی ایدتاد کترده اضت؟. در نطتاو خدیتد ترنامتو صتاپ وتدما )غؼثو مدازی ضپير( را رًی ضامانو تانک صادرات ایران

متٌرد نیتاز در  ز ٌری آن را تٌضؼو ً اضتافو کترده اضت؟. وتدمات ز ٌر در غؼة تانوی ودمات ریر ترای کاىع نیاز تو

چتک  کنتترل مالویت؟ کتارت  مٌتایتل ً کتد موتی کتارتران از  ىای صیادی تا قاتویت؟ تثت؟  تاییتد  انتقتال ً اضتتؼالم قانٌن چک

وتدمات خدیتد  تریان غرک؟ غاپرک در تراکنع کارت تو کتارت از خاوتو ایتنازراز ىٌی؟ کامل مػ ضازی ودم؟ طریق پیاده

 .ىطتند

کنتترل  نام اًلیتو در صتاپ ً ترای تث؟ کد موی  کد اتثاع ضایر کػٌرىا ىنگام تث؟  افسار   ودم؟ غاىوار چنین در این نرم ىم

غده اض؟. اموان کارت تو کارت تتا مثتدب تانتک ضتامان  ضازی غده تا غااره مٌتایل کارتران پیاده تطثیق کد موی ً کد اتثاع تث؟

ازتراز ىٌیت؟  افتسار صتاپ اضتافو غتده اضت؟. الثتتو افتسًدن فيرضت؟ غتؼة تانتک صتادرات تترای نرم نیس در این نطاو خدید

 .ىای خدید آن اض؟ ز ٌری در ضدام نیس یوی از قاتوی؟

  



 

 راىناای تث؟ چک در ضامانو صیاد

  

 هکظومکازک اکیانک کانراکینکمایکایراىک اسچ؟

ودمات تيتر ً تیػتتر تتو مػتتریان وتٌد تتالظ  ىای پیػوطٌت کػٌر اض؟ کو ترای ارا و تانک صادرات ایران یوی از تانک

کترده اضت؟. تتا  ىتای دیگتر فتراىم اده از وتدمات الوترًنیوتی را ماننتد تانکمػتریان وٌد اضتتف کند. این تانک ترای رازتی می

ىتای صتیادی ىطتتند. تانتک صتادرات نیتس تتو ػنتٌان یوتی از  چک تٌخو تو این کو امرًزه افراد زیادی تتو دنثتال تثت؟ ً تاییتد

اضتت؟. در زتتال  کتتردهىتتای صتتیادی را تتترای مػتتترکان وتتٌد فتتراىم  کػتتٌر ارا تتو وتتدمات اینترنتتتی چک ىتتای تسرگتتترین تانک

 صتادرات تتتو ضتامانو پیهتک تتتو آدرش اینترنتتی تٌاننتد تتترای تثت؟ چتک صتتیادی تانتک زاضتر کتارتران تانتتک صتادرات می

eb.bsi.ir  آن مراخؼو کنند افسار چک صیادی یا نرم. 

ا در ضتامانو ىتای صتیادی ر تاید این چک ىای صیادی تو رنگ تنفع ىطتند ً مػترکان صادر کننده وٌب اض؟ تدانید کو چک

از  اطالػتتات مٌختتٌد در آن را پتتص از مطالؼتتو تایتتد تاییتتد کننتتد. در زتتال زاضتتر اضتتتفاده کننتتدگان چتتک نیتتس تثتت؟ کننتتد. دریاف؟

تاغتند ً رمتس ػثتٌر ً کواتو  صتادرات می ىای صتیادی تنيتا تترای کتارترانی مدتاز اضت؟ کتو دارای چتک صتیادی تانتک چک

 داغتن یک زطاب تانوی در تانک صادرات یوتی از السامتات مثترم از ایتن وتدمات کارتری وٌد را دریاف؟ کرده تاغند. الثتو

ىتا ًختٌد  ىتای ضتایر تانک کتو در چک رقای دارنتد 71ىای صیادی تانک صادرات یک کد غناضو  تاغد. چک الوترًنیوی می

