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اخبار
رکورد سرعت اینترنت در ایران
شکسته شد

مدیرعامل ایرانسل چهارشنبه  ۳دی ماه
 ،۱۳۹۹با انتشار تصویری از یک تست سرعت
اینترنتهمراه ،از دستیابی ایرانسل به رکورد
جدیدی از سرعت در شبکۀ  5Gایران خبر داد.
به گزارش امتیاز ،در این تست سرعت،
که در صفحۀ اینستاگرام دکتر بیژن عباسیآرند
منتشر شده است ،ایرانسل موفق شد سرعت
دانلود بیش از  ۲.۵گیگابیت بر ثانیه را ثبت کند.
رکورد قبلی در این زمینه ،سرعت  ۱.۵گیگابیت
بر ثانیه بود که مرداد ماه  ،۱۳۹۹در ساختمان
مرکزی ایرانسل و در حضور خبرنگاران ،ثبت شد.
ایرانسل ،اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال
ایران ،تنها اپراتوری است که توانسته است برای
اولین بار ،در روز اول مردادماه  ،۱۳۹۹فناوری
نسل پنجم تلفنهمراه را در ایران راهاندازی کند
و تاکنون سه سایت  5Gخود را به بهرهبرداری
رسانده است.
پیش از این ،روز چهارشنبه ،اول مرداد
ماه  ،۱۳۹۹نخستین سایت  5Gایران ،توسط
ایرانسل و با همکاری وزارت ارتباطات و
فناوریاطالعات ،در محل پژوهشگاه ارتباطات و
فناوریاطالعات تهران راهاندازی شده بود.
همچنین سهشنبه هفتم مرداد ماه
 ۱۳۹۹نیز ،با حضور و انجام تست سرعت
توسط خبرنگاران ،دومین سایت  5Gایران در
ساختمان مرکزی ایرانسل افتتاح شده بود.
راهاندازی سومین سایت  5Gایران و ایرانسل
نیز در روز چهارشنبه  ۲۱آبان ماه  ،۱۳۹۹در
محل دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه
تربیتمدرس انجام شد که برخالف دو سایت
ساختمان ( )Indoorقبلی ،نخستین
داخل
ِ
سایت خارج از ساختمان ( )Outdoorنسل پنج
ایرانسل است و امکان استفادۀ عموم مشترکان
ایرانسل ،به وسیلۀ گوشیهای موجود در بازار
ایران با قابلیت پشتیبانی از  5Gو به عالوه،
استفادۀ دانشجویان و پژوهشگران این دانشگاه
از آخرین نسل فناوری تلفنهمراه ،در آزمایشگاه
 5Gاین دانشگاه را فراهم میکند.
ایرانسل توسعۀ فناوری  5Gرا بهعنوان
سنگ بنای اقتصاد دیجیتال در دستورکار قرار
داده و در ادامۀ برنامۀ توسعۀ آن ،به زودی
سایتهای جدید نسل پنجم تلفنهمراه را
در نقاط دیگر تهران و شهرهای دیگر ایران
راهاندازی میکند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خبر داد؛

