
به منظور بررسی عملکرد و دیدار با کارکنان شعب منطقه، مدیران 
بانک ایران زمین از شعب استان ســمنان و گلستان)گنبد، علی آباد و 

مینودشت( بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی؛ در این دیدار مدیر امور شعب 
استان ها به بررسی عملکرد شعب در بخش های مختلف پرداخت و در 
ادامه چگونگی اعطای تســهیالت و تعهدات با توجه به سیاست های 

اعتباری در سال ۱۴۰۱ را تشریح کرد.
محمد حســینی کناروئی جذب منابع ارزان قیمت و کاهش مانده 

مطالبات معوق را از اولویت های مهم شــعب بیان کرد و بر تشکیل به 
موقع کارگروه های سطح سه و برگزاری جلســات هفتگی بخشنامه 

خوانی تاکید کرد.
در ادامه این دیدار علی فتاحی مدیر امور توســعه سرمایه انسانی 
گفت: استراتژی اول بانک سرمایه انســانی است و چرخش و تحرک 
مناسب حرفه ای کارکنان به ویژه تحول فکری آنها جزو اولویت های 

بانک است.
فتاحی افزود کارکنان در نقش  ها و موقعیت های جدید سازمانی با 

یکدیگر تعامل موثر پیدا می کنند و خویشتن سازمانی و خویشتن حرفه 
ای خود را عرضه می کنند که این روند به تربیت و پرورش رفتار حرفه 

ای کارکنان و توانمندســازی آینده حرفه ای آنها منجر خواهد شد و 
امکان رشد و پرورش کارکنان را نیز فراهم می کند.

مدیر امور شعب استان های مازندران، گلســتان و سمنان در این 
دیدار به ایفای نقش مهم بازاریابــی میدانی در تعیین اهداف بانک که 
نیاز به تمرکز قوا در جهت شناخت بازار و تالش برای افزایش سهم این 
بانک در بازار منابع اشاره و خواســتار شناسایی، جلب و جذب فعاالن 

اقتصادی و مشتریان توانمند در سطح استان شد.
ســید مهدی ســلیم بهرامی همچنین به تبیین اهداف طرح های 
جاری بانک از جمله طرح انگیزشی جذب منابع )طرح تالش خرداد( 
پرداخت و راهنمایی الزم در خصوص دقت در افتتاح حســاب و احراز 

هویت کامل مشتری کرد.
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تسهیالتی را که مشتری به میل و دلخواه خود 
بتواند مبلغ، زمان بازپرداخت و درصد سود آن را 
مشخص کند شاید از نظر بسیاری غیرممکن و 
محال باشد اما بانک ایران زمین این امکان را در 
قالب اعطای تسهیالت به مشتریان خود با نام 

»انتخاب« قرار داده است.
به گزارش ایلنــا و به نقــل از پایگاه خبری 
طالنیوز: شــرط انتخاب درســت، سنجیدن 
موقعیت، زمان و سرمایه است. اگر بتوانیم شرایط 
بازپرداخت اقساط و مبلغ تسهیالت یا درصد وام 
را تعیین کنیم، شاید بســیاری از بدقولی های 
ناخواسته پرداختی ما که مربوط به تغییر شرایط 
نسبت به زمان دریافت تسهیالت است، برطرف 
گردد. بانک ایران زمین در راســتای مشتری 
مداری و رفاه حال مشتریان، اعطای تسهیالت 
به مشتریان خود با نام »انتخاب« را آغاز کرد. ژان 
پل سارتر در مورد انتخاب آزادانه جمله معروفی 
دارد که می گوید: » من همیشه می توانم آزادانه 
انتخاب کنم، اما باید بدانم که اگر انتخاب نکنم، 
باز هم انتخابی کرده ام.«   هر انتخابی هم مسلما 

مســئولیت به دنبال دارد، یعنی هر کس بنا به 
اختیار، خود مسئول انتخاب و نتیجه آن است. 
ما انسان هایی دارای قدرت حق انتخاب و اختیار 
هستیم، همان طور که در آموزه های دینی مان 
یاد گرفتیم؛ انســان تنها آفریده دارای اختیار 
و حق انتخاب اســت که ایــن بزرگترین هدیه 
خداوند به ماست. به همین دلیل به ما قدرت حق 
انتخاب عطا شده تا بتوانیم مسیرها و هدف های 
زندگی خود را دنبال کنیم. ما با گزینش درست 
مســیر زندگی، مــی توانیم قــدرت و توانایی 