 .زفظ آن کٌغا تاغیداندام ىرگٌنو فرآیند رًی چک الزم اض؟. ل ا در  رقای ترای 71ندارد. اضتفاده از این غناضو 

فتراىم  IOS ىای اندرًیتد ً تترای گٌغتی افسار چتک صتیادی تانتک صتادرات ایتران وٌب اض؟ تدانید کو در زال زاضر نرم

را دانوتٌد ً  افسارىا تٌانند تا اتصال تو اینترن؟ این نرم ىای ىٌغاند مديس ىطتند می گٌغی غده اض؟. ل ا کویو کارترانی کو تو

 .اضتفاده کنند

  



 

 نسٌه تث؟ چک در ضامانو صیاد

  

 رحوهکوموککاهکسنهنرهکثبچک اکیانک کانراکینکمایکایراى

انتدازی غتده اضت؟. تتو طتٌری کتو  تانتک راه تٌضط این eb.bsi.ir ضامانو تث؟ چک صیادی تانک صادرات تو آدرش اینترنتی

 ىتتای صتتیادی ویتتو وتتدمات آن اضتتتفاده کننتتد. کتتارتران تتترای اضتتتفاده از وتتدمات چکک تٌاننتتد از کتتارتران زقیقتتی ً زقتتٌقی می

ضتامانو تثت؟ چتک صتیادی تانتک  مرکتسی    ىتای دیگتری ماننتد پیهتک تانتک از رًظ  eb.bsi.ir تٌانند ػالًه تر ضامانو می

ادی تانتک صتادرات تطتیار اضتفاده کنند. نستٌه ًرًد تتو ضتامانو تثت؟ چتک صتی  ً ضامانو تث؟ چک صیادی تانک ضپو  ضامان

خطتتدٌ کترده ً ًارد صتفسو اصتوی  را در مرًرگتر وتٌد  eb.bsi.ir اض؟. تتو ایتن غتول کتو کتارتران آدرش اینترنتتی آضان

 .گسینو مٌرد نظر کویک کنند غٌند. ضپص خي؟ اضتفاده از ىر ودمات آن رًی

  

 انراکینکمای  eb.bsi.ir ماچکون کثبچک اکیانک ککمکسنهنره

مرتٌط تتو آن ایدتاد کترده اضت؟. کتارتران  ىای صیادی ً کویو ودمات ترای اضتفاده از چک eb.bsi.ir ات  ضای؟تانک صادر

نستٌه تثت؟  وتدماتی ماننتد تثت؟ چتک  تاییتد ً انتقتال آن در ضتامانو اضتتفاده کننتد. در ادامتو تٌانند تا مراخؼو تو این ضای؟ از می

 :کنیم می تیان  eb.bsi.ir ىای صیادی تانک صادرات ایران را در ضامانو چک

 تتو آدرش  کارتران تؼد از ًرًد تو صفسو اصوی ضامانو چتک صتیادی تانتک صتادرات ایتران https://eb.bsi.ir 

 .اطالػات وٌد را در صفسو تاز غده درج کنند

  یندرا کویک ناا« ًرًد تو ضامانو»ترای ًرًد دکاو آتی رنگ. 

  تؼد از ًرًد تو زطاب کارتری ً تررضی اطالػات ًارد غده   خي؟ تث؟ چک در ضتامانو صتیاد گسینتو مرتتٌط تتو

 .ودمات تانک صادرات را لاص کنند

 ىای مٌخٌد رًی تث؟ ضرتو تسنند در میان گسینو. 

  

https://eb.bsi.ir/mbackend/


 

 تانک صادرات eb.bsi.ir راىناای تث؟ چک صیادی در ضامانو

  رقای تاالی چک را در کادر مػاص غده ًارد کرده ً گسینو تایید ً ادامو را تسنند 71غناضو. 

 غٌد کو کویو اطالػات وٌاضتو غده مانند تاریخ ضررضید چتک  مثوتچ چتک ً ریتره  ىا تاز می صفسو خدیدی ترای آن

 .را ًارد ناایند

  



 

 eb.bsi.ir راىناای تث؟ چک صیادی در ضامانو

  

 ضپص گسینو تایید ً ادامو را تسنند. 

