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بانک
پرداخت سود شرکت فرآورده های
غذایی و قند پیرانشهر در شعب بانک سپه

بر اساس قرارداد
منعقده میان این بانک
و شرکت فرآورده های
غذایی و قند پیرانشهر
عملیات پرداخت سود
سهام سهامداران شرکت
مذکور هم اکنون از طریق کلیه شعب بانک سپه
آغاز شده است.
در این راستا سهامداران حقیقی شرکت یاد
شده ضمن مراجعه به شعب این بانک با ارائه
مدارک هویتی معتبر می توانند سود سهام خود
را دریافت و یا به سایر حساب های خود انتقال
دهند.
شایان ذکر است بانک سپه به عنوان
نخستین بانک ایرانی و دولتی و بیش از ۹۰
سال سابقه درخشان در عرصه بانکداری و ارائه
خدمات مناسب به مشتریان ،عاملیت پرداخت
سود سهام تعداد زیادی از شرکتهای سهامی
بورسی و فرابورسی را از سالهای گذشته از طریق
شعب سراسر کشور به عهده دارد.
بانک رفاه حامی توسعه پایدار؛

حضور فعال در عرصه کالن توسعه
اقتصادی کشور

بانک رفاه در راستای
حمایت از توسعه پایدار،
اشتغالزایی و حمایت از
صنایع در نمایشگاه ملی
صندوق های بازنشستگی
پیشران توسعه ملی ،با
ارائه خدمات بانکداری جامع حضور فعال داشت.
در این نمایشگاه که از  24تا  26بهمن ماه
سال جاری در محل مصلی بزرگ امام خمینی
(ره) برگزار شد ،بانک رفاه با احداث غرفه ارائه
خدمات مالی و بانکی ،سایر خدمات مورد نیاز
سازمان ها ،هلدینگ ها و شرکت های حاضر در
نمایشگاه شامل بورس و سرمایه گذاری ،صرافی،
بیمه ،تجارت و بازرگانی و فن آوری اطالعات را
نیز عرضه کرد.
بانک رفاه همچنین عالوه بر ارائه خدمات
به سازمان ها و شرکت های داخلی ،با سرمایه
گذاران و فعاالن اقتصادی بین المللی نیز
مذاکرات مؤثری انجام داد که در بعد بین المللی
منجر به افزایش فعالیت ارزی بانک رفاه خواهد
شد.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن:

