
دوشـنبه 12 مهر 1395   شماره865
M o n 3 O c t . 2 0 1 6

6

w
w

w
.t

e
ja

ra
to

n
li

n
e

.i
r

بانك و بيمه

پنجاهمين شماره حکيم اقتصاد ويژه اجالس 
ارکان منتشر شد

تازه ترين ش��ماره نشريه داخلي 
بانک حکم��ت ايرانيان ) حکيم 
اقتصاد ( ويژه نخس��تين اجالس 
 رهب��ران کس��ب و کار اي��ران 
) ارکان ( منتش��ر ش��دبه گزارش 
رواب��ط عمومي بان��ک حکمت 
ايرانيان در اين ش��ماره از نشريه 

حکي��م اقتص��اد ، مطال��ب زير را مي خواني��د : پرونده ويژه اجالس 
ارکان شامل صحبت هاي مديرعامل بانک حکمت ايرانيان ، رئيس 
پژوهش��کده پولي و بانکي بانک مرکزي ، رئيس س��ابق س��ازمان 
توسعه تجارت ، گفتگو با چهره هاي شاخص اقتصادي حاضر در 
اج��الس و گزارش هاي��ي در خصوص برپايي شش��مين همايش 
مديران مناطق بانک حکمت ايرانيان ، شهر الکترونيک فرصتها 
و چالشها ، از بانکداري سنتي تا بانکداري مدرن و ...شما مي توانيد 
براي دريافت نسخه الکترونيکي نشريه حکيم اقتصاد به قسمت 

روابط عمومي - نشريه حکيم اقتصاد مراجعه کنيد . 
 

مراسم معارفه مديرعامل موسسه فرهنگي 
ورزشي بانك سرمايه برگزار شد

مراسم معارفه مديرعامل موسسه 
فرهنگي ورزشي بانک سرمايه با 
حضور مديرعامل بانک سرمايه 

برگزار شد.
ب��ه گزارش روابط عمومي بانک 
سرمايه، مراسم معارفه فاخرزاده، 
مديرعام��ل جدي��د موسس��ه 

فرهنگي ورزش��ي بانک س��رمايه با حضور دکتر محمدرضا خاني، 
مديرعام��ل و عض��و هي��ات مديره بانک س��رمايه، نقي نائيجي، 
مديرعامل پيشين اين موسسه و ديگر اعضاي تيم واليبال بانک 
س��رمايه برگزار شد.مديرعامل بانک سرمايه طي سخناني ضمن 
تبريک به فاخرزاده، حمايت هيات مديره اين بانک از تيم در جهت 
دست يابي به موفقيت هاي بيشتر تيم بانک سرمايه را اعالم نمود و 
همچنين از زحمات نائيجي در موفقيت هاي بدست آمده قدرداني 
نمود و از ايشان خواست تا همچنان در کنار تيم بوده و تجربيات 
ارزنده خود را در اختيار اعضاي باشگاه قرار دهد.گفتني است تيم 
واليبال بانک س��رمايه در اولين س��ال تاس��يس خود موفق شد دو 
عنوان قهرماني ليگ برتر واليبال مردان ايران در سال 94 و همچنن 
قهرماني جام باشگاه هاي مردان آسيا را از آن خود کند و نماينده 

آسيا در جام باشگاه هاي جهان در سال 2017 شود.

بهره برداري از طرح سيمين تاک 
با تسهيالت بانك صنعت و معدن

طرح توسعه اي شرکت سيمين 
ت��اك با اس��تفاده از تس��هيالت 
بانک صنعت و معدن در شهرك 
صنعتي البرز واقع در بوئين زهرا 
به مرحله بهره برداري رسيد .به 
گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني 
بان��ک صنعت و معدن اين طرح 

که از ٨0 ميليارد ريال تس��هيالت بانک صنعت و معدن اس��تفاده 
کرده انواع الکل توليد مي کند و براي ٣٥ نفر شغل ايجاد کرده است.

گفتني است ده ها طرح کوچک و متوسط صنعتي در سال جاري و 
با استفاده از تسهيالت بانک صنعت و معدن به بهره برداري رسيده 
و موجب ايجاد اشتغال و بسط توسعه اقتصادي در مناطق مختلف 

و بويژه مناطق کمتر توسعه يافته کشورمان شده است.

