
افخمي مديرعامل بانك صنعت و معدن: هم افزايي و كار گروهي 
همه همكاران بانك صنعت و معدن در س��تاد وش��عب، عامل 
دستيابي اين بانك به موفقيت هاي داخلي و بين المللي بوده و 

همين امر موجب تداوم موفقيت ها در آينده خواهد بود.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تج��ارت به نقل از پايگاه اطالع رس��اني 
بانك صنعت و معدن علي اش��رف افخمي رئيس هيات مديره 
و مديرعام��ل بان��ك صنع��ت و معدن در س��ومين گردهمايي 
كاركن��ان اي��ن بان��ك با بيان اين مطلب اف��زود : ما براي اينكه 
به جايگاهي به مراتب باالتر از آنچه هس��تيم دس��ت يابيم بايد 
اهداف و برنامه هاي خود را براي س��ال 1404 شمس��ي )2025 

ميالدي( تدوين كنيم.
افخمي در تشريح موفقيت هاي بانك صنعت و معدن در فاصله 
س��ال هاي 93 ت��ا 95 گف��ت : در اي��ن م��دت دارايي بانك از 19 
هزار ميليارد تومان به 35 هزار ميليارد تومان و س��رمايه بانك 
از حدود 2 هزار ميليارد تومان به 4 هزار ميليارد تومان افزايش 

يافته است.
وي گف��ت : بان��ك صنعت و مع��دن تاكنون مبلغ 1 هزار و 700 
ميليارد تومان تسهيالت در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي به 

صنايع كوچك و متوسط كشورمان پرداخت كرده است.
مديرعامل بانك صنعت و معدن ضمن تاكيد بر لزوم دستيابي 
به اس��تانداردهاي جهاني بيان داش��ت: بانك صنعت و معدن 
نخس��تين بانكي بود كه در كش��ورمان از سيستمI.F.R.S براي 
محاس��بات مالي خود اس��تفاده كرده است و امروز باني آموزش 
اين مهم به س��اير بانك ها اس��ت. وي با اش��اره به اين كه بانك 
صنعت و معدن در س��ال هاي اخير هيچگونه اضافه برداش��تي 
نزد بانك مركزي نداشته است تاكيد كرد: اين موفقيت حاصل 
تالش ش��ما همكاران بوده و بايد تالش كنيد كه اين موفقيت 
كماكان حفظ شود. وي عملكرد بانك صنعت و معدن در زمينه 
كنترل داخلي فرايندها را يكي از دستاوردهاي مهم بانك توصيف 
كرد كه مي تواند تعامل اين بانك را با بانك ها و موسسات بين 

المللي تسهيل كند.
افخمي گفت : بانك ما در س��ال گذش��ته در زمينه اعتبار سنجي 
به رتبه-BBدس��ت يافته اس��ت و بي ش��ك با توجه به فعاليت 

همكاران نتايج بهتري نيز در انتظار مان خواهد بود.
وي در زمينه بهبود شرايط ظاهري و محيطي شعب و ستاد بانك 

صنعت و معدن گفت: اين كار همگام با ارتقاء سطح فعاليت ها، 
متناس��ب با جايگاه بانك در فضاي داخلي و بين المللي و ش��ان 

همكاران و مشتريان ما صورت گرفته است.
مديرعامل بانك صنعت و معدن گشايش اعتبارات اسنادي در 
نخس��تين روز برجام ، انعقاد اولين قرارداد تامين مالي با اگزيم 
بانك هند و برقراري روابط كارگزاري با 70 بانك خارجي از 26 
كش��ورجهان را از موفقيت هاي بانك صنعت و معدن در دوران 
پسا برجام ذكر كرد. افخمي گفت: شبكه فعاليت هاي ما در فضاي 
بي��ن المللي برقرار ش��ده و درح��ال حاضر ما براي ارائه خدمات 
مالي ، اين شبكه را در اختيار داريم. بنا به گفته وي شركت هاي 
گروه بانك صنعت و معدن در مدت يادشده گام هاي بزرگي به 
جلو برداشته اند و سرمايه اين شركت ها افزايش مناسبي داشته 
و قادربوده ان��د خدم��ات متمايزي ارائ��ه دهند. مديرعامل بانك 
صنعت و معدن در ادامه افزود : مابايد همواره از خود بپرس��يم 
كه ايا تعامل سازنده اي با مشتريان داشته ايم ؟ آيا مشتريان از 

عملكرد ما راضي هستند؟ آيا ما براي آنها مشاور اميني بوده ايم؟ 
آيا محصوالت جديدي طراحي و وارد بازار كرده ايم؟.