اندیشه جهانی و نوآوری در کار  ۲عامل اصلی
موفقیت شرکت های مشاوره ای بزرگ جهان

افخمی مدیرعامل
بانک صنعت و معدن
گفت  :اندیشه جهانی و
نوآوری در کار  ۲عامل
اصلی موفقیت شرکت های
مشاوره ای بزرگ جهان
است و رعایت و به کار بردن این دو عامل موفقیت
و روند رو به رشد شرکتهای مشاوره ای را تضمین
می کند .افخمی که در مراسم آغاز آیین دهمین
سالگرد فعالیت کانون مشاوران اعتباری و سرمایه
گذاری در سالن میالد سازمان انرژی اتمی سخن
می گفت ،با بیان این مطلب افزود  :در مرکز مالی
لندن روزانه دستکم یک میلیون و  500هزار نفر
خدمات مالی خود را به دورترین نقاط جهان ارایه
می کنند که عامل موفقیت آنان محدود نشدن به
یک منطقه و مجهز بودن به دانش روز است.افخمی
تصریح کرد  :بر مبنای قاعده ای که وجود دارد اگر
سازمان ها خود را به روز نکنند از دور بازار خارج
می شوند وبانکها هم از این قاعده کلی مستثنی
نیستند .باید تحوالت بانکی دنیارا شناخت و با
آن همراه و سازگار شد .برای ماندگاری  ،بانکها
نیازمندآگاهی از قواعد مورد استفاده بانک های
بزرگ دنیا هستند .وی در خصوص وضعیت
بانکهای توسعه ای دردنیاتصریح کرد  :نتیجه
مطالعات تطبیقی بیانگر این موضوع است که بانک
های توسعه ای همه کارها را به تنهایی انجام نمی
دهند .خیلی از کارها را می توان برون سپاری کرد،
با این رویکرد نه تنها ظرفیت بانک افزایش می
یابد بلکه هزینه و قیمت تمام شده خدمات پایین
می آید .افخمی با اشاره به اینکه ما به دنبال تفکر
تمرکزگرایی نیستیم ،تصریح کرد :برای رسیدن به
اهداف به سمت گسترش شبکه ارتباطی و استفاده
از خدمات تخصصی حرکت می کنیم .همانند بانک
های پیشرو که با دیگران کار می کنند و از خدمات
آنها استفاده می کنند .بدیهی است که همه کارها
بطور متمرکز در سیستم بانکی ،سامان نمی
یابد .یکی از این کارها استفاده از شبکه خدمات
مشاوران سرمایه گذاری است .که از قبل این تفکر
در بانک بوده،و دوره کنونی کمی پررنگ تر هم
شده است  .در اغلب طرح ها از امکان سنجی و
دانش مشاورینی که در حوزه تکنولوژی ،مالی و
اقتصاد بازار صاحبنظر هستند ،استفاده می کنیم.
از طرف دیگر برون سپاری امکان سنجی باعث
شده که پاسخگوی تعداد بیشتری از متقاضیان که
به دنبال تسهیالت هستند ،باشیم .بد نیست به
این مثال اشاره کنم که سابق بر این در حمل و
نقل ریلی ،یک لوکوموتیو ،بیست واگن را دنبال
خود می کشید اما حاال هر واگن برای خودش
موتور محرکه دارد .علت تغییر سیستم به روش
غیرمتمرکز چیست؟ این است که احتمال توقف
را کم کند ،ریسک را کاهش دهد و ظرفیت را
باال ببرد ،به نظر می آید چنین مثالی برای بانک
هم مصداق دارد .مدیرعامل بانک صنعت و معدن
تصریح کرد  :تعداد پروژه هایی که به نتیجه
رسیدند و اشتغالی که ایجاد می شود ،بخشی از
یک کار گروهی است که ما و مشاوران در کنار
هم به ثمر رساندیم .بانک بیشتر به سیاست گذاری
و ممیزی در کار مشاوران میپردازد و نتیجه هم
نسبتاً خوب شده است و کشور از آن منفعت می
برد زیرا رونق اشتغال و رفع بیکاری جوانان را به
دنبال دارد .طی کردن مسیری که ترسیم کردم
آسان نبوده و نیست اما در سایه همکاری ،کار
گروهی و همافزایی نتیجه بسیار خوب است.
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با حضور وزیر صنعت  ،معدن و تجارت کشورمان؛

نمایشگاه اختصاصی ایران در بغداد با حضور  140شرکت ایرانی آغاز بکار کرد
وزیر صنعت ،معدن و تجارت جمهوری
اسالمی ایران ،حضور بیش از  140شرکت ایرانی
در سومین دوره نمایشگاه اختصاصی ایران در بغداد
را نشانه اهتمام جدی کشورمان به عراق برشمرد
و در مقابل وزیر کار و امور اجتماعی و سرپرست
وزارت صنایع و معادن عراق تاکید کرد که تهران
یکی از مهمترین طرف های اقتصادی و صنعتی
عراق است.
‹محمدرضا نعمت زاده› در مراسم ویژه
گشایش رسمی سومین نمایشگاه اختصاصی ایران
در بغداد روز دوشنبه گفت که حضور بیش از 140
شرکت ایرانی در این دوره از نمایشگاه حاکی از
عالقه صنعت گران و بازرگانان ایرانی برای توسعه
همکاری با دوستان و تجار عراقی است.
وی با تاکید بر اهتمام جدی جمهوری اسالمی
ایران بر گسترش مناسبات با عراق در زمینه های
مختلف ابراز امیدواری کرد که نمایشگاه های
اختصاصی ایران در عراق بتواند در کنار همکاری
های سیاسی ،فرهنگی و دفاعی ،سبب ارتقا هرچه
بیشتر مناسبات اقتصادی شود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت کشورمان که
برای گشایش این دوره از نمایشگاه به بغداد سفری
یکروزه داشت و طی آن با وزیران صنایع و معادن،
و تجارت عراق دیدار کرده است ،گفت که گسترش
هرچه بیشتر مناسبات سبب نزدیک تر شدن دو
ملت به همدیگر می شود.
نعمت زاده از حضور مناسب شرکت های