پرويز سوادکوهي مديرشعب استان البرز 
موسسه اعتباري کوثر شد 

مراسم تکريم و معارفه مديريت 
شعب استان البرز با حضور جواد 
فهيمي پور قائم مقام مديرعامل 
موسسه اعتباري کوثر،جمعي از 
معاونين و مديران حوزه مرکزي 
در مح��ل س��الن اجتماع��ات 
سرپرس��تي استان البرز برگزار و 

پرويز سواد کوهي به عنوان مديرشعب اين استان معرفي گرديد.
به گزارش روابط عمومي موسسه اعتباري کوثر؛ در اين مراسم که 
با تالوت آياتي از کالم اهلل مجيد آغاز ش��د جواد فهيمي پور ،قائم 
مق��ام مدي��ر عامل ضمن تبريک هفته دف��اع مقدس گفت:امروز 
امنيت ايران اسالمي را مرهون جهاد جهادگران هشت سال دفاع 
مقدس و به ويژه خون شهدا هستيم. مناسبت هفته دفاع مقدس 
مجالي براي نهادينه س��ازي ياد وخاطره رش��ادت هاي دليرمردان 

دوران دفاع مقدس مي باشد.
فهيمي پ�ور اع�ام ک�رد: تغيير نگرش صنع�ت بانکداري از  ���

مشتري مداري به مشتري محوري
عضو هيئت مديره مؤسسه اعتباري کوثر افزود:متاسفانه برخي مواقع 
خ��وب ش��عار مي دهيم اما بهينه رفت��ار و عمل نمي کنيم. براي زنده 
نگهداشتن ارزش هاي شهداي دفاع مقدس توصيه مي کنم وصيت 
نامه شهدا را مطالعه کنيد و در مسير زندگي آنها را سرمشق قرار دهيد.

فهيمي پور در بخش ديگري از سخنان خود گفت:موسسه اعتباري 
کوثر در طول ٥سال فعاليت خود در نظام بانکي به واقع جهادي عمل 
نموده اس��ت.تنها تفاوت عملکردي موسس��ه اعتباري کوثر با ساير 
بانکها در ارائه خدمات ارزي و صدور چک مي باشد.اگر مي خواهيم 
ش��عار"آينده از آن ماس��ت" را محقق نماييم نبايد به وضعيت کنوني 
قانع باش��يم.به اعتقاد وي؛ کوثر يک مجموعه ارزش��ي اس��ت که در 
راس��تاي تحقق چش��م انداز و تنوع بخشي به سبد خدمات مشتريان 
متناسب با تکنولوژي روز ؛ فرآيند توسعه اي خود را در تعامل با بانک 

مرکزي فعاليت در قالب بانک کوثر تبيين نموده است. 

پست بانك ايران نقش مهم و اثرگذاري 
در شبکه بانکي کشور دارد

محمدناصر نيکبخت 
اس��تاندار هم��دان در 
مش��ترك  نشس��ت 
ب��ا خس��رو فرح��ي 
مديرعامل و جمعي از 

مديران پست بانک ايران اظهارداشت: اين بانک با حضور در روستاها 
و کمک به توس��عه عدالت اجتماعي و تحقق اقتصاد مقاومتي نقش 
مهم و تأثيرگذاري در شبکه بانکي کشور دارد.وي به لزوم بازنگري و 
تقويت سيستم نظارتي در باجه هاي نمايندگي خدمات اين بانک در 
راستاي حفظ سالمت و عدم آسيب پذيري گفت: حضور مويرگي اين 
بانک در روستاها و مناطق محروم مستلزم معرفي اثربخش آن بعنوان 
بانک تخصصي و توس��عه اي حوزه ICT به اقش��ار روستائي و محروم 
جامعه اس��ت.فرحي نيز گفت: پس��ت بانک ايران، بانک عامل وزارت 
 ICT ارتباطات و فناوري اطالعات و بانک توسعه اي و تخصصي حوزه

و همچنين بزرگترين خرده بانکدار کشور است.

رئيس کل بانک مرکزي ضمن تشويق سرمايه گذاران براي ورود 
به بخش گردشگري، يکي از اقداماتي که نظام بانکي کشور در 
جهت س��هولت مراوده با کش��ورهاي همس��ايه انجام مي دهد را 
اتصال س��وئيچ دو به دو کارت هاي بانکي با کش��ورهاي همجوار 
دانس��ت که مذاکرات آن با آذربايجان، روس��يه، پاکستان و عراق 