افخمي با تاكيد بر ضرورت يافتن راهكارهاي جديد براي جذب 
منابع و بهبود شرايط وصول مطالبات كه موجب افزايش توان 
بانك در تامين منابع مي شود از كاركنان شعب بانك خواست كه 
در امر بازاريابي و تعامل با مشتريان به منظور تمركز حساب هاي 
آنها در بانك صنعت و معدن و گش��ايش ال-س��ي از طريق اين 

بانك توجه ويژه اي داشته باشند.
وي گفت بانك صنعت و معدن با اعطاي 1 هزار و 700 ميليارد 
تومان تسهيالت به 1 هزار و 200 واحد كوچك و متوسط صنعتي 
درطرح رونق توليد و تحقق اقتصاد مقاومتي رتبه سوم را در كل 
نظام بانكي كشور كسب كرده است حال آنكه اين بانك در شبكه 

بانكي از منابع و شعب كمتري برخوردار است..
افخمي در سخنان خود از گشايش 10 ميليارد دالر اعتبار براي 
پروژه هاي زيرس��اختي و تامين مالي 1 ميليارد دالري در س��ال 

گذش��ته براي حمايت از پروژه هاي باالدس��تي نفت و گاز خبر 
داد.

مديرعامل بانك صنعت و معدن در ادامه از تامين مالي طرح هاي 
7 گانه فوالدي ، داروس��ازي ها، مكمل هاي غذايي و طرح هاي 
پتروشيمي و فوالدي به عنوان نقش موثر بانك در توسعه پايدار 
صنعتي در كشور يادكرد و گفت : بانك ما بهترين عملكرد را در 
حوزه تامين مالي نيروگاه ها ، آب ش��يرين كن ها ، نيروگاه هاي 
خورش��يدي و راه آهن در كش��ور داشته است. وي بهره گيري از 
عقود و ابزارهاي مالي اس��المي را حائز اهميت توصيف كرده و 
خواس��تار توجه بيش��تر به اين امر ش��د. وي ضمن بيان اين نكته 
ك��ه براي برقراري تعام��ل با بانك هاي خارجي نيازمند تطبيق 
 core banking فرايندها با استانداردهاي بين المللي و استقرار
هس��تيم ، زمان تعيين ش��ده براي اجرايي ش��دن اين سيستم در 
بانك صنعت و معدن را ياد آور ش��ده و خواس��تار همسويي همه 

همكاران در اين راستا شد.
افخمي در خصوص ضرورت استفاده از core banking گفت : 
استفاده از اين سيستم حساب و كتاب هاي بانك را شفاف مي كند 
و اي��ن ام��ر نيز موجب جلب اعتم��اد بانك هاي خارجي و ارتقاء 
سطح همكاري هاي بين المللي ما براي تامين مالي طرح هاي 

صنعتي كشور خواهد شد.
معمارنژاد با تاكيد بر ارائه خدمات مشاوره اي توسط بانك صنعت 
و معدن تصريح كرد: هريك از ش��عب و يا مديريت هاي بانك 
بايد بتواند به صورت يك بنگاه عمل كرده و هزينه هاي خود را 
تامين كند. وي چشم انداز بانك را بانكي پيشرو در ارائه چابك 
و اثربخش خدمات مالي و مش��اوره اي به فعاليت هاي توليدي 
صادرات محور و زيرساختي دوستدار محيط زيست ، همراستا با 

اولويت هاي اقتصاد مقاومتي و توسعه پايدار ذكر كرد.
اين عضو هيات مديره بانك تصريح كرد: : اليه هاي استراتژيك 
بانك بايد با اليه هاي اجرايي هماهنگ شده و برنامه هاي مناسب 
اقدام داش��ته باش��يم، در غير اينصورت اس��تراتژي تنها در قالب 
كلمات باقي خواهد ماند. عسكري عضو ديگر هيات مديره اين 
بانك نيز در گردهمايي در خصوص شيوه هاي بهبود فعاليت هاي 
بانك س��خن گفته و داش��تن ايمان و انگيزه كاركنان در زمينه 
اه��داف و ماموريت ه��اي بانك را از ضرورت هاي دس��تيابي به 

اهداف توسعه اي برشمرد.
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فينوتک با زيرساخت بانک آينده بستر نوآوري باز