ایرانی در این دوره از نمایشگاه و همچنین
برگزارکنندگان آن تقدیر و تشکر کرد.
‹محمد شیاع السودانی› سرپرست وزارت
صنایع و معادن عراق نیز در این مراسم تاکید کرد
که جمهوری اسالمی ایران یکی از مهمترین طرف
های اقتصادی و صنعتی و تجاری عراق است که
بغداد اهتمام جدی به گسترش روابط با آن می
دهد.
وی خط مشی دولت عراق را در چارچوب
بسته های اصالحی ،تشویق تولیدات داخلی و فعال
کردن صنایع بومی ذکر کرد و گفت که در این

راستا امیدواریم از طریق مشارکت اقتصادی در
زمینه های فناوری و تولید با ایران همکاری کنیم.
وزیر عراقی تاکید کرد که زمان آن رسیده که
صنایع عراق را از طریق همکاری با دوستان مان
ارتقا دهیم.
السودانی با ابراز خرسندی از برگزاری مستمر
نمایشگاه های اختصاصی ایران در طی سه سال
اخیر گفت که برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران
در این روز ،نشانه اعتماد دو طرف به همکاری در
بخش های مختلف است.
مدیر کل نمایشگاه های عراق نیز در این

مراسم گفت که حضور بیش از  140شرکت ایرانی
در زمینی به مساحت بیش از  3هزار مترمربع نشانه
جدیت دو کشور در گسترش مناسبات بین آنها
دارد.
‹هاشم محمد› یادآور شد که برپایی این گونه
نمایشگاه ها می تواند یکی از بهترین راهکارها برای
اطالع از توانمندی های دیگر کشورها و گسترش
مناسبات و فعال کردن بخش خصوصی در عراق
باشد.
در این مراسم وزیربرنامه ریزی عراق به عنوان
سرپرست وزارت تجارت و همچنین سفیر ایران در
عراق و نمایندگان شرکت های حاضر در سومین
دوره نمایشگاه اختصاصی ایران به عالوه جمعی از
تجار و بازرگانان عراقی حضور داشتند.
دو وزیر صنایع و معادن ایران و عراق بطور
رسمی افتتاح سومین دوره نمایشگاه اختصاصی
ایران در عراق را اعالم کردند.
این نمایشگاه از روز یکشنبه آغاز به کار کرده
و برای  4روز ادامه خواهد یافت.
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت ،معدن و
تجارت ایران به همراه همتای عراقی اش از غرفه
های مختلف نمایشگاه بازدید کرد و بعد از آن برای
زیارت امامین کاظمین (ع) عازم منطقه کاظمین
در شمال بغداد شد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ایران بعد از
انجام زیارت امامین کاظمین (ع) ،عازم فرودگاه
بین المللی بغداد برای بازگشت به کشورمان شد.

موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری ایران و لوکزامبورگ امضا شد
وزیر اقتصاد جمهوری اسالمی ایران و وزیر امورخارجه و اروپایی
لوکزامبورگ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری را
با هدف تضمین حقوقی سرمایه فعاالن اقتصادی  2کشور امضا کردند.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) ،وزیر اقتصاد
جمهوری اسالمی ایران پس از امضای موافقتنامه در ساختمان این
وزارتخانه که با حضور وزیر امورخارجه و اروپایی لوکزامبورگ صورت
گرفت ،گفت :سیاست کلی ایران ،بهبود روابط با کشورهای اروپایی
بویژه لوکزامبورگ است و امضای این موافقتنامه نشانه ای از حسن
نیت و عالقه مندی  2کشور برای توسعه روابط اقتصادی است.
علی طیب نیا افزود :هنوز از پیشرفت روابط بانکی ( 2کشور)
راضی نیستیم که سفر رئیس کل بانک مرکزی به همراه مدیران بانکی
به لوکزامبورک می تواند در این زمینه موثر باشد.
طیب نیا بر عالقه ایران به امضای موافقتنامه اجتناب از اخذ
مالیات مضاعف تاکید کرد و گفت :این موافقتنامه در کنار برقراری
روابط بین بانک های  2کشور می تواند تاثیرگذار باشد.
وی افزود :بازار سرمایه ایران نیز به ایجاد روابط با نهادهای مالی
لوکزامبورگ تمایل دارد.
ژان اسلبورن وزیر امورخارجه و اروپایی لوکزامبورگ ،نیز در این

دیدار از عالقه کشورش به همکاری در بخش های حمل و نقل هوایی
و سرمایه گذاری خبر داد.
آذرماه پارسال وزیر امورخارجه لوکزامبورگ در سفر به تهران و
دیدار با رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از برقراری
ارتباطات کارگزاری بانکی میان دو کشور استقبال کرده بود.
اول آبان ماه امسال نیز وزیر اقتصاد لوکزامبورگ پس از دیدار با
همتای ایرانی خود در تهران اعالم کرد قرار است قرارداد حمایت از
سرمایه گذاری متقابل  2کشور در پایان همان ماه امضا شود.
وی ابراز عالقه کرد در زمینه قرارداد «اجتناب از اخذ مالیات
مضاعف» نیز مذاکرات بیشتری شود.
همان زمان مدیرکل اتاق بازرگانی لوکزامبورگ گفت :حجم
کنونی تجارت  2کشور پنج میلیون یورو است و باید افزایش یابد.
لوکزامبورگ کشور کوچکی در شمال اروپا به پایتختی شهر
لوکزامبورگ است که با آلمان ،فرانسه و بلژیک مرز مشترک دارد .این
کشور با توجه به جمعیت پانصدهزار نفری خود از کشورهای ثروتمند
اروپایی به حساب می آید.
تورم کم ،نرخ رشد اقتصادی متوسط و سطح باالی نوآوری از
مهمترین ویژگی های اقتصاد باثبات لوکزامبورگ است که در گروه

اقتصادهای دارای درآمد باال طبقه بندی می شود.
بر اساس اعالم صندوق بین المللی پول ،لوکزامبورگ در سال
 2011میالدی ( 1390خورشیدی) دومین اقتصاد ثروتمند جهان
پس از آمریکا با سرانه تولید ناخالص داخلی  80هزار و  119دالر بود.
لوکزامبورگ بزرگ ترین مرکز صندوق سرمایه گذاری و
مهمترین مرکز بانکداری خصوصی در جهان است و اکنون سرمایه
گذارانی از این کشور در بازار سرمایه ایران فعالند.

همکاری با مولداوی برای تاسیس بانک مشترک؛

سیف :حلقه مراودات بانکی ایران در پسابرجام گسترش یافته است

رییس کل بانک مرکزی گفت :بانک های
ایرانی در روابط با سایر بانک های بین المللی از
محدودیت های تحریم خارج شده اند و با گشایش
های پسابرجام شاهد گسترش بیشتر مراودات
بانکی در سطح بین المللی هستیم.
به گزارش بانک مرکزی ،ولی اهلل سیف در
دیدار با «ایگور دودون» رئیس جمهوری مولداوی
در محل این بانک ،این مالقات را فرصت مناسبی
برای گسترش زمینه همکاری های بانکی دو کشور
دانست.
وی افزود :نظام بانکی ایران پیش از تحریم
ها ،ارتباطات مناسبی با بانک های بزرگ اروپایی
داشت اما در زمان تحریم ،این ارتباطات بسیار
تضعیف شد.
وی افزود :البته بتدریج روابط کارگزاری با
بانک های بین المللی در حال توسعه و گسترش
است.
رییس کل بانک مرکزی ،تعمیق بیشتر روابط
بانکی ایران و مولداوی را خواستار شد و گفت :ساده
ترین نوع ارتباط بانکی ،ارتباطات کارگزاری است
که بر مبنای آن بانک ها قادر به همکاری با هم
خواهند بود.