انجام شده است.
ولي اله س��يف در همايش بين المللي س��رمايه گذاري در صنعت 
گردشگري و رويکرد اقتصاد مقاومتي که ديروز در سالن اجالس 
س��ران برگزار ش��د، در تشريح شرايط سرمايه گذاري در ايران به 
سرمايه گذاران خارجي، توضيح داد: عليرغم اينکه در سال هاي 
گذش��ته ش��اهد تورم دو رقمي و فزآينده در ايران بوديم ولي در 
س��ه س��ال گذش��ته روند تورم رو به کاهش رفته اس��ت و اکنون 
طبق اعالم بانک مرکزي، تورم ماه گذشته ٨.٨ رسيده است که 
اين تورم باثبات و پايدار اس��ت.وي توضيح داد: در کش��ور نفتي 
ما با توجه به وابستگي هاي نفتي وجود اين ثبات و آرامش يک 
دستاورد بزرگ براي ما به حساب مي آيد. همچنين در ارتباط با 
نوسانات ارزي عليرغم نوساناتي که در گذشته تجربه مي کرديم، 
ولي اکنون شاهد ثبات در بازار ارز نيز هستيم. رئيس کل بانک 
مرکزي اظهار کرد: گفتني اس��ت در س��ال هايي که ش��وك نفتي 
در برخ��ي کش��ورهاي نفت��ي آثار مخرب��ي را ايجاد کرده بود و در 
اقتصادهاي بس��يار قوي تاثير منفي داش��ت، اما افتخار کش��ور ما 
اين اس��ت که اين ش��وك نفتي در کش��ور ما اثر کمتري داشت و 
تنها تاثير آن اين بود که به رشد پيش بيني شده نرسيديم و رشد 
اقتصادي ايران در سال گذشته به ٣ درصد رسيد. پيش بيني اين 
اس��ت که در س��ال جاري به رش��د اقتصادي ٥ درصدي برسيم و 
يکي از برداش��ت هاي ما اين اس��ت که بتوانيم با توجه به ثبات 

ايجاد شده در بازارها سرمايه گذار بيشتري جذب کنيم.سيف بيان 
کرد: ما منابع سرشار زيرزميني و نيروي انساني تحصيلکرده قابل 
توجهي داريم و اينها جزو ظرفيت هاي کش��ور ما هس��تند که در 
جذب س��رمايه گذار خارجي موثر خواهند بود. وي درباره جايگاه 
گردشگري و جذب سرمايه گذار خارجي، اظهار کرد: من معتقدم 
بعد از نفت و خودرو، گردش��گري پتانس��يل جذب س��رمايه گذار 
خارجي را دارد و در چش��م انداز 10 س��اله خود افزايش س��هم 

گردش��گري در توليد ناخالص داخلي، اش��تغال و ... را پيش بيني 
کرده ايم.رئيس کل بانک مرکزي گفت: طبق گزارش ش��وراي 
جهاني گردش��گري پيش بيني ش��ده که طي يک دوره 10 س��اله 
صنعت گردشگري ما رشد چهار درصدي را تجربه کند و تا سال 
202۶ بتواند ٣70 ميليون نفر را در اقتصاد گردش��گري کش��ور 
جذب کند. سيف افزود: با توجه به باال بودن نرخ بيکاري در ايران 
مي توانيم برنامه ريزي هاي دقيقي انجام دهيم که گردش��گري 

به اشتغال کمک کند. وي همچنين به گسترش تدريجي روابط 
بانکي ايران با کشورهاي خارجي اشاره کرد و گفت: اين موضوع 
به ما امکان مي دهد به منابع ارزي دسترسي داشته باشيم و بتوانيم 
از منابع ارزي خارجي استفاده کنيم. البته در شرف گشايش هاي 
بيشتري هستيم که بتوانيم نقل و انتقال منابع و تبديل ارزها را با 
سهولت بيشتري انجام دهيم. لذا اکنون فضاي مناسبي وجود دارد 
و س��رمايه گذاران مي توانند منابع خود را تبديل کنند.رئيس کل 
بانک مرکزي درباره وضعيت نرخ ارز نيز اظهار کرد: در سال 1٣9٥ 
برنامه ريزي ها انجام شده که به تدريج به سمت تک نرخي شدن 
ارز برويم و اکنون نيز شرايط به نحوي است که سرمايه گذاران 
مي توانند در صورت ورود به کشور از نرخ آزاد ارز استفاده کنند. 
طبيعي اس��ت س��رمايه گذار بخش��ي از پول خود را از طريق نظام 
بانک��ي مورد اس��تفاده قرار خواه��د داد و برنامه ريزي هاي الزم 
انجام ش��ده تا در صورت درخواس��ت به بانک ها، بانک هاي مورد 
نظر با مطالعات انجام شده براي انجام درخواست سرمايه گذاران 
و طي کردن پروس��ه هاي بانکي مبادرت کنند.س��يف استفاده از 
منابع صندوق توسعه ملي با عامليت بانک ها در پروژه هاي خاص 
را امکان پذير دانس��ت و گفت: گردش��گري يکي از بخش هايي 
است که پروژه هاي آن چنين امکاني را دارند.وي درباره استفاده 
از کارت ه��اي بانک��ي در ايران توضيح داد: اتصال س��وئيچ دو به 
دو ب��ا کش��ورهاي همجوار و کارت هاي اعتب��اري بين المللي از 
جمله امکاناتي اس��ت که س��رمايه گذاران خارجي از آن بهره مند 
خواهند ش��د.رئيس کل بانک مرکزي درباره س��وئيچ کارت هاي 
دو به دو با کش��ورهاي همس��ايه، اظهار کرد: مذاکرات الزم با 
آذربايجان، روس��يه، پاکس��تان و عراق در اين زمينه انجام شده و 

به نظر مي رسد هر چه سريعتر زمينه هاي آن فراهم شود.