حمايت سبز بانک قرض الحسنه رسالت از موسسه رعدالغدير

پست بانک ايران از توسعه خدمات محتوائی و توسعه ديتا سنترهای داخلی حمايت می کند

برندگان 5 ميليارد ريال جايزه »وين کارت« بانک سامان

فرهاد قائمي  به جمع 
مشتريان خير بانک قرض 
الحسنه مهر ايران پيوست

نيك��وكاري  موسس��ه  مديرعام��ل 
رعدالغدي��ر از حمايت ه��اي مديرعامل و 
 مجموعه بانك قرض الحس��نه رس��الت 

تقدير كرد.
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت ب��ه نقل از 
رواب��ط عمومي بان��ك قرض الحس��نه 
رس��الت، عل��ي س��لطانزاده مديرعامل 
رعدالغدي��ر  نيك��وكاري  موسس��ه 

 از حمايت ه��اي بان��ك ق��رض الحس��نه رس��الت قدردان��ي 
و ب��ا اه��داي ل��وح تقدير از مديرعامل اين بانك تجليل به عمل 

آورد.
در متن اين لوح آمده است:

وقت هايي است كه آسمان را مي تواني 
در عمق دل مهربان بعضي ها جستجو 

كني.
همان هاي��ي كه دلدادگي هايش��ان را 
س��رمايه رسيدن به آرامش محرومان 

مي كنند.
همان هايي كه مهرباني نشاني از وجود 
پربركتشان است و در سايه حمايت از 
توانيابان موسسه نيكوكاري رعدالغدير، پيوند مباركي از عشق 

و اميد را، در دل اين نعمات الهي رقم مي زنند.
ازحمايت سبزش��ما در تامين هزينه احداث واحدتوانبخش��ي و 

نمازخانه موسسه نيكوكاري رعدالغديرسپاسگزاريم.

مش��اور وزير ارتباطات: پس��ت بانك ايران از توس��عه خدمات 
محتوائی و توسعه ديتا سنترهای داخلی حمايت می كند

پس��ت بانك ايران به عن��وان بانك توس��عه ای تخصصی حوزه
ICT كشور به منظور حمايت از رشد و توسعه سريع تر خدمات 
محتوائی و توسعه ديتا سنترهای داخلی و شبكه ملی اطالعات 
از فعاالن اين حوزه ها در قالب بس��ته های تس��هيالتی حمايت 
می كن��د. ب��ه گزارش روزنامه تجارت ب��ه نقل از روابط عمومی 
پس��ت بانك ايران: محمود حس��ن زاده مشاور وزير ارتباطات و 
فن��اوری اطالع��ات در گفتگوئی ضمن بيان مطلب فوق افزود: 
اين بس��ته حمايتی نقش ش��ايانی در توسعه خدمات محتوائی و 

توسعه شبكه ملی انتقال داده ها خواهد داشت.
وی تصريح كرد: با توجه به نياز به زيرساخت های ديتاسنتری 
در كش��ور و س��رمايه گذاری بخش خصصوی و دولتی، در اين 

زمينه س��رويس های متنوعی در كش��ور راه اندازی گرديده كه 
 ،)Dedicated Servers( س��رويس س��رورهای اختصاصی
 ،)VPS, Share hosting(س��رويس س��روهای مج��ازی
سرويس رايانش ابری( )Cloud Computing، سرويس های 
 ،)Email Servers( پس��ت های الكترونيكی ملی و س��ازمانی
خدم��ات CDN)Content Delivery Network(، خدم��ات 
آن  از  بخش��ی   )SDP)Service Delivery Platform
می باشند. مهندس حسن زاده تصريح كرد: صنعت توليد محتوا 
و نرم اف��زار يك��ی از محورهای مهم توس��عه در صنعت فناوری 
اطالعات به شمار می رود، نقش اين صنعت در كسب درآمدهای 
صادراتی، افزايش كارآئی دولت و باالبردن مزيت رقابتی ساير 
صناي��ع، نش��ان دهنده اهميت صنعت توليد محت��وا و نرم افزار 
اس��ت. اين صنعت يكی از س��ودآورترين صنايع كنونی جهان 

است كه به دليل تكيه بر مغزافزار و نيروی فكر و عدم تمركز بر 
دارائی ها و منابع فيزيكی، ارزش افزوده  باالئی برای توليدكننده 
و س��رمايه گذار آن به ارمغان می آورد، به طور مش��خص از سال 
2010 به اين سو شاهد پديده ديگری هستيم كه می توانيم آن 

را به عنوان عصر محتوا بناميم.
براساس آخرين آمار، داده های موجود در فضای مجازی به طور 
متوسط هر سه سال 2 برابر می شود و همچنين اشخاص حقوقی 
 Independent و حقيق��ی خدمات محتوائی متنوعی در قالب؛
 software vendors )ISVs( ، small R&D teams ،
 Startups ، IT consulting services ، Independent
 developers، OTT) over-the-top(، IP TV، Game
Provider و Software development agencies ب��ه 

هموطنان ارائه می دهند.