سیف ادامه داد :بر این اساس در صورت تمایل
بانک های مولداوی برای ایجاد روابط کارگزاری،
زمینه شکل گیری این نوع ارتباط بانکی طرفین
فراهم می شود.
وی با بیان اینکه پیشنهاد تاسیس شعبه بانک
های ایرانی در مولداوی را با مدیران بانک های
ایران مطرح خواهد کرد ،گفت :بانک های مولداوی
نیز در صورت تمایل می توانند از این فرصت برای
حضور در ایران استفاده کنند و با فراهم شدن
زمینه همکاری ،تاسیس بانک مشترک ایران و
مولداوی در دستور کار طرفین قرار گیرد.
سیف تعامل با بانک های مولداوی را کانال
و بستر مناسبی برای همکاری بانک های ایرانی
و اروپایی خواند و اظهار داشت :حجم مبادالت و
نقل و انتقاالت ایران به حوزه کشورهای اروپایی
قابل توجه است و می توانیم از ظرفیت بانک های
مولداوی برای منافع مشترک در تجارت خارجی
بهره بگیریم.
رییس شورای پول و اعتبار ادامه داد :به
هر میزان زمینه های مشترک شناسایی و مورد
استفاده قرار گیرد و روابط از عمق مناسبی
برخوردار شود ،به دستاوردهای بزرگی برای طرفین

دست خواهیم یافت.
وی با تاکید بر اینکه بانک های ایرانی
در سطح جهانی برای تعامل با بانک های بین
المللی محدودیتی ندارند ،افزود :برای بانک های
ایرانی محدودیت خاصی غیر از استفاده از دالر در
مراودات بانکی وجود ندارد.
سیف در عین حال افزود :اگرچه در این مورد
نیز بر اساس سند برنامه جامع اقدام مشترک،
فعالیت با دالر برای بانک های ایرانی نیز امکان
پذیر است ،اما بانک ها و موسسه های آمریکایی
مجاز به همکاری با بانک های ایرانی نیستند.
وی ادامه داد :بیشتر معامالت و پرداخت های
ایران با ارز یورو انجام می شود و سایر ارزهایی
همچون یووان چین ،وون کره و درهم امارت نیز
در مبادالت بانکی ایران و شرکای تجاری مورد
استفاده قرار می گیرد.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه
در برخی از کشورهای اروپایی بانک های ایرانی
به صورت شعبه حضور دارند ،افزود :شعب بانک
های ایرانی در آلمان ،انگلیس ،فرانسه ،ایتالیا و
کشورهای منطقه از جمله امارات متحده عربی و
ترکیه فعال است و عالوه بر این ،بانک مرکزی ایران

با بانک های مرکزی ایتالیا ،اتریش و برخی کشورها
ارتباط مستقیم دارد.
رئیس جمهوری مولداوی نیز در این دیدار
با ابراز خرسندی از حضور در ایران و مذاکره با
مقام های کشورمان گفت :کشورش ظرفیت های
مناسبی برای متصل کردن بانک های ایرانی و
اروپایی برای انجام تعامالت دو سویه دارد.
ایگور دودون با بیان اینکه بانک های
مولداوی را برای حضور در ایران و ایجاد شعب
تشویق خواهد کرد ،افزود :در مرحله نخست باید
بانک های عالقهمند برای انجام همکاری از سوی
طرفین معرفی و در مرحله بعد زمینههای ایجاد
روابط کارگزاری و سهام داری مورد بررسی قرار
گیرد.
رییس جمهوری مولداوی با هدف گسترش
روابط دوجانبه و تقویت همکاری های خود با ایران
در حوزه های انرژی ،حمل و نقل ،امور بانکی و
کشاورزی به تهران سفر کرده است.
وی دو روز پیش (یکشنبه) با حجت االسالم
والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری و
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و گفت
و گو کرد.