 اطالػات مرتٌط تو گیرنده چک را تو صٌرت کامل ً دقیق درج ً تایید کنند. 

 را درج کنند در صفسو تاز غده تٌضیسات الزم در مٌرد چک. 

 گسینو ادامو را تسنند. 

 تاییتد ً »ىتا رًی گسینتو  تاییتد آن دىنتد کتو در صتٌرت در این قطتا؟ پتیع ناتایع اطالػتات تثت؟ غتده را ناتایع می

 .ىا را اصالذ کنند مرازل قثوی تاز گػتو ً آن ضرتو تسنند. در ریر این صٌرت تو« صدًر چک

را نیس در قطا؟ مػاص غتده درج کننتد.  تایط؟ غااره غثای مقصد اغد  میمیویٌن تٌمان ت 71اگر چک صادر غده تیع از 

تٌانیتد  را داغتتو تاغتید می  eb.bsi.ir چتک صتیادی تانتک صتادرات در ضتامانو زال اگر ىرگٌنو ضٌالی در متٌرد نستٌه تثت؟

 .کاک تگیرید مػٌرت تٌضیسات تیػتر از کارغناضان ترای

https://mashwerat.com/


  

 ماچکون کتنیادک اکیانک ککمکسنهنرهکیانککانراکینکمای

تاید اطالػات مٌخٌد در این چتک را تاییتد  کنند طثق قانٌن خدید چک صیاد  آن دضتو از افرادی کو چک صیادی دریاف؟ می

تتار  چتک  ایتنمراخؼو کرده ً پص از طی کتردن مرازتل رکتر غتده تترای تثت؟   eb.bsi.ir کنند. ترای این کار تاید تو ضامانو

ىا یوطتان اضت؟. تتو طتٌری کتو در ایتن مرزوتو  آن کنند. در ًاقغ کویو مرازل کویک می« تایید چک تٌضط گیرنده»رًی گسینو 

فرضتتنده  زنتد. ضتپص تتا مػتاىده اطالػتات درج غتده تٌضتط را می« تاییتد چتک تٌضتط گیرنتده» کارتر تو خای تث؟ چک گسینتو

ىتا را تاییتد نونتد   چتک  زمتانی کتو گیرنتده چتک آن زند. وٌب اض؟ تدانیتد کتو تتا یچک  در صٌرت درضتی گسینو تایید را م

 .ًصٌل نیط؟ ارزظ اػتثاری ندارد ً قاتل

  

 چن کیانک ککمکسنهنرهکیانککانراکینکمایکرحوهکارتقنلک ا

و آنالیتن ىتای وتٌد در ضتامان افترادی کتو چک .ىای صیادی   یوی از ودمات ضامانو پیهتک تانتک صتادرات اضت؟ انتقال چک

 ضتای؟ از طریتق ىاتین ضتامانو انتقتال دىنتد. تترای ایتن کتار الزم اضت؟ تؼتد از ًرًد تتو ىتا را تٌاننتد آن پیهک تث؟ کردنتد می

eb.bsi.ir   دىند ودمات مرتٌط تو آن را اندام« انتقال چک»تا زدن گسینو. 

  

 

 نسٌه تث؟ چک صیادی تانک صادرات

  

 چن کیانک ککمکسنهنرهکانراکینکمایکاستعالمک ا



ىتتا  تٌضتتط گیرنتتده ىطتتتند. در ایتتن صتتٌرت آن تروتتی از مػتتترکین تؼتتد از آن کتتو چتتک وتتٌد را تثتت؟ کردنتتد ً منتظتتر تاییتتد آن

رقاتی از ًضتؼی؟  71غتٌند ً تتا درج کتد رىگیتری   eb.bsi.ir ًارد ضتامانو تٌاننتد تترای اضتتؼالم ًضتؼی؟ چتک وتٌد می

تانک صادرات ایتران داریتد    چک وٌد مطوغ غٌند. زال اگر غاا تو خس یات تیػتری در مٌرد اضتؼالم چک صیادی کنٌنی