وی عنوان ك��رد: بي��ش از 10 ديتا س��نتر داخلی س��رويس های 
ديتاسنتری را در كشور ارائه می دهند و بيش از 10000 شخص 
حقوقی و حقيقی توليدكننده محتوا نيز در كش��ور مش��غول به 

فعاليت می باشند.
وی درپايان تأكيد كرد: پست بانك  ايران آماده ارائه تسهيالت به 

فعاالن اين حوزه در قالب بسته تسهيالتی مذكور می باشد.

دور ششم از سري سوم قرعه كشي »وين 
كارت« بانك س��امان ب��ا حضور مديران 
ارش��د بانك و »شاهين آرين امين« برنده 
جاي��زه 500 ميلي��ون ريالي دوره قبل اين 

قرعه كشي انجام شد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط 
عمومي بانك سامان، مرتضي حسيني نژاد 
مدير بازاريابي و توس��عه محصول در اين 
ب��اره گف��ت: در اين قرعه كش��ي كه تنها 

قرعه كش��ي ماهانه نظام بانكي اس��ت، برندگان 251 جايزه به 
ارزش 5 ميلي��ارد ريال ش��امل ي��ك جايزه 500 ميليون ريالي، 
50 جاي��زه 50 ميلي��ون ريال��ي و 200 جايزه 10 ميليون ريالي 

مش��خص ش��دند.  حس��يني نژاد خبرداد: 
براس��اس اين قرعه كش��ي، سيدمس��لم 
ابوطالبي مش��تري شعبه خيابان لواساني 
برن��ده جايزه 500 ميليون ريالي اين دوره 
»وي��ن كارت« بانك س��امان ش��د. مدير 
بازاريابي و توس��عه محصول بانك سامان 
گف��ت: هدف از ارائه »وين كارت« ترويج 
اس��تفاده از ابزارهاي الكترونيكي به جاي 
پول نقد است و در تداوم اين هدف، كسب 
امتياز با تراكنش هاي مختلفي همچون انجام خريد هاي روزانه 
با وين كارت، خريد ش��ارژ، پرداخت قبض، انتقال وجه داخلي، 

ساتنا و پايا صورت مي گيرد.

موف��ق  قائمي واليباليس��ت  فره��اد 
كش��ورمان در ش��عبه امام خمين��ي )ره( 
گنب��د بان��ك قرض الحس��نه مهر ايران 
واقع در اس��تان گلس��تان، افتتاح حساب 
كرد و به جمع مش��تريان خير اين بانك 
پيوس��ت. ب��ه گ��زارش روزنام��ه تجارت ب��ه نق��ل از اداره روابط 
عموم��ي و بازارياب��ي بان��ك قرض الحس��نه مهر اي��ران، فرهاد 
قائمي مل��ي پ��وش محبوب كش��ورمان كه با ب��ازي خوب خود تا 

كن��ون در رده ه��اي نوجوان��ان، جوانان و بزرگس��االن افتخارات 
باش��كوهي را براي هموطنان خود به ارمغان آورده اس��ت، اين بار 
ب��ا افتتاح حس��اب در ش��عبه امام خمين��ي )ره ( گنبد بانك قرض 

الحسنه مهر ايران به عضويت باشگاه خيرين اين بانك درآمد.
وي با درخشش در تيم هاوش گنبد به تيم ملي بزرگساالن دعوت 
شد و با پيروزي خود در مسابقات انتخابي المپيك در ژاپن توانست 
در مسابقات بعدي و مقدماتي ليگ جهاني در تركيب اصلي تيم 

ملي باقي بماند. 