صدور مجدد سپهر کارت با شماره قبلی عملیاتی شد
بانک صادرات ایران به منظور پاسخگویی مطلوب تر به نیاز
مخاطبان ،امکان صدور سپهر کارت مجدد با شماره کارت قبلی را
فراهم ساخت.
این بانک در راستای افزایش رضایت مندی مشتریان ارتقاء کمی
و کیفی خدمات الکترونیکی را در دستور کار قرار داده و در این راستا
امکان صدور سپهر کارت جدید با شماره قبلی را فراهم کرده است که
این مهم می تواند کاهش هزینه ها ،افزایش دقت در عملیات بانکی و
 ...را به همراه داشته باشد.
این گزارش می افزاید؛ بانک صادرات ایران برای جلب رضایت
بیشتر مشتریان با هدف فراگیرتر کردن خدمات بانکی آسان و ایمن
عرضه محصوالت خدمات بانکداری الکترونیک نوین و متنوع را
در برنامه خود قرار داده و در این زمینه نسبت به صدور و تحویل

انواع کارت بانکی به مشتریان و متقاضیان دراسرع وقت
اقدام می کند .بر این اساس تا پایان آذر ماه سال١٣٩٥
بیش از٦٤میلیون انواع کارت الکترونیکی صادر و تحویل
مشتریان داده است .استقبال متقاضیان از خدمات کارت
های سپهر ،رشد  ١٧درصدی تعداد این کارت ها را به
دنبال داشته و مجموع تعداد این گونه کارت ها به حدود
 ٤٥میلیون کارت رسیده است.
این گزارش حاکی است از بین انواع کارتهای الکترونیکی،
کارتهای سپهر با توجه به قابلیتهای زیاد آن که امکان دریافت و
انتقال وجه از طریق دستگاههای خودپرداز ،خرید  onlineاز طریق
بسترهای اینترنتی ،خرید با استفاده از دستگاههای پایانه فروش و...
را برای مشتریان فراهم میسازد بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است.

دارندگان سپهرکارتها میتوانند از خدمات متنوع
دستگاههای خودپرداز ،خدمت پرداخت تلفنی قبوض
و تلفنبانک از طریق سامانه صدای سپهر (،)٠٩٦٠٢
پایانههای فروش نصب شده در فروشگاههای معتبر
سراسر کشور و دستگاههای کارتخوان شعب استفاده
کنند.
گفتنی است بانک صادرات ایران با  ٢٥٢٥شعبه در
سراسر کشور ،نصب و راه اندازی بیش از٥٣٢هزار دستگاه کارتخوان
متصل به حسابهای این بانک ،انجام روزانه حدود  ٢٠میلیون تراکنش
آنی و ارایه انواع خدمات متنوع نوین بانکی به عنوان بزرگترین
بانک بورسی کشور نقش موثری در توسعه و نهادینه کردن فرهنگ
بانکداری الکترونیک در جامعه ایفا کرده است.

برگزاری دومین مرحله از آزمون الکترونیکی سنجش اطالعات شغلی
رییس اداره کل آموزش بانک مسکن از آغاز برگزاری
دومین دوره آزمون الکترونیکی «سنجش اطالعات شغلی
همکاران» این بانک در سال جاری با شرکت هشت هزار
نفر از کارکنان خبرداد.ناصر رفیعی با اشاره به برگزاری
دومین دوره آزمون الکترونیکی «سنجش اطالعات
شغلی همکاران» گفت :این آزمون در سال های ،87
 93 ،92 ،91 ،89و  94به صورت کتبی برگزار شد اما
در سال جاری در دو نوبت شش ماهه اول و شش ماهه دوم سال
 95در حال برگزاری است.وی با بیان اینکه آزمون الکترونیکی سال
جاری در دو نوبت برگزار شده است افزود :نوبت اول این آزمون در
خردادماه برگزار شد که طی آن  3700نفر از کارکنان شرکت کردند
و  4300همکار دیگر که نتوانسته بودند در خردادماه آزمون بدهند،