کاهش  20درصدی صادرات نسبت به
سال گذشته

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با ابراز
امیدواری برای رشد صادرات تا پایان سال گفت:
علیرغم این رشد به میزان صادرات سال گذشته
نخواهیم رسید.
محمد الهوتی با تحلیل وضعیت تجارت
کشور در  ۹ماهه نخست امسال ،گفت :براساس
اعالم آمار تجارت کشور توسط گمرک ،حجم
صادرات ما در  ۹ماهه ابتدای امسال به ۲۵
میلیارد دالر و واردات به  ۲۶میلیارد دالر رسیده
است که بر این اساس تراز تجاری کشور یک
میلیارد دالر منفی است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره
به افزایش حجم صادرات در آذرماه امسال نسبت
به آبان و مهرماه بیان داشت :براساس پیش بینی
ها در  ۶ماهه دوم سال با برطرف شدن مشکالت
ناشی از کرونا و بازشدن مرزها و همچنین با
توجه به افزایش نرخ ارز و رقابتی شدن صادرات،
رشد صادرات مثبتتر بود اما علیرغم این رشد،
صادرات کشور در  ۹ماهه امسال نسبت به مدت
مشابه سال قبل  ۲۰درصد منفی است.وی با
اشاره به بازارهای هدف صادراتی گفت :اگرچه
هند در زمینه واردات از ایران جزء  5کشور اول
واردکننده از ایران است اما این کشور با توجه به
محدودیت های ناشی از تحریم ها خرید کاال از
ایران را کاهش داده است لذا به نظر می رسد که
باید در این زمینه تالش بیشتری انجام شود تا
بازارهای صادراتی به این قبیل کشورها را حفظ
کنیم .الهوتی در مورد تجارت با آلمان نیز ،گفت:
علیرغم تمام محدودیت های ناشی از تحریم ها
روابط تجاری ایران و آلمان حفظ شده است و
این کشور جزء  5کشور واردکننده کاال از ایران
است که به نظر می رسد این موضوع نیز حائز
اهمیت است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران،
در مورد دالیل کاهش  20درصدی صادرات در
 9ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال
قبل علیرغم افزایش نرخ ارز بیان داشت :در  4ماهه
ابتدای امسال به دلیل محدودیت های ناشی از
کرونا اغلب مرزها مسدود بود و تقاضا در بازارهای
هدف صادراتی کاهش یافته بود اما به مرور و با
برطرف شدن این مشکالت شرایط نقل و انتقال
کاال بهتر شد به طوری که در  6ماهه دوم سال
صادرات افزایش یافت و پیش بینی می شود روند
افزایش صادرات تا پایان سال ادامه یابد ،اما میزان
صادرات به میزان صادرات سال گذشته نخواهد
رسید .الهوتی گفت :یکی دیگر از دالیل عدم
رشد صادرات متناسب با افزایش نرخ ارز ،سیاست
های متعدد و بخشنامه های متناقض در موضوع
بازگشت ارز و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
است .رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره
به ابالغ بخشنامه دو ماه قبل معاون اقتصادی
رئیس جمهور ،افزود :با ابالغ این بخشنامه در مورد
بازگشت ارز ،بارقه امید در دل صادرکنندگان به
وجود آمد اما این بخشنامه اجرایی نشده است در
حالی که پیش بینی می شود با اجرایی شدن آن
بسیاری از مشکالت برطرف شود و روند افزایش
صادرات مجددا ادامه یابد.
وی همچنین با اشاره به کاهش  16درصدی
واردات بیان داشت :در  9ماهه ابتدای امسال
نسبت به مدت مشابه سال گذشته در جهت
حمایت از تولید داخلی و مدیریت منابع ارزی در
شرایط جنگ اقتصادی این میزان کاهش واردات
رقم خورد و در مجموع تجارت  9ماهه امسال به
رقمی بیش از  51میلیارد دالر رسید.
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خبر مهم رئیس جمهور:

عمر جنگ اقتصادی به پایان رسیده است

رییس جمهور گفت :در دولتهای
یازدهم و دوازدهم هم از لحاظ وزنی و هم
ارزشی توانستیم پتروشیمی را به دوبرابر
برسانیم.
حجت االسالم و المسلمین حسن
روحانی در آیین افتتاح طرحهای پتروشیمی
در سراسر کشور با تبریک ایام والدت عیسی
مسیح به هموطنان ارمنی و جهانیان و نیز
با یادآوری اینکه امروز یک میلیارد یورو
افتتاح داشتهایم ،اظهار کرد :بیش از  ۲۸هزار
میلیارد تومان در یک روز و در شرایط جنگ
اقتصادی ما افتتاح شد که این افتخار بزرگی
است و ضربه بزرگی به استکبار جهانی است
که میخواست ایران امروز تعطیل باشد و
مردم در صفهای طوالنی به خیال آنان در
انتظار دریافت نان باشند.
وی افزود :به اعتقاد من عمر این
جنگ اقتصادی به پایان رسیده و کسی که
فرماندهی این جنگ را به عهده داشت امروز
در پایان عمر سیاسی خود قرار دارد اما اگر این
جنگ  ۳۰سال هم ادامه پیدا میکرد مردم ما
مقاومت میکردند.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه دو بخش
گاز و نفت از جمله مواردی بود که در جنگ
اقتصادی مورد توجه دشمن قرار داشت ،گفت:
امروز ما دهمین طرح را در زمینه پتروشیمی افتتاح
کردیم و تا پایان سال این میزان به هفت طرح