خودمان را شکوفا کنیم.
در طرح انتخاب بانک ایران زمین وام گیرنده 
ابتدا باید افتتاح حساب کند و سپس حداقل 3 

ماه دارای میانگین حساب شود. بعد از گذشت 
این مدت، تا 2 برابر ســپرده، وام ارائه می شود و 

البته سقف وام هم ۱۰۰ میلیون تومان است.
باید بدانید که حداقل سپرده ای که باید در 
حساب خود داشته باشــید تا شامل تسهیالت 
شــوید 5 میلیون تومان اســت. به این ترتیب، 
حداقل مبلغ وام در این طرح ۱۰ میلیون تومان 
می شود. ســود این تســهیالت برحسب دوره 
بازپرداخت و مدت زمان خواب سپرده بین ۱۰ 
تا ۱8 درصد است. ناگفته نماند که حساب مورد 
نظر برای این تسهیالت قرض الحسنه است. در 
شرایط این تسهیالت آمده است که وام گیرنده 
به بانک بدهکار یا دارای چک برگشتی نباشد. و 
فقط مبلغ ۱۰۰ هزار تومان شامل تشکیل پرونده 
و اعتبارســنجی مربوط به هزینه های جانبی 
است. انتخاب نوع و شــکل دریافت تسهیالت 
توسط مشــتریان، با توجه به نیازشان از اهداف 
مهم تسهیالت انتخاب اســت که توسط بانک 
 ایران زمین برای رفاه حال مشتریان ارائه شده 

است.

همایش سراســری رؤســا و معاونین شــعب استان های 
مازندران، گلســتان و ســمنان بانک ایران زمین، با محوریت 
بررسی عملکرد شعب این منطقه و با هدف تبیین اولویت های 
بانک و ایجاد راهکارهای مناسب در تقویت و پیشرفت شعب با 
حضور مدیر و معاونین منطقه، رؤسا و معاونین شعب برگزار شد. 
به گزارش ایلنا به نقل روابط عمومی بانک ایران زمین، در این 
جلسه مدیر شعب منطقه با تاکید بر ارائه خدمت و سرویس دهی 
مناسب به مشتریان گفت: ضرورت نگاهی چند بعدی به خدمات 
و محصوالت در مسیر افزایش رضایت مشتریان از موضوعات ضروری است که همکاران شعب باید نسبت 
به آن اهتمام ورزند. سید مهدی سلیم بهرامی افزود: در جامعه امروزی به دلیل تغییرات سریع و گسترده 
ای که در بازار رخ می دهد، الزم است شعب با واکنش های به موقع و تصمیمات هدفمند، موقعیت خود را 
در بازار سرمایه منطقه ای خود تثبیت نموده و ارتقاء دهند.  مدیر شعب منطقه مازندران با توجه به رویکرد 
مشتریان و سوق به سمت فضای دیجیتال و ضریب نفوذ باالی اینترنت در کشور خاطرنشان کرد: همکاران 
می بایست در بخش توسعه خدمات الکترونیکی از قبیل )اینترنت بانک، همراه بانک، درگاه پرداخت و 

کارپوشه( فعالیت مستمر داشته تا و این سرویس  ها را به مشتریان معرفی کنند.

مســابقه بــزرگ 
نقاشــی بانــک ایران 
زمین، با نــام ” از همه 
رنــگ” مخصــوص 
کودکان 3 تا ۷ ســال 

برگزار شد.
به گزارش ایلنا و به 
نقــل از روابط عمومی 
بانک ایران زمین، مســابقه نقاشی “از همه رنگ” جهت تقویت 

مهارت های پایه ای کودکان طراحی و به اجرا گذاشته شد.
قرعه کشی این مســابقه 23 خرداد انجا شد و جوایز عبارت 