در مردادماه در آزمون شرکت کردند .رییس اداره کل
آموزش بانک مسکن با اظهار اینکه نوبت دوم این آزمون
که مربوط به شش ماهه دوم سال است از دیروز آغاز و
شش روز به طول خواهد انجامید؛ ادامه داد :این آزمون با
هدف به روز رسانی اطالعات همکاران در مورد «حساب
پس انداز مسکن جوانان»« ،حساب صندوق پس انداز
مسکن یکم»« ،حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز» و
«تسهیالت مشارکت مدنی بافت فرسوده» برگزار می شود .رفیعی با
تأکید بر اینکه کارکنان بانک در سال جاری به منابع آزمون به صورت
کتبی دسترسی داشته اند عنوان کرد :در سال های گذشته ،منابع
آزمون به صورت  PDFدر قسمت اطالعیه های آموزشی همکاران در
سایت بانک بارگذاری می شد اما امسال این منابع چاپ و در اختیار

کارکنان بانک قرار داده شد.وی با اظهار اینکه این آزمون از  100نمره
برگزار می شود خاطرنشان ساخت :کارنامه همکاران در صورت کسب
نمره بیش از « 70خوب» ،بین  50تا « 70متوسط» و کمتر از 50
«ضعیف» ارزیابی می شودوی با بیان اینکه نتایج آزمون در سوابق
آموزشی کارکنان بانک قید می شود توضیح داد :این سوابق در ارتقاء
رتبه شغلی همکاران توسط کمیسیون انتصابات ،اداره امور کارکنان
و مدیریت امور شعب موثر است.رییس اداره کل آموزش بانک مسکن
با اشاره به شیوه برگزاری آزمون گفت :در حال حاضر بیش از 150
سوال طراحی شده که برای هر کاربر 35 ،سوال به صورت تصادفی
انتخاب می شود.رفیعی اضافه کرد :کاربران برای پاسخگویی به هر
سوال تنها  45ثانیه فرصت دارند و الزم است برنامه ریزی الزم را برای
فرصت پاسخگویی به همه سواالت داشته باشند.

بانك
نرخ حق الوکاله بانک ملی ایران در
سال  96اعالم شد

نرخ حق الوکاله به
کارگیری سپرده های
سرمایه گذاری بانک ملی
ایران در سال  96اعالم
شد.
به نقل از روابط
عمومی بانک ملی ایران ،بر این اساس نرخ حق
الوکاله دریافتی بانک ملی ایران از سپرده گذاران
در سال آینده ،معادل 3درصد تعیین شده است.
حق الوکاله مذکور شامل هزینه های به کارگیری
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مشتریان
در امور اعطای تسهیالت و سرمایه گذاری های
اقتصادی بانک است.
بر اساس این گزارش ،اجرای این موضوع با
توجه به اصول قانون بانکداری بدون ربا و رابطه
حاکم بین وکیل و موکل در این قانون صورت
می گیرد.