باقیمانده هم به افتتاح میرسد و مجموع  ۱۷طرح
پتروشیمی را در سال  ۹۹به صورت افتتاح شده
خواهیم داشت.روحانی ادامه داد :امروز این طرحها
در غرب کشور بودند که البته کار بزرگی برای یک
خط طوالنی گاز جهت تامین خوراک پتروشیمی
در غرب کشور قرار بود انجام شود که این سه طرح
امروز در راستای همان پروژه است.
رییس جمهوری یادآور شد :ما در دولتهای
یازدهم و دوازدهم توانستیم هم از لحاظ وزنی و هم

پیامرسان تلگرام ارائه خدمات پولی خود را از سال  ۲۰۲۱و با
هدف تأمین بودجه الزم برای اجرای توسعه خود آغاز میکند.
به گزارش یورونیوز ،پاول دوروف ،خالق روسی پیامرسان تلگرام
در کانال شخصی خود نوشت« :تلگرام از سال آینده درآمدزایی خود
را آغاز میکند».
دوروف چارچوب کلی برنامه درآمدزایی تلگرام را ارائه خدمات
جدید پولی و راهاندازی یک بستر تبلیغاتی اعالم کرد.
او به مشترکان و کاربران فعلی این پیامرسان اطمینان داد که
این اصالحات تغییر محسوسی در نحوه استفاده از خدمات فعلی
تلگرام ایجاد نخواهد کرد.
تعداد کاربران جهانی پیامرسان در سال  ۲۰۲۰به بیش از ۴۰۰
میلیون نفر رسید که تخمین زده میشود بیش از  ۱۰درصد آنها
ایرانی هستند.
در حالی که تعداد کاربران تلگرام به بیش از  ۴۰۰میلیون نفر
رسیده ،پاول دوروف بنیانگذار این پیامرسان محبوب از پولی شدن
بخشی از این اپلیکیشن خبر داده است .دوروف در مطلبی درکانال
خود در این شبکه اجتماعی نوشت :بسیاری از شما میپرسید چه
کسی هزینه پشتیبانی از این رشد تلگرام را میدهد .کاربران بیشتر به
معنی افزایش هزینه برای ترافیک و سرورهای بیشتر است.
پروژهای شبیه به تلگرام نیاز به هزینهکرد چند صدمیلیون دالر
ساالنه دارد تا بتواند سرپا باقی بماند .دوروف اضافه کرد :در طول

تلگرام پولی میشود؟

عمر تلگرام بخش عمده هزینههای این شرکت را من از حساب خودم
پرداخت کردهام ،اما مسیر فعلی تلگرام حرکت به سمت رسیدن به
چند میلیارد کاربر است و نیاز به سرمایه قابل توجهی دارد .به گفته
بنیانگذار تلگرام وقتی یک پروژه تکنولوژی به این سطح از رشد
میرسد دوراه پیش رو دارد؛ یا رفتن به سمت درآمدزایی برای آنکه
بتواند هزینههای خود را پوشش دهد یا فروختن شرکت .دوروف تاکید
میکند :ما قصد نداریم این شرکت را مانند بنیانگذاران واتساپ
بفروشیم .جهان به اینکه تلگرام مستقل بماند نیاز دارد به جایی که
به کاربران احترام گذاشته شود و کیفیت باالی سرویس حفظ شود.
تلگرام باید مثالی از کمالجویی و انطباق باشد و مثالهای مشابه
تلگرام نشان دادهاند که این اتفاق در صورت خریده شدن سرویس
توسط یک شرکت (دیگر) محقق نمیشود.
بنیانگذار تلگرام مینویسد :تلگرام برای مدت  ۸سال فعالیت
کرده و راه طوالنی را طی کرده است و مسیر ارتباط مردم را از نظرات
مختلف تغییر داده است؛ از جمله از نظر رمزنگاری ،سادگی استفاده،
کاربردی ،سرعت ،دیزاین .این تازه آغاز راه است و قابلیتهای دیگری
نیز در آینده اضافه خواهد شد .دوروف تاکید میکند برای رسیدن
به این اهداف بخش عمده قابلیتهای تلگرام همچنان رایگان باقی
میماند .قابلیتهای جدیدی برای کاربران تجاری یا کاربرانی که
فعالیت زیادی دارند به این سرویس اضافه میشود .برخی از این
سرویسها نیاز به منابعی دارند که هزینه آن از کاربران پریمیوم