رئيس کل بانک مرکزي خبر داد

چشم انداز جذب 370 ميليون نفرگردشگر

پيشخوان

بانک صادرات ايران جوايز طرح هفت سين سپهر را اهدا کرد 

روابط عمومي نقشي موثر در برنامه هاي راهبردي سازمان دارد

بي نيازي شهروندان به شعب با خدمات بانک شهر

عرضه کارت هديه پارسيان با قابليت شارژ توسط مشتري

نظام پيشنهاد ات مجراي براي ارزشيابي انديشه هاي کارکنان

مدير عامل بانک مهر اقتصاد در نشس��ت 
سراسري مديران روابط عمومي در مشهد 
مقدس گفت: روابط عمومي نقشي موثر در 

برنامه هاي راهبردي سازمان دارد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومي بان��ک مهر 
اقتصاد، س��يد ضياء ايماني – مدير عامل 
بان��ک – در اي��ن نشس��ت ضمن تبريک 
هفته دفاع مقدس، گفت: ش��هداي جنگ 

تحميلي در طول س��ال هاي دفاع مقدس در جنگي بس��يار نا 
برابر و يکطرفه به مصاف دشمن رفتند و با نثار خون پاکشان 

به ما عزت و اعتبار بخشيدند.
ايماني افزود: شهدا رفتند تا نظام و کشور پايدار و استوار بماند 
لذا همه وظيفه داريم ياد و خاطره رشادت ها و دالورمردي هاي 

آن قهرمانان هميشه تاريخ را زنده و جاويد نگهداريم.
ايماني در بخش ديگري از س��خنان خود با تقدير و تش��کر از 
زحمات و تالش هاي همکاران روابط عمومي سراسر کشور، 
گفت: روابط عمومي چشم بينا و گوش شنواي سازمان است 
ل��ذا نباي��د آن را تنه��ا يک ماموريت خاص در نظر گيريم چرا 
ک��ه از نقطه نظر اس��تراتژيک، باي��د در برنامه هاي راهبردي 

ايفاي نقش کند.
مدي��ر عام��ل بان��ک، رواب��ط عمومي را 
حلقه وصل ميان همکاران، مش��تريان و 
ذينفعان واحد عنوان کرد و گفت: مجموع 
فعاليت ها و ماموريت هاي بانک حول اين 
س��ه محور اس��ت که در اين ميان روابط 
عمومي زنجيره وصل و عاملي مهم براي 
ارتباط موثر و دوس��ويه آن ها با يکديگر و 

مديران عالي سازمان به شمار مي رود.
مدير کل روابط عمومي و حوزه مديريت بانک مهر اقتصاد نيز 
در اين هم انديشي، بر توسعه و ارتقاء برند بانک تاکيد کرد.

ب��ه گ��زارش روابط عمومي بانک مهر اقتصاد، منصور ش��يخ 
االس��المي – مدير کل روابط عمومي و حوزه مديريت بانک 
– در اي��ن هماي��ش ضمن تجلي��ل از خدمات و تالش هاي 
هم��کاران خود، توس��عه و ارتق��اء برند بانک، افزايش جريان 
س��ازي فعاليت ها و برنامه هاي بانک در رس��انه ها، توس��عه 
فعاليت هاي ترويجي، تبليغاتي، پژوهشي، تحقيقاتي و روابط 
عمومي الکتروني��ک را از مهم تري��ن سياس��ت هاي اين اداره 

کل عنوان کرد.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس، با تاکيد 
بر اين که بانک ها بايد به س��مت تنوع در 
اراي��ه خدمات حرک��ت کنند، گفت: بانک 
شهر توانسته با ارايه خدمات نوين بانکي 
ش��هروندان را از مراجعه به ش��عب بي نياز 
کند.ب��ه گزارش مرک��ز ارتباطات و روابط 
عمومي بانک ش��هر، تقي کبيري با تاکيد 
بر اين که بانک ها بايد به س��مت تنوع در 

ارايه خدمات حرکت کنند، گفت: ش��هروندان بايد بتوانند با 
خدمات رس��اني بي وقفه بانک ها ، خدمات مورد نياز بانکي 