اجرای کارت بلیط قطار شهری تبریز از
ابتدای اسفندماه با حمایت بانک شهر

با حمایت بانک
شهر،کارت بلیط قطار
شهری تبریز از ابتدای
اسفندماه در متروی این
شهر عملیاتی خواهد شد.
به نقل از روابط
عمومی بانک شهر ،یعقوب وحیدکیا مدیرعامل
شرکت بهرهبردار قطار شهری تبریز با اشاره
به امضای تفاهمنامه همکاری کارت هوشمند
شهروندی اظهار کرد :بانک شهر در این زمینه
تالشهای بی وقفهای انجام داد و با حمایتهایی
که از سوی این بانک صورت گرفت ،کارت بلیط
شهروندی در گیتهای ورودی متروی این شهر
از ابتدای اسفند ،الزامی است و تا پایان سال نیز
به صورت رایگان انجام میشود.
وی افزود :این عملیات از ابتدای سال آینده،
طبق مصوبه شورای اسالمی شهر تبریز با کسر
 ۵۰۰تومان صورت میگیرد.
وحیدکیا در ادامه اظهار کرد :این برنامه
هوشمند ،در یک زمانبندی مشخص می تواند
در سایر حوزههای حمل ونقل عمومی از قبیل
اتوبوس و تاکسی نیز اجرایی شود.
مدیرعامل شرکت بهرهبردار قطار شهری
تبریز تصریح کرد :با اقدامات صورت گرفته در
دو سال گذشته و تفاهم نامه شهرداری تبریز
با بانک شهر ،استفاده از کارت شهروندی در
حمل ونقل شهری تبریز به زودی با همکاری
شرکت توسعه همیانشهر صورت وارد مرحله
عملیاتی میشود.به گفته وی مراحل شارژ و
توزیع کارت شهروندی انجام شده و در روزهای
آتی با هماهنگیهای الزم به بهرهبرداری عمومی
خواهد رسید.

اقدام عجیب پست بانک در کسر هزینه
پیامک صورتحساب

از جمله اقدامات
جالب در شبکه بانکی این
است که پس از قانونی
شدن دریافت هزینه بابت
ارسال پیامک صورت
حساب ،اکنون یک بانک
دولتی بابت اطالعرسانی پیامکی از مشترکانی
که موبایل ندارند مبلغ  10هزار تومان کسر
میکند.
برخی از کارگزاران دفاتر  ICTروستایی از
اعتراض برخی مشتریان این دفاتر در روستاها
بابت کسر نادرست یک هزینه از حساب بانکی
آنها خبر میدهند.
پستبانک در دفاتر  ICTروستایی دارای
شعبه است و به روستائیان خدمات بانکی ارائه
میکند که طبق اعالم کارگزاران دفاتر ICT
روستایی ،پست بانک نیز مانند سایر بانکها
مبلغی را برای ارسال پیامک صورتحساب از
مشترکان دریافت میکند.
اما این مبالغ گاهی از مشتریانی کسر
شده که اص ً
ال موبایل برای دریافت خدمات
اطالعرسانی پیامک ندارند.
عالوه بر این کسر اشتباه هزینه ،شمار
زیادی از مشتریان پست بانک در روستاها به
علت کهولت سن یا عدم آشنایی با این نوع
خدمات ،اساساً از خدمات بانکداری پیامکی
استفاده نمیکنند و حتی به درستی از مفهوم
آنها سر درنمی آورند.

شعب کشیک بانک آینده در روزهای
پایانی اسفند و تعطیالت نوروز96

به منظور ارزش
آفرینی هرچه بیشتر برای
مردم و مشتریان عزیز،
اسامی و وضعیت شعب
کشیک بانک آینده در
روزهای پایانی اسفند ماه
سال جاری و تعطیالت آغاز سال  1396اعالم
شد.
بر همین اساس ،از روز دوشنبه  ۱۶اسفند
ماه تا پایان سال جاری ،در تمام روزهای هفته
(غیر از روزهای کشیک) یک ساعت به زمان
فعالیت باجه عصر کلیه شعب بانک ،افزوده
خواهد شد.
همچنین «شعب منتخب» بانک آینده نیز
بهعنوان «شعب کشیک» ،طی روزهای جمعه ۲۰
و  ۲۷و روز یکشنبه  ۲۹اسفند ماه سال ۱۳۹۵
و نیز روزهای پنجشنبه  ۳فروردین ،جمعه ۴
فروردین و جمعه  ۱۱فروردین ماه سال ۱۳۹۶
از ساعت  ۹:۰۰صبح الی  ۱۳:۰۰بعدازظهر آماده
ارائه خدمات به مردم و مشتریان محترم بانک
آینده خواهند بود.
اسامی شعب منتخب بانک آینده و اطالعات
مربوط به آنها در سراسر کشور ،در تارگاه رسمی
این بانک به نشانی ir . www.ba24قابل
دسترس است.