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور هشدار داد؛

دستههای  ۱۰۰میلیونی ملخ
صحرایی در راه ایران

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت :با
توجه به شرایط موجود ،در صورت عدم مبارزه
به موقع و مناسب انفجار جمعیتی ملخ صحرایی
مهاجم در کشور اتفاق خواهد افتاد و استانهای
زیادی را درگیر میکند و تا باغات شهر شیراز
پیش میرود و وارد باغات پسته و خرمای کرمان
میشود.
کیخسرو چنگلوایی با بیان اینکه در کشور
ما بیش از  600نوع آفت به محصوالت کشاورزی
حمله میکند ،اظهار کرد :عالوه بر آفات ،محصوالت
کشاورزی توسط عوامل بیماریزا و علفهای هرز
مورد تهدید قرار میگیرد.
وی ادامه داد :آفات و سایر عوامل مذکور
میتوانند ساالنه  35درصد از محصوالت کشور را
دستخوش خسارت کند.
چنگلوایی  35درصد خسارت را معادل از بین
رفت  37تا  40میلیون تن از تولیدات کشاورزی
کشور عنوان کرد.
وی یکی از مخربترین آفتی که کشور با آن
درگیر شده است را ملخ صحرایی برشمرد و گفت:
این حشره همه چیزخوار بوده و به دلیل پروازی
بودن مبارز با آن سخت است.
چنگلوایی ادامه داد :ملخ صحرایی هر سال
رفتار متفاوتی از خود نشان میدهد که باعث
غافلگیری میشود ،همچنین محل استقرار آن
معموال مناطق صعب العبور است.
وی با تاکید بر اینکه در صورت عدم مبارزه به
موقع و مناسب با ملخ صحرایی امکان ایجاد قحطی
وجود دارد ،افزود :در سال  97پس از  50سال بار
دیگر شاهد ورود ملخ صحرایی به کشور بودیم که
در آن سال با حمایت دولت ،همت سازمان حفظ
نباتات و همکاری کشاورزان در بیش از  750هزار
هکتار از اراضی کشور مبارزه با آفت انجام گرفت.
چنگلوایی یادآور شد :در سال  98با کاهش
هجوم آفت سطح مبارزه به  450هزار هکتار کاهش
یافت.
به گفته وی؛ اگر مبارزه با آفت ملخ صحرایی
انجام نمیشد فقط در سال زراعی  98بیش از 12
هزار میلیارد خسارت به باغات و مزارع مردم وارد
میشد.
چنگلوایی پیشبینی کرد که با توجه به
بارندگی مناسب در کانون اصلی ملخ صحرایی
در شاخ افریقا و شبه جزیره عربستان و افزایش
جمعیت این آفت ،در سالجاری سطح مبارزه با این
آفت در کشور به بیش از  1میلیون هکتار برسد که
میزان آن بیسابقه است.
وی زمان رسیدن ملخهای صحرایی به کشور
را تا چند هفته دیگر و در ابتدای بهمن ماه عنوان
کرد.

ارزشی توانستیم پتروشیمی را به دوبرابر برسانیم.
از لحاظ وزنی از  ۵۶میلیون تن به  ۱۰۰میلیون
تن و از لحاظ ارزشی از  ۱۱میلیارد دالر به ۲۵
میلیارد دالر میرسیم که اگر هیچکاری از سوی
دولت انجام نشده بود ،همین دو مورد کارهای
بزرگی است.
روحانی با یادآوری اینکه ما گازوئیل و بنزین
را وارد میکردیم اما امروز صادر میکنیم ،گفت :ما
هر ساله در زمستان مشقت داشتیم و برای تامین