فرهاد قائمي در مسابقات قهرماني جهان 2014 در پايان دور اول 
با ميانگين 60٫66 درصد در فهرس��ت بهترين دريافت كننده  ها 
قرار گرفت و كارشناس��ان قدرت و س��رعت س��رويس  هاي او را با 
شيميزو بازيكن ژاپني مقايسه كرده اند. وي تا كنون موفقيت هاي 
بي بديلي در عرصه واليبال كشور و مسابقات بين المللي به دست 
آورده است و با افتتاح حساب در بانك قرض الحسنه مهر ايران 
يك گام مثبت در راس��تاي ترويج س��نت الهي قرض الحس��نه و 

توانمندسازي نيازمندان جامعه برداشته است.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی 
موسس��ه اعتباری كوثر: پنجمين دوره توجيهی 
تخصصی روس��ای ش��عب با حضور س��يد هادی 
هاش��می معاون توس��عه و مديريت سرمايه های 
انس��انی ، ابوالفضل محمودي مشاور مديرعامل 
در امور نظارتي و بانكي ، ش��عباني مدير توس��عه 
آم��وزش ،گرانماي��ه سرپرس��ت مديريت داخلي 
و روس��ای جديد ش��عب در محل س��الن آموزش 
ساختمان حوزه مركزي آغاز بكار كرد. محمودی 

مشاور مديرعامل در امور نظارتي و بانكي اظهار 
داش��ت : روسای شعب مديران عملياتی موسسه 

محسوب می شوند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه موضوع��ات نظارت��ی و 
اهمي��ت پيش��گيری از تخلف��ات در نهاده��ای 
ش��عب  روس��ای  داش��ت:  اظه��ار   مال��ی  
ع��الوه بر مس��ئوليت اجرايی،وظيفه نظارتی نيز 

بر عهده دارند.
 برای اعمال نظارت بر عملكرد همكاران خود در 

شعبه،نيازمند باالبردن سطح معلومات و مطالعه 
مق��ررات بانكی می باش��يد.  مش��اور مديرعامل 

در ام��ور نظارت��ي و بانك��ي تصريح كرد : در حوزه 
نظارت ، نقش پيشگيری پررنگ تر از كشف است.  
پيشگيری از اشتباهات و تخلفات احتمالی از وارد 
شدن خسارت مادی و معنوی به شعبه و موسسه 

جلوگيری می كند. 
وی در بخش ديگری از س��خنان خود خطاب به 
روسای جوان شعب موسسه گفت : در كنار توجه 
كافی به مس��ائل كاری بايد به مس��ائل اخالقی 
ني��ز در برخ��ورد ب��ا كاركنان و مش��تريان توجه 

الزم داش��ته باش��يد. در ادامه سيد هادی هاشمی 
 معاون توس��عه و مديريت س��رمايه های انسانی 
ني��ز گفت:ش��ما عزي��زان نس��ل اول روس��ای 
 ش��عب ج��وان در موسس��ه م��ی باش��يد و خ��ود 
را بايد به لحاظ مديريتی  و ارتباطات س��ازمانی 

تقويت كنيد.
وی نزديكی س��تاد فكری و س��تاد اجرايی را از 
اركان اصلی و اساسی در برنامه های توسعه ای 

اين معاونت برشمرد.

با حضور آقايان علي كرمانشاه، معاون فناوري هاي 
نوي��ن بان��ك مركزي، س��يد ابوطال��ب نجفي، 
مديرعامل ش��ركت خدمات انفورماتيك، ولي اهلل 
فاطمي عض��و هيات مدي��ره بانك ملي و مديران 
ارش��د بانكي و اعضاي هيات مديره بانك آينده، 
مراسم رونمايي فينوتك، محصول شركت ارتباط 

فردا در حوزه بانكداري باز، رونمايي شد.
در اين مراس��م عضو هيات مديره ش��ركت ارتباط 
فردا اعالم كرد: »بانكداري باز ضرورتي است كه 

با اجراي آن همه برنده هستند.«
احمد مرآت نيا گفت: »اگر روزي در مورد ضرورت 
اجرايي ش��دن يا نش��دن بانكداري الكترونيكي 
دركش��ور صحب��ت مي كردي��م، ام��روز در مورد 
ض��رورت اجراي بانكداري باز و پياده س��ازي آن 
در سطِح كشور و در بانك ها صحبت مي كنيم.«

حام��د قنادپور مديرعامل ش��ركت ارتباط فردا به 
عنوان متولي اصلي فينوتك در ابتداي اين مراسم 
گفت: »بانكداري باز مفهومي است كه قادر است 
فضاي بهتري در س��بك زندگي انس��ان ها ايجاد 
كند. هم اكنون ش��رايطي فراهم ش��ده اس��ت كه 
كس��ب وكارها و سازمان هاي بزرگ و بانك ها از 

سوي ديگر از آن بهره برند.«
او گفت: »هم اكنون فينوتك با زيرس��اخت بانك 
آين��ده فعاليت مي كن��د؛ اما اين امكان وجود دارد 
تا اين خدمات و بس��تر فعاليت آن، در اختيار همه 
بانك ها قرار داده ش��ود. از س��ويي با اس��تفاده از 
فينوتك و بهره بردن از آن، ديگر شركت ها نبايد 
نگران مس��ائل امنيتي باش��ند چ��را كه فينوتك 
باالترين س��طح استانداردهاي امنيتي را پوشش 