خود را در کمترين زمان ممکن انجام دهند.
نماينده مردم خوي و چايپاره در مجلس ش��وراي اس��المي، 
ب��ا بي��ان اين که کاهش وقت و صرف��ه جويي در زمان مردم 

بايد از سوي بانک ها در نظر گرفته شود، 
افزود: بانک شهر با ارايه خدمات نوين در 
غالب شهرنت ها توانسته خدمات ممتازي 

به شهروندان ارايه کند.
اين نماينده مردم در مجلس دهم تصريح 
کرد: اين نوع خدمت رساني در حوزه پولي 
و مالي آثار بس��يار مثبتي در حوزه خدمت 
رس��اني ب��ه مردم و گ��ردش مالي بانک 

خواهد داشت.
وي با بيان اين که ارايه خدمات نوين بانکي گردش مالي در 
چرخه اقتصادي را تسهيل مي کند، گفت: بايد تمام بانک هاي 
ما در کش��ور به س��مت و س��وي ارايه خدمات الکترونيکي و 

دولت الکترونيک حرکت کنند.

کارت هدي��ه پارس��يان با طرح ه��اي متنوع با 
قابليت ش��ارژ توسط مش��تري به بازار عرضه 
ش��د .به گزارش روابط عمومي بانک پارسيان 
، مهن��دس عبدالعظي��م قنبري��ان مدير عامل 
شرکت تجارت الکترونيک پارسيان درمراسم 
رونمايي از اين محصول در نمايشگاه تله کام 
201۶ گفت : بر اساس همکاري مشترك مابين 
پککو و بانک پارسيان امکان خريد کارت هديه 

پارسيان با طرح هاي متنوع و بسته بندي هاي جديد با قابليت شارژ 
در محل توس��ط کارتخوان هاي پککو و از طريق اپليکيش��ن تاپ 
امکان پذير شد . قنبريان در اين خصوص افزود: هموطنان عزيز در 

اي��ن روش مي توانند طرح کارت هديه خود را 
با مبلغ مورد نظر انتخاب و پس از وارد نمودن 
شناسه قبض و پرداخت به سهولت کارت خود 
را شارژ و از آن استفاده کنند . به گفته قنبريان 
مدير عامل شرکت تجارت الکترونيک پارسيان 
اين محصول که در هفدهمين نمايشگاه تله 
کام رونمايي شد بزودي از طريق شعب بانک 
پارس��يان و در فاز بعد از طريق فروشگاههاي 
معتبر به بازار عرضه خواهد ش��د . کارت هاي هديه پارس��يان عضو 
شبکه شتاب بوده و در تمامي پايانه هاي فروشگاهي ، خودپردازها و 

درگاههاي اينترنتي عضو شتاب قابل استفاده مي باشد .

مدير تحقيق و توسعه موسسه اعتباري 
ثامن از ارائه ٣۶4 پيش��نهاد به س��امانه 
نظام پيشنهادات خبر داد و گفت: تعداد 
27٥ پيشنهاد در دست بررسي است .

س��ياوش گودرزي نظام پيش��نهاد ات 
مجراي براي ارزش��يابي انديش��ه هاي 
کارکن��ان عنوان کرد و با ارائه عملکرد 
2 ماهه س��وم سال 1٣9٥ سامانه نظام 
پيشنهاد ات گفت: تعداد پيشنهاد هايي 

که در مدت زمان ذکرشده در دبيرخانه مرکزي ثبت شده 
٣۶4 پيش��نهاد اس��ت. که از اين تعداد ۶ طرح به صورت 

گروهي به ثبت رسيده است.
گودرزي در خصوص پيش��نهاد ها تائيد ش��ده و اثربخش 

توضيحاتي ارائه داد و تصريح کرد: در 
اين بخش موضوع پيشنهاد هايي مانند 
، ايجاد نام صاحب حس��اب مقصد در 
منوي انتقال حساب دستگاه خودپرداز، 
جداس��ازي ارق��ام در موباي��ل بانک، 
غيرفع��ال ک��ردن کارت در اينترن��ت 
بانک برمبناي کد ملي يا شماره حساب، 
اصالح سيس��تم گزارش گير ميانگين 
موج��ودي حس��اب مش��تري، اعمال 
بخش��نامه 201)قب��ض و اقباض(چک ه��ا به ص��ورت 
سيس��تميک، تهي��ه نمودن چکيده اي از بخش��نامه هاي 
تس��هيالتي موردنياز مورد تائيد و يا اثربخش اعالم ش��ده 

است.