گاز واردات انجام میدادیم اما امروز بدون
اینکه وارد کنیم گاز مصرفی را با همکاری
مردم مدیریت میکنیم و مازاد آن را صادر
میکنیم.
رییس جمهوری با بیان اینکه ما برای
دولتهای بعدی هم ریلگذاری کردهایم
اظهار کرد :برای اینکه یک صنعت در کشور
راهاندازی شود سه مورد مهم است ،یکی مواد
اولیه که باید در داخل آن را تامین کنیم
تا گرفتار پاسخهای مثبت یا منفی خارج
نباشیم ،دوم تکنولوژی است که ما امروز
قادر هستیم  ۷۰درصد یک پتروشیمی را
خودمان بسازیم و مطمئن هستم این میزان
در سالهای بعد افزایش مییابد.
وی افزود :مورد سوم بازار است که اگر
نباشد اصأل به دنبال کار نمیرویم .در زمینه
پتروشیمی خوشبختانه بازار خوبی هم در داخل
و خارج داریم و بنابراین اینکه ما در غرب کشور
اینهمه پتروشیمی ایجاد کردیم به خاطر این
است که بازار در کنار ما و در همسایگی ما است.
روحانی یادآور شد :دشمن میخواست درآمدهای
نفتی ما را با تحریمها از میان ببرد .اما به تعبیر رهبری
ما اول باید اثر تحریم نفتی را برداریم که در این راستا
یکی از کارها این بود که با جایگزینی پتروشیمی و
محصوالت آن ،اثر تحریم را کاهش دادیم .پیش از این
پتروشیمی برای ما صرفاً  ۱۱میلیارد دالر ارزش داشت
اما امروز این رقم بیش از دو برابر افزایش یافته است.

چنگلوایی گفت :در حال حاضر 10ها دسته
ملخ صحرایی نابالغ هر دسته با جمعیت  80تا 100
میلیون عدد از کویت و عربستان در حال حرکت به
سوی ایران هستند.
وی مناطقی که بیشتر در خطر هجوم ملخها
صحرایی قرار دارند را آبادان و چابهار نام برد.
چنگلوایی اظهار کرد :با توجه به شرایط
موجود در صورت عدم مبارزه به موقع و مناسب
انفجار جمعیتی ملخ صحرایی مهاجم در کشور
اتفاق خواهد افتاد ،استانهای زیادی را درگیر
میکند و تا باغات شهر شیراز پیش میرود و وارد
باغات پسته و خرمای کرمان میشود.
وی با بیان اینکه سازمان حفظ نباتات
برای جلوگیری از این اتفاق برنامهریزی دقیقی
انجام داده است ،اظهار کرد :این برنامهریزی که
با کمک تجربههای کسب شده انجام شده است؛
شامل :دستورالعملها ،رصد و پایش ،اطالع رسانی
به کشاورزان ،آموزش کشاورزان و تامین سموم و
 ...است.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور شرط انجام
به موقع و کارآمد این برنامهها را برای کنترل آفت
ملخ صحرایی در کشور را تامین مالی کافی دانست.
چنگلوایی افزود :دولت و دستگاههای مسئول
همکاریهای خوبی برای کنترل آفت مخرب ملخ
صحرایی داشته و نتیجه این همکاری گزارشهای
مستندی است که نشان میدهد ملخ مهاجم
صحرایی نتوانسته به اراضی کشاورزی و باغات
مردم خسارت وارد کند ،اما در هجوم جدید به
دلیل جمعیت باالی آفت نیاز به کمک و همکاری
بیشتری از طریق تامین مالی مناسب است.
وی میزان نیاز مالی سازمان حفظ نباتات برای
مبارزه با ملخ مهاجم صحرایی در هجوم گسترده و
بیسابقه جدید را  200میلیارد تومان اعالم کرد.
چنگوایی تصریح کرد :امسال فقط در سموم
آفت کش افزایش قیمت  5برابری داشتهایم،
همچنین در سایر مولفههای مبارزه نیز شاهد
افزایش باالی هزینهها هستیم.
چنگلوایی با بیان اینکه آفت ملخ صحرایی
میتواند روزانه  45میلیارد تومان فقط به گندم
خسارت وارد کند ،افزود :میزان نیاز مالی برای
مبارزه با ملخ صحرایی تنها معادل با  5روز خسارتی
است که این آفت میتواند به محصول استراتژیکی
مانند گندم وارد کند.
وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه وزیر
کشور ،معاون اول رئیس جمهور و دیگر روسای
سازمانهای مربوطه همکاری خوبی برای تامین
مالی داشتهاند ،گفت :امیدواریم این همکاری برای
تامین باقی منابع مالی مورد نیاز برای مبارزه با ملخ
مهاجم صحرایی انجام شود.