مي دهد.«
معاون توسعه كسب و كار فينوتك هنگام معرفي 
اي��ن محصول اعالم ك��رد: »هم اكنون فينوتك 
12سرويس در اختيار مشتريان و متقاضيان خود 
قرار مي دهد و مش��تريان به س��ادگي مي توانند با 
مراجعه به سايت فينوتك از اين سرويس ها مطلع 
شده و از آن ها استفاده نمايند. اين سرويس ها در 
اصل براي كسب و كارهاي آنالين ارزش افزوده 

ايجاد مي كند.«
مهس��ا خميسي گفت: »كس��ب و كارها بسته به 
جنس و ماهيت فعاليتشان مي توانند از API كه در 

اختيارشان گذاشته مي شود بهره ببرند.«
حس��ن مختاريان معاون توسعه محصول شركت 

ارتب��اط ف��ردا ني��ز در اين مراس��م اع��الم كرد: 
»تمامي بانك ه��ا مي توانن��د از اين بس��تر فراهم 
ش��ده توسط ش��ركت ارتباط فردا و فينوتك بهره 
برند و ما براي ارائه س��رويس به مش��تريان خود، 
فقط دو پيش شرط اصلي داريم؛ يكي آن است كه 
س��امانه احراز هويت مناسبي در اختيارشان باشد 
و بتوانند مشتريانش��ان را به صورت آنالين احراز 
هوي��ت كنن��د و ديگر اينكه امكان مديريت كانال 

را داشته باشند.
مديرعام��ل آدانيك به عنوان ش��ريك راهبردي 
پروژه نيز در اين مراس��م گفت: »فينوتك س��عي 
كرده اس��ت س��رويس هايي ارائه دهد كه تا كنون 
توس��ط بانك ها ارائه نش��ده است. به طور مثال، ما 
سرويس انتقال وجه ارائه نمي كنيم، اما سرويس 

برداش��ت دوره اي از حس��اب را در اختيار كسب و 
كارها قرار مي دهيم.«

عل��ي حاج��ي زاده گف��ت: »فينوتك، ي��ك بازار 
انحص��اري نيس��ت؛ كس��اني كه وارد اي��ن بازار 
مي شوند آزادند با هرشخص و با هر قانوني كه به 
آن ه��ا اجازه همكاري مي دهد كار كنند. فينوتك 

قرار نيست محدوديت و انحصار ايجاد نمايد.«
عل��ي كرمانش��اه افزود:» پيش از اين خاس��تگاه 
نوآوري، صنعت بود اما هم اكنون اين خاس��تگاه 
تغيير كرده اس��ت و اين مصرف كنندگان هستند 
كه دنبال نوآوري مي گردند و مشتري نوآوري به 

شمار مي آيند.«
س��يد ابوطالب نجفي مديرعامل شركت خدمات 
انفورماتي��ك ني��ز به عنوان يكي از مديران حاضر 
در اين مراسم گفت: »هم اكنون بانك ها در حال 
يافت��ن رقيب ه��اي جديد هس��تند. فين تك ها و 
استارت آپ ها رقيب بانك ها به شمار مي آيند؛ اما 
اين شركت هاي نوآور و نوپا زماني موفق خواهند 
ش��د كه بتوانند مدل تجاري نوآورانه اي طراحي 
كنند. در س��طح جهاني، اس��تارت آپ هايي موفق 
عم��ل كرده اند كه مدل ه��اي تجاري نوآوري را 

ارائه كرده باشند.«
فاطمي عض��و هي��ات مدي��ره بانك مل��ي نيز در 
اين مراس��م گفت: »اميدوارم فعاليت هايي مانند 
فينوتك، بحث انتقال وجه و پرداخت را از خاستگاه 

كارت به خاستگاه حساب تغيير دهد.«
ف��رزاد رحماني مديرعام��ل و عضو هيات مديره 
چارگون نيز به عنوان يكي از مش��تريان فينوتك 
اعالم كرد: »با استفاده از اين بستر، شركت هاي 
بزرگ مي توانند بخشي از پرداخت هاي خود را به 

صورت مستقيم انجام دهند.
 م��ا ب��ه عنوان فراهم كنن��ده نرم افزارهاي اداري 
مالي و با اس��تفاده از اين س��رويس، اين امكان را 
در اختيار مشتريان خود قرار مي دهيم كه بتوانند 
پرداخت ه��اي خ��ود را با س��رعت بيش��تر و دقت 