 .گٌیی تو غاا ىطتند کارغناضان مػٌرت آماده پاضخ

  

 افسامکثبچکوکتنیادک اکیانک کانراکینکمایکماککارلوککوکرصبکککان؟ک گورهکررم

تٌاننتد از طریتق گٌغتی اندرًیتد  دارنتد می افسار تثت؟ چتک صتیادی تانتک صتادرات را کارترانی کو قصد دانوٌد ً نصة نرم

 ىتا مطتتقیم رًی گٌغتی آنافسار تث؟ ً تایید چک صیادی تانتک صتادرات تتو صتٌرت  نرم وٌد رًی لینک زیر کویک کنند تا

 .اندازی غٌد نصة ً راه

  

 کارلوککررمکافسامکثبچک اکیانک کانراکینکمایکارا کگوشیکچن کاردموید

  

تٌاننتد از طریتق گٌغتی  نیتس می IOS تترای افسار تث؟ چتک صتیادی تانتک صتادرات ایتران کارتران  ترای دانوٌد مطتقیم نرم

 IOS صفسو اصتوی دانوتٌد اپویویػتن تثت؟ چتک صتیادی تانتک صتادرات ایتران تترای وٌد رًی لینک زیر کویک کرده تا تو

افتسار تثت؟ چتک  ىنگتام نصتة نرم د نصتة کننتد. زتال اگتر تتوغٌند. ضپص تا ویال راز؟ آن را رًی گٌغی آیفٌن وٌ ىدای؟

تٌانیتد خيت؟ ترطترف کتردن آن از کارغناضتان مػتٌرت کاتک  کردید می صیادی تانک صادرات تو ىرگٌنو وطایی تروٌرد

 .تگیرید

  

  IOSایراىکارا کارلوککهستقانکاررنههکثبچک اکیانک کانراکینکمایک

  

 انراکینکمایکافسامچن ک اکیانک کچن کیانک ککمکررمکرحوهکثبچکوکتنیادک ا

تٌانند تو رازتتی از کویتو وتدمات آن اضتتفاده  می افسارىای چک صیادی مػتریان تانک صادرات ایران تؼد دانوٌد ً نصة نرم

اضت؟. لت ا اگتر غتاا  انند ضتامانو آنالیتن تانتک صتادراتافسارىای آن م ىای صیادی در نرم تایید چک کنند. مؼاٌال نسٌه تث؟ ً

ىتا را رًی گٌغتی  تٌانیتد تتو رازتتی آن صادرات یتاد گرفتیتد می ىای صیادی را در ضامانو آنالین تانک نسٌه تث؟ ً تایید چک

 .نیس اندام دىید

  

https://mashwerat.com/wp-content/uploads/2022/04/دانلود-نرم-افزار-ثبت-چک-صیادی-بانک-صادرات-برای-گوشی-های-اندروید.zip
https://mashwerat.com/wp-content/uploads/2022/04/دانلود-نرم-افزار-ثبت-چک-صیادی-بانک-صادرات-برای-گوشی-های-اندروید.zip
https://apps.bsi.ir/hamrahbank.html


 

 eb.bsi.ir ضامانو

  

 وموککاهکسنهنرهکیانککانراکینکمایکچن ککموش

ىتای دیگتری نیتس ًختٌد  افتسار آن رًظ ً نرم  eb.bsi.ir ترای ًرًد تو ضامانو صیاد تانک صادرات ایران ػالًه تر ضتامانو

 :کنیم می ىا اغاره دارند کو در زیر تو آن

  

 :ایکتررچکانراکینکمای

 ًارد غتتتدن تتتتو نػتتتانی اینترنتتتتی ىتتتای صتتتیادی اضتتت؟ کتتتو در آن غتتتاا تتتتا ىتتتای اضتتتتفاده از چک ایتتتن ضتتتامانو یوتتتی از رًظ

https://bib.bsi.ir اضتتفاده کنیتد. امتا الزم اضت؟ تدانیتد کتو ایتن تاتع را قتثال تٌضتط تانتک صتادرات تٌانید از این ضامانو می 