جشنواره ورزشي بانک انصار به مناسبت هفته بانکداري اسامي برگزار شد

اهداي تنديس زرين محصول برتر نظام بانکي به بانک اقتصادنوين

جشنواره ملي نوآوري محصول برتر ايراني

»بام« بانک ملي ايران، تنديس ملي نوآوري محصول برتر ايراني را دريافت کرد 

خدمت جديد بانک سامان براي دارندگان تلفن همراه اعتباري

بانک صادرات ايران با انجام قرعه کشي 
در ميان مشمولين طرح هفت سين سپهر 
جوايز ارزنده اي را به برندگان اهدا کرد.

به گ��زارش روابط عمومي بانک صادرات 
ايران، اين بانک با هدف پاس��خگويي به 
نياز مش��تريان و انتقال فرهنگ بانکداري 
به نس��ل هاي آتي طرح هفت سين سپهر 
را از ابت��داي فروردي��ن تا پايان خرداد ماه 

س��الجاري به اجرا گذاش��ت و با انجام قرعه کش��ي جوايزي 
ب��ه ارزش 1 ميلي��ارد و 270 ميلي��ون ريال را به برندگان اين 
طرح اعطا کرد.بر پايه طرح هفت س��ين س��پهر که از س��وي 
باشگاه مشتريان اين بانک طراحي و ارايه شده بود، امتيازات 
حساب هاي ريالي کليه مشتريان زير1٨سال که در بهار سال 
9٥ اقدام به افتتاح حساب و يا افزايش موجودي خود مي کردند 
محاس��به و به ازاي امتيازات کس��ب شده شانس برنده شدن 
جوايزي از قبيل: دس��تگاه خودرو س��مند س��ورن، هفت سفر 
جهانگردي، هفت سپرده گنجينه سپهر به ارزش ٣0 ميليون 

ريال، س��که بهار آزادي و هفت س��پرده 
بلند مدت را مي يافتند، که با انجام قرعه 
کشي برندگان جوايز ياد شده مشخص و 
به آنها اهدا شدند.ش��ايان توجه است؛ در 
آييني که به مناس��بت شصت و چهارمين 
س��الروز تاسيس بانک صادرات ايران در 
مديريت ش��عب اين بانک در استان البرز 
و با حضور جام خانه مش��اور مديرعامل و 
مديرامور ارتباطات و خدمات مديريتي، مرتضوي اس��کويي 
مدير امور شعب منطقه شش، جهاني رئيس اداره کل روابط  
عمومي و جمعي از مديران و کارکنان ش��اغل و بازنشس��ته 
مديريت شعب آن استان برگزار و سويچ خودرو سمند سورن 
به برنده خوش شانس اين جايزه اعطا شد. همچنين اين بانک 
در اين مراس��م از خانم کيميا عليزاده نخس��تين و تنها بانوي 
افتخارآفرين و مدال آور ايراني که در تاريخ ايران در بازي هاي 
المپيک موفق به کسب مدال برنز مسابقات تکواندو المپيک 

ريوي برزيل 201۶ شده نيز تجليل به عمل آورد.

نفرات وتيم هاي برتر جش��نواره ورزش��ي 
بانک انصار در رش��ته هاي فوتسال، تنيس 
روي ميز و دارت که به منظور گراميداشت 
هفت��ه بانکداري اس��المي به م��دت 2ماه 
توس��ط معاونت منابع انس��اني وآموزش در 
واحدهاي س��تادي بانک انصار اجرا ش��ده 

بود، معرفي شدند.
ب��ه گ��زارش اداره کل بازاريابي وتبليغات؛ 

جش��نواره ورزش��ي بانکداري اس��المي بانک انصار  باهدف 
ارتقاي س��المت جس��مي و روح��ي نيروهاي انس��اني اين 
بان��ک و ب��ه منظور ايجاد نش��اط در گس��ترش فعاليت هاي 
تخصصي وارائه خدمات هرچه بهتر به مشتريان وهمکاران 
ب��ا حض��ور جمعي از معاونت ها،مدي��ران وکارکنان بانک در 
سالن صنايع دفاع برگزارشد.در آيين اختتاميه اين جشنواره 
، معاون منابع انس��اني وآموزش طي سخناني ضمن قدرداني 
از کارکناني که در اين جش��نواره ش��رکت کرده بودند، گفت: 
اين مس��ابقات بانظمي خاص برگزارش��د و همکاران محترم 