بيشتري مديريت كنند.«
از امروز ش��ركت ها و كس��ب و كارها مي توانند با 
finnotech. مراجعه به س��ايت فينوتك با آدرس
ir از جزئيات سرويس ها مطلع شده و از آنها بهره 
برند. مهربانه، باهمتا، پين تاپين و سينما تيكت از 
جمله كسب و كارهايي هستند كه از سرويس هاي 

فينوتك بهره مي برند.
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در بانک توسعه صادرات؛
 زمان تراکنش ساتنا افزايش يافت

بان��ك توس��عه ص��ادرات ايران 
زمان انجام تراكنش هاي ساتنا در 
سيس��تم اينترنت بان��ك خود را تا 
س��اعت 16 افزاي��ش داد. ب��ه 
گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي بانك توس��عه 
ص��ادرات ، اي��ن اق��دام در راس��تاي ارتقاء خدم��ات بانكداري 

الكترونيك و جلب رضايت بيشتر مشتريان انجام شده است.
الزم به ياد آوري است تاكنون ساعت پاياني انجام تراكنش هاي 

ساتنا ساعت 14 بوده است.

استقبال بي نظير
 از جشنواره باشگاه مشتريان بانک ايران زمين

اولين دوره جش��نواره باشگاه مشتريان 
بانك ايران زمين همزمان با شش��مين 
همايش بانكداري الكترونيك با چهار 
س��بد هدي��ه نق��دي پايان ياف��ت.  به 
گ��زارش روزنام��ه تج��ارت به نق��ل از روابط عمومي: باش��گاه 
مش��تريان بان��ك اي��ران زمي��ن در ط��ول مدت جش��نواره به 
مش��ترياني كه از تاريخ 14 دي س��اعت 10:10:10 س��ه ش��نبه 
لغات روز جمعه 17 دي 95 س��اعت 20 وارد صفحه ش��خصي 
خود در باشگاه مشتريان بانك ايران زمين شدند امتياز تشويقي 
به ش��رح ذيل، دريافت كردند. به 500 نفر اول كه وارد صفحه 
ش��خصي باش��گاه شوند: 2000 امتياز تش��ويقي به نفرات 501 
الي 1000 كه وارد صفحه ش��خصي خود در باش��گاه ش��وند: 
1500 امتي��از تش��ويقي/ ب��ه نفرات 1001 ال��ي 2000 كه وارد 
صفحه ش��خصي خود در باش��گاه شوند : 1000 امتياز تشويقي/ 
ب��ه نف��رات 2001 ال��ي 5000 كه وارد صفحه ش��خصي خود در 
باش��گاه ش��وند : 500 امتياز تش��ويقي/ به نفرات 5001 و به باال 
ك��ه ت��ا تاري��خ 17/10/95 ك��ه وارد صفحه ش��خصي خود در 
باش��گاه شدند: 50 امتياز تش��ويقي/ مشتريان گرامي همچنين 
مي توانند با ارس��ال عدد 3 به ش��ماره 30006905 نس��بت به 

دريافت نام كاربري و كلمه عبور خود اقدام نمايند.

امکان انجام خدمات متنوع
 با سامانه 727 بانک سينا

با اس��تفاده از س��امانه 727 بانك 
س��ينا، انجام خدمات متنوع بانكي 
در س��اعات مختل��ف ش��بانه روز 
فراهم اس��ت. به گزارش روزنامه 
تجارت به نقل از روابط عمومي بانك س��ينا، اين س��امانه بدون 
ني��از ب��ه اينترنت و يا نصب برنامه بر روي گوش��ي تلفن همراه، 
بس��ياري از خدمات بانكي مورد نياز را در اختيار هموطنان قرار 
مي ده��د. از جمل��ه اين خدم��ات مي توان به دريافت موجودي و 
صورتحساب سپرده ها، پرداخت قبض و خريد شارژ اشاره كرد. 
انجام انواع انتقال وجه )عادي، مستمر(، انتقال وجه بين بانكي 
س��اتنا و پايا و انتقال وجه كارت به كارت س��ينا، مديريت چك، 
گزارش اقس��اط تس��هيالت و پرداخت آن با سپرده بانك سينا و 
كارت هاي شتاب از ديگر خدمات قابل ارائه توسط سامانه 727 
بانك س��ينا به ش��مار مي رود. همچنين با اس��تفاده از اين سامانه 
مي توان در صورت مفقودي يا س��رقت كارت، نس��بت به انسداد 
كارت اق��دام نم��ود. تمامي دارن��دگان كارت هاي ش��تاب هم با 
اس��تفاده از س��امانه 727 بانك س��ينا بدون نياز به رمز مي توانند 
نس��بت به پرداخت قبض و خريد ش��ارژ )همراه اول، ايرانس��ل، 

رايتل و خريد شارژ مستقيم( اقدام نمايند. 