 .فؼال کنید

  

 :افسامکینپکررم

دىد کو  افسار ودمات دیگری را نیس ارا و می نرم ىای تث؟ چک در ضامانو صیاد اض؟. این یوی از گسینو افسار صاپ  نیس نرم

 .آن اضتفاده کنید مراخؼو کرده ً پص از دانوٌد ً نصة از ودمات www.bsi.ir تٌانید تو نػانی می غاا ترای آغنایی تیػتر

  

 :هعتبرککمکحوزهکپرکاخچکچن کاررنهه



 127مؼتثتر در زتٌزه پرداوت؟ ماننتد آپ ً  ىای تٌانیتد از ترنامتو از ودمات چک صیاد تانتک صتادرات می غاا ترای اضتفاده

 ىا در ضتتتامانو غتتتثوو الوترًنیوتتتی پرداوتتت؟ کتتتارت )غتتتاپرک( تتتتو نػتتتانی ترنامتتتو اضتتتتفاده کنیتتتد. در زتتتال زاضتتتر ىاتتتو ایتتتن

 .افسارىا اضتفاده کنید تٌانید از این نرم می ىا ًخٌد دارند. ل ا غاا تا مراخؼو تو آن www.shaparak.ir  اینترنتی

  

 :هراجعهکحضوم کاهکانراکینکمای

صتادرات ایتران رایتح ىطتتند. امتا ىنتٌز افترادی  ىای آنالین ودمات صیاد تانتک ضای؟ افسارىا ً ًب ىرچند کو اضتفاده از نرم

کنند.  می نک صادرات ایران مراخؼواز این ودمات تو صٌرت ز ٌری تو یوی از غؼة تا نیس ًخٌد دارند کو ترای اضتفاده

 .ىا گسینو وٌتی اض؟ آن مؼاٌال مثوچ چک این افراد تطیار تاال اض؟ ً مراخؼو ز ٌری ترای

  

انتدازی غتده  آن نیس راه ىای صیادی تانک صادرات رًی وٌدپردازىای ىای منتػر غده  ودمات چک طثق گسارظ :اطالػیو

دضتتگاه وتٌدپرداز فؼتال تانتک صتادرات ایتران در ضراضتر کػتٌر  277ىتسار ً  1تٌاننتد از  اض؟. تو طٌری کو کارتران می

نیتتس تتتو زًدی رًی ایتتن  ىتتای صتتیادی ىتتای وتتٌد اضتتتفاده کننتتد. تثتت؟   انتقتتال ً وتتدمات دیگتتر چک اضتتتؼالم چک تتترای تاییتتد ً

 .دغٌ اندازی می ىا راه دضتگاه

  

 

 رًظ ىای تث؟ چک صیادی تانک صادرات

  

 والصو مطوة



انتدازی غتده اضت؟. ایتن  نیتس در ایتن راضتتا راه ىای تانوی  ضامانو صیاد تانک صادرات تا تصٌیة قٌانین خدید در زٌزه چک

اندتام  رقاتی اضت؟ کتو غتاا از آن تترای 71دیگر تفاًت تارزی دارد ً آن ىم کد غناضو  ىای ىای صیادی تانک مانو تا چکضا

ریتره تایتد اضتتفاده کنیتد. در تتاال در متٌرد ىاتو ایتن متٌارد  ىرگٌنو تاییرات در چک مانند تث؟  انتقال  تایید یا رد  اضتؼالم ً

ىای آیفتٌن ً  گٌغتی ىتا را تترای افسارىتای تثت؟ چتک صتیادی تانتک صتادرات لینتک آن دلیتل اىایت؟ نرم صسث؟ کردیم ً تتو

افسارىتای تثت؟ چتک صتیادی تانتک صتادرات تتو ىتر گٌنتو  نرم اندرًید قرار دادیم. زال اگتر غتاا تتو ىنگتام کتار تتا ضتامانو ً

 .تٌانید تا کارغناضان مػٌرت صسث؟ کنید می مػووی تروٌرد کردید

  

  

 