برپايه تمرينات و تست هاي متعدد انجام 
شده، توانمندي هاي خوبي از خود نشان 
دادند که اين امر بيانگر باالبودن سطح 
سالمت جس��مي و روحي مطلوب آنان 
است.آقاي نظري سپس از حمايت هاي 
ب��ي دري��غ دکترابراهيمي مديرعام��ل 
بانک انص��ار و آق��اي فروت��ن قائم مقام 
بان��ک از برنامه ه��اي ورزش��ي و حفظ 
سالمت و بهداشت کارکنان، تقدير و ابرازاميدواري کرد که 
کارکنان در تهران و س��اير اس��تان ها با مساعدت مديران، از 
امکانات ورزشي موجود براي ارتقاي سالمتي خود استفاده 
کنند.وي در پايان ازآقاي س��ياري، مس��ئول برگزاري اين 
دوره از مس��ابقات قدرداني کرد. براس��اس اين گزارش، در 
اين دوره از مس��ابقات در رش��ته تنيس روي ميز ٣٣2 نفر، 
دارت ٣۶٨نف��ر وفوتس��ال 120نف��ر از همکاران بانک انصار 
ش��رکت داش��تند که در رش��ته فوتسال، معاونت اعتبارات به 

مقام قهرماني رسيد.

اه��داي تنديس زري��ن محصول برتر نظام 
بانک��ي ب��ه خدم��ت "بانکآش��نا"ي بانک 
اقتصادنوينتندي��س زري��ن محص��ول برتر 
نظ��ام بانکي در نخس��تين جش��نواره ملي 
ن��وآوري و محصول برت��ر ايراني به خدمت 
"بانکآشنا"ي بانک اقتصادنوين اعطا شد.به 
گزارش رواب��ط عمومي بانک اقتصادنوين، 
جش��نواره ملي ن��وآوري و محص��ول برتر 

ايراني با هدف شناس��ايي، ارزيابي و تعيين برترين نوآوري هاي 
ش��رکت هاي ايراني در حوزه توليد و ارائه محصوالت و خدمات 
جديد به مصرف کنندگان به همت دانش��کده مديريت دانش��گاه 
تهران برگزار ش��د.اين جش��نواره عالوه بر معرفي محصوالت و 
خدمات مدرن داخلي به هموطنان، زمينه توسعه صادرات و کسب 
درآمده��اي ارزي از بازاره��اي بين المللي را از طريق محصوالت 
و خدم��ات داخل��ي فراه��م کرد. خدمات بانکآش��نا با يک تماس 
تلفني از س��وي مش��تري، ارائه مي ش��ود. سامانه "بانکآشنا" اين 
امکان را فراهم مي کند که مشتري بتواند از طريق تماس تلفني، 
درخواس��ت هاي خ��ود را از بان��ک بيان ک��رده و در همان لحظه 
خدمات مورد نياز را دريافت نمايد. هدف اين سامانه تسهيل در 

ارتباط و افزايش سطح دسترسي به خدمات 
غير حضوري مي  باش��د.خدمات "بانکآشنا" 
در دو بخش "اطالع رساني" و "مالي" ارايه 
مي ش��ود، در بخش اول مشتريان مي توانند 
نس��بت به دريافت خدمات متنوعي از جمله 
اع��الم موج��ودي س��پرده و کارت، اعالم 
وضعيت سپرده و کارت، اعالم گردش روزانه، 
ماهانه، چند گردش آخر، اعالم مانده اقساط 
تس��هيالت، اعالم ش��ماره کارت و س��پرده متصل به آن، اعالم 
شماره هاي شبا و اعالم چک هاي واگذار شده و صادر شده اقدام 
کنند.بخش دوم خدمات شامل انتقال وجه کارتي شتابي، انتقال 
وجه سپرده اي ساتنا و پايا، پرداخت قبوض از سپرده و يا کارت، 
خريد شارژ سيم کارت هاي اعتباري، پرداخت اقساط تسهيالت، 
پرداخ��ت بده��ي کارت هاي اعتباري و تغيير رمز ورود و رمز دوم 
خدمات تلفني و مسدود نمودن کارت است که از طريق خدمت 
بانکآش��نا به مشتريان ارائه مي شود.تنديس زرين محصول برتر 
نظام بانکي در نخس��تين جش��نواره ملي نوآوري و محصول برتر 
ايراني به فريبرز قربانيان مدير توسعه محصوالت و خدمات بانک 

اقتصادنوين به نمايندگي از اين بانک اهدا شد.