بانک توسعه تعاون
خدمات ارزي خود را گسترش مي دهد

حجت اله مهديان سرپرست بانك 
توس��عه تعاون در سمينار ارزي اين 
بانك خاطرنشان كرد: بانك توسعه 
تع��اون در راس��تاي ارائ��ه خدمات 
بهينه به مش��تريان فعاليت هاي ارزي خود را گس��ترش مي دهد. 
سرپرس��ت بان��ك توس��عه تع��اون در اين س��مينار ب��ا تأكيد بر 
ضرورت و اهميت حوزه ارزبر گسترش اين فعاليت ها در شبكه 
بانكي تأكيد كرد و خاطرنشان كرد: خدمات ارزي شامل صدور 
انواع ضمانت نامه هاو اعتبار اسنادي در بانك توسعه تعاون ارائه 
مي گ��ردد و اف��راد حقيقي و تعاوني ها با مراجعه به ش��عب ارزي 
بانك مي توانند از اين خدمات اس��تفاده نمايند. مهديان بابيان 
اي��ن مطل��ب كه بح��ث آموزش هاي كيف��ي از اهميت زيادي 
برخ��وردار مي باش��د افزود: آموزش هاي كيف��ي و كاربردي در 
ح��وزه ارز س��بب ارتق��اي اي��ن حوزه خواهد ش��د و همكاران با 
افزاي��ش اطالع��ات و ب��ه روز نمودن آن ه��ا مي توانند در جهت 

ارتقاء اين خدمات گام هاي موثري بردارند.

ضوابط جديد گشايش
 اعتبار اسنادي ديداري از سوي بانک رفاه

بانك رفاه ش��رايط گشايش اعتبار را با 
هدف تس��هيل واردات كاالهاي مورد 
نياز وارد كنندگان داراي ثبت س��فارش 
با نوع تامين ارز متقاضي، اعالم كرد. به 
گ��زارش روزنام��ه تجارت ب��ه نقل از 
رواب��ط عمومي بان��ك رف��اه، با توجه به ضوابط و ش��رايط جديد 
گش��ايش اعتبار اس��نادي ديداري بر مبناي نرخ دالر 36,000 
ريالي براي واردات كاالهاي مورد نياز وارد كنندگان داراي ثبت 
س��فارش ب��ا ن��وع تأمين "ارز متقاضي" و ب��ا توجه به اينكه نوع 
عملي��ات بانك��ي براي تمامي گروه هاي كااليي از س��وي بانك 
مركزي ج.ا.ا. اعالم ش��ده اس��ت، مبناي محاسبه نرخ بابت پيش 
دريافت، دالر 36,000 ريال و يا معادل آن به ساير اسعار است. 

پرداخت تسهيالت ازدواج به بيش
 از 134 هزار نفر توسط بانک ملی ايران

بانك ملی ايران از ابتدای س��ال 95 تا 
پاي��ان آبان ماه نزديك ب��ه 567 هزار 
فق��ره تس��هيالت قرض الحس��نه به 
ارزش بي��ش از 16 ه��زار و 81 ميليارد 
ريال پرداخت كرده اس��ت. به گزارش 
از  نق��ل  ب��ه  تج��ارت  روزنام��ه 
روابط عموم��ی بان��ك ملی ايران، طی م��دت مذكور اين بانك 
ب��ه ري��ال  ميلي��ارد   700 و  ه��زار   10 ح��دود   مبلغ��ی 

 تعداد 134 هزار و 221 نفر تس��هيالت قرض الحس��نه ازدواج 
پرداخت كرده است. 

 همچنين ظرف مدت مذكور بالغ بر 2 هزار و 556 ميليارد ريال 
تس��هيالت كارگش��ايی، بيش از يك هزار و 283 ميليارد ريال 
در بخش اش��تغال زايی كميته امداد امام خمينی)ره(، س��ازمان 
بهزيستی و بنياد شهيد و حدود يك هزار و 175 ميليارد ريال جهت 
رفع احتياجات ضروری) درمان، دانش��جويان و ....( تس��هيالت 

پرداخت شده است.

پيشخوان

بانکوبيمه