بانك
تمديد جشنواره هپ بانک ملی ايران
تا  ٢٠دی

مهلت شرکت در جشنواره اپلیکیشن هپ
که از دوم آذرماه آغاز شده بود تا  20دی ماه
تمدید شد.
مهلت شرکت در جشنواره اپلیکیشن هپ
که ویژه نوجوانان (تا  18سال) ،از دوم آذرماه با
شعار با هپ رویاهاتو بساز آغاز شده بود ،به دلیل
استقبال گسترده ،تا بیستم دی ماه تمدید شد.
جوایز ارزنده این جشنواره شامل کمک
هزینه خرید چهار عدد کنسول بازی  PS4هر
کدام به ارزش  ١00میلیون ریال ،کمک هزینه
خرید  ١٠عدد گوشی تلفن همراه هر یک به
ارزش  60میلیون ریال و کمک هزینه خرید
 ٥٠عدد ساعت هوشمند هر یک به ارزش
 10میلیون ریال ،به قید قرعه به نوجوانانی
تعلق خواهد گرفت که در طول مدت برگزاری
جشنواره ،اپلیکیشن هپ را از طریق سایت بانک
ملی ایران ،استورهای بازار ،مایکت و چارخونه و
یا ارسال عدد  2به شماره  100005566دریافت
و نصب کنند.
اپلیکیشن هپ جدیدترین محصول کانون
جوانه های بانک ملی ایران و یک اپلیکیشن
آموزشی-سرگرمی است که با توجه به نیاز
نوجوانان به فراگیری دانش اقتصادی و با هدف
پرورش هوش مالی آنها ،در اختیار کاربران قرار
گرفته است و در بخش های مختلفی مانند
مدرسه اقتصاد ،مدرسه هوش مصنوعی ،مدرسه
کسب و کار ،مدرسه شهروندی ،مدرسه مشاوره
و هدایت تحصیلی ،همیار پلیس ،کتابخانه
دیجیتال ،بازی و انیمیشن و  ...مطالب مفید و
متنوعی را ارائه می كند.
به همت بانک قرض الحسنه رسالت صورت گرفت؛

حذف يک ميليون تردد درون شهري
با نخستين بانک ديجيتال ايران

دریافت خواهد شد .اما کاربران عادی همچنان و برای همیشه از
قابلیتهای تلگرام به شکل رایگان برخوردار خواهند بود.
دوروف نوشت :تمام بخشهای تلگرام مرتبط با چت ،بدون تبلیغ
باقی خواهد ماند؛ چراکه ما تصور میکنیم نمایش چت در ارتباط دو
نفر باهم یا در یک گروه ایده خوبی نیست .ارتباطات بین افراد باید
از تبلیغات به هر شکلی عاری باشد .تلگرام در مقابل قصد دارد در
کانالها از پلتفرم تبلیغات اختصاصی خود رونمایی کند که به گفت
دوروف کاربرپسند و با حفظ حریم شخصی کاربران خواهد بود .فروش
استیکر نیز نوع دیگری از مسیر درآمدی تلگرام خواهد بود .دوروف
توضیحی درباره زمان این تغییر در تلگرام نداده است.

از آغاز شيوع ويروس کرونا تاکنون بانک
قرض الحسنه رسالت بيش از يک ميليون تردد
درون شهري را کاهش داده است.
مدير مرکز امداد مشتريان بانک قرض
الحسنه رسالت گفت :در اين بانک به عنوان
نخستين بانک ديجيتال کشور تمام خدمات
به صورت غيرحضوري ارائه مي شود.مهدي
دعاگويي با بيان اينکه کارشناسان مرکز امداد
مشتريان به صورت شبانه روزي و در سه شيفت
کاري پاسخگوي سواالت مشتريان هستند ،گفت:
در حال حاضر ماهيانه بيش از 200هزار تماس
در اين مرکز پاسخ داده مي شود .وي با اشاره
به اهميت بانکداري ديجيتال افزود :با شيوع
کرونا اهميت اين مهم بيش از پيش در ارائه
خدمات بانکي نمود پيدا کرد .به طور مثال فقط
با راهنمايي کارشناسان مرکز امداد مشتريان از
ابتداي شيوع اين ويروس بيش از يک ميليون
تردد درون شهري مشتريان حذف و خدمات در
بستر اينترنت و به صورت غيرحضوري ارائه شد.