در اولين جشنواره ملي نوآوري محصول برتر 
ايراني که با حضور فرشيد فرخ نژاد عضو هيات 
مديره بانک رفاه برگزار شد، تبلت بانک رفاه 
ب��ه عن��وان خدمتي خالقانه معرفي و از بانک 

قدرداني به عمل آمد.
به گزارش روابط عمومي بانک رفاه کارگران؛ 
فرخ نژاد در اين جشنواره که جمعي از مسئوالن 
بانک رفاه نيز حضور داش��تند، طي س��خناني 

اظهار داشت: "همواره بانک رفاه ايده ها و محصوالت خالقانه اي 
براي جامعه و مشتريان عرضه کرده است".عضو هيات مديره در 
ادامه اظهار داش��ت: "اگر س��ازماني بخواهد زنده و پويا باش��د، بايد 
فرايندهايي را در درون خود ايجاد نمايد که نوآوري را تشويق کند. 
همچنين بايد کمک کند افکار جديد، ايده هاي نوين و محصوالت 

خالقانه فرصت بروز و ظهور داش��ته باشند".
آق��اي ف��رخ نژاد با بيان اينکه فرصت و زمينه 
ن��وآوري و خالقيت در فرايندهاي بانک رفاه 
وجود دارد، اظهار داش��ت: "اين بانک از دهه 
70 در اين زمينه برنامه ريزي و اقداماتي جدي 
و مدون انجام داده است".وي در ادامه با اشاره 
به برخي از نوآوري هايي که توسط بانک رفاه 
در ادوار مختلف صورت گرفته اس��ت،  گفت: 
"پذيرايي از مش��تريان و اختصاص خطوط تلفن و اينترنت براي 
مش��تريان يکي از اقدامات خالقانه بانک رفاه بوده اس��ت".عضو 
هيات مديره خاطرنش��ان س��اخت: "با افتخار اعالم مي کنيم که 
اولين بانک در کشور هستيم که حساب جاري همراه و جاري دو 

منظوره را راه اندازي کرده ايم".

»ب��ام« )بانک��داري اينترنت��ي بانک ملي 
ايران( در جشنواره ملي نوآوري محصول 
برتر ايراني، موفق به کسب تنديس شد.

بام آخرين محصول بانک ملي ايران است 
که در زمينه بانکداري الکترونيک معرفي 
ش��ده و از ويژگي هاي منحصر بفردي در 

ارائه خدمات بانکي برخوردار است. 
اي��ن جش��نواره در دانش��کده مديري��ت 

دانشگاه تهران برگزار شد و از بانک ها و شرکت هاي برتري 
که محصول برتر ايراني معرفي کرده بودند، با کسب تنديس 

تقدير به عمل آمد. 

بان��ک مل��ي ايران نيز در اين جش��نواره با 
معرفي س��امانه »بام« موفق به کس��ب 

تنديس شد. 
همچنين در اين مراسم اساتيد و سخنرانان 
در س��خنان خود ب��ه موضوعاتي از قبيل 
ن��وآوري محصول، چالش ها و راهکارها، 
نقش ارتباطات در نوآوري موفق، ضرورت 
تکمي��ل زنجيره ن��وآوري و معرفي مدل 
مرجع نوآوري محصول پرداختند. در همين راستا خانم رضايي 
معاون اداره کل امنيت و توسعه سيستم ها به نمايندگي از بانک 

ملي ايران توضيحاتي در همين رابطه ارائه کرد. 

بانک سامان با هدف تسهيل فرآيند خريد 
شارژ س��يم کارت اعتباري، خدمت جديد 
شارژ مستقيم ازطريق خودپردازهاي خود 

را ارائه کرد.
ب��ه گ��زارش اداره رواب��ط عمومي بانک 
س��امان، مديريت بانک��داري الکترونيک 
اعالم کرد: با استفاده از اين خدمت، تمام 
دارندگان کارت هاي بانکي عضو ش��تاب، 

مي توانند از طريق خودپردازهاي بانک سامان و تنها با وارد 
کردن شماره تلفن، سيم کارت موردنظر را به صورت مستقيم 

شارژ کنند.
بر اساس اين گزارش، با بهره گيري از اين خدمت، تلفن همراه 
مش��تريان به صورت مس��تقيم شارژ مي شود و ديگر نيازي به 

وارد کردن رمز 1۶ رقمي شارژ نيست.
اين گزارش حاکي اس��ت، در اين خدمت، 
ع��الوه ب��ر مبال��غ ثاب��ت 20، ٥0، 100 
و 200 ه��زار ريال��ي، مش��تريان داراي 
سيم کارت هاي ايرانسل و رايتل مي توانند 
مبلغ دلخواه خود را در محل مشخص شده 

وارد و سيم کارت شان را شارژ کنند.
گفتني است، دارندگان انواع سيم کارت هاي 
اعتباري اپراتورهاي همراه اول، ايرانسل و رايتل مي توانند با 
مراجعه به خودپردازهاي بانک سامان، قسمت خريد شارژ و 
انتخاب گزينه "خريد ش��ارژ مس��تقيم به سيم کارت"، با وارد 
کردن شماره 11 رقمي تلفن همراه موردنظر و رقم انتخابي، 

شارژ مورد نظر را خريداري کنند.

اتصال سوئيچ دو به دو کارت هاي بانكي با کشورهاي همجوار