بودند از:
۱-تعداد ۱۰ کارت هدیه 5۰۰ هزار تومانی برای ۱۰ اثر برتر

2-صد پکیج کتاب کودک به قید قرعه برای ۱۰۰ نفر

طی چند سال اخیر حتما کلمه نئوبانک 
به گوش تان خورده اســت. سرویسی نوپا 
که راهی است برای تســریع ارائه خدمات 
بانکی و ارزش افزوده در حوزه های مختلف 
به مشــتریان تا در کمترین زمان بتوانند با 
اســتفاده از خدمات ترکیبی سرویس های 

مورد نظر خود را دریافت کنند.
 بانک ایران زمین نیــز همانند تعدادی 
از بانک هایی که این ســرویس را در اختیار 
مشــتریان خود قرار داده اند، چندی پیش 
از نســخه اولیه نئوبانک خود با نام نئوبانک 
هوشــمند فردا رونمایی کــرد. البته با این 
تفاوت که بانــک ایران زمین بــا همکاری 
شرکت آرمان وفاداری آریا به عنوان بازوی 
فناوری این بانک و مشارکت هلدینگ های 
وب یکــی از مجموعه های فعــال در حوزه 
صنعت ارتباطات، توانست سرویسی فراتر 

سرویس های بانکی ارائه کند.
به گفته مدیر روابط عمومی بانک ایران 

زمیــن، “فردا بانــک” یک مزیــت رقابتی 
مهم دارد، که بر این اســاس ایجاد بســتر 
و زیرســاخت الزم با هدف ارائــه خدمات 
سفارشی و شخصی سازی شده برای صنایع 
مختلف از جمله مجموعه هلدینگ های وب 
که بتوانند به صورت تخصصی سرویس  ها و 
خدمات شان را به مشتریان خود ارائه دهد، 

در دستور کار قرار گرفته است.
استاد خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک 
ارائه ســرویس نئوبانک  ها بایــد در فضای 
مجازی و شــبکه های اجتماعی گسترش 
پیدا کننــد. بانک  ها با مشــارکت صنایع، 
تولیدکننــدگان و شــرکت های مختلف 
داخلی و خارجی باید بستری را ایجاد کنند 
تا مشــتریان و کاربران حوزه های مختلف 
جامعه بتوانند سرویس  ها و خدمات را از این 
مجموعه  ها در بستر امن بانکی و در کمترین 

زمان دریافت کنند.
وی افــزود: گیرندگان ســرویس های 
بانکی به دنبال در دســترس بودن خدمات 
درخواستی خود هســتند تا به ساده ترین 
شــکل از آن اســتفاده کنند و این موضوع 
میسر نیست جز تقویت نئوبانک  ها در حوزه 
شبکه های اجتماعی، تا مشتریان در لحظه 
و با زدن چند دکمه امور بانکی خود را انجام 

دهند.

بازدید مدیران بانک ایران زمین از شعب منطقه گلستان

تسهیالتی به انتخاب مشتریان بانک ایران زمین

مدیر شعب منطقه مازندران بانک ایران زمین؛
شعب با تصمیمات هدفمند،

موقعیت خود را در بازار تثبیت کنند

مسابقه بزرگ نقاشی
 بانک ایران زمین با عنوان

” از همه رنگ”

رشد ۲۷۳ درصدی
 مبلغ تراکنش  خودپرداز های بانک ایران زمین

برخورد خودرو با شعبه تختی رشت بانک ایران زمین

مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین

آینده نئوبانک  ها، ارائه سرویس در شبکه های اجتماعی است

خبر
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    معاون فناوری اطالعات بانک ایران زمین در 
مراسم اهدای جوایز جشنواره باشگاه مشتریان 
بانک ایران زمین با عنوان گل یا پوچ دارایی بانک 

را وجود مشتریان وفادار دانست.
به گزارش ایلنا، فرهاد اینالویی گفت: مفهوم 
بانک و مشتری تغییر کرده است. تا قبل از سال 
۱38۰ بانک  ها را با مقیاس بزرگی و کوچکی و 

تعداد مشتریان و شعب ارزیابی می کردند.
وی افزود: در دهه 8۰ بانک های خصوصی 
وارد نظام اقتصادی کشور شدند و تقسیم بندی 
جدیدی با عنوان بانک های دولتی و خصوصی 

با مزایا و معایب آن صورت گرفت.
وی موفقیت یــک بانــک را در نظام بانکی 
آینده، چابکی آن بیان کرد و گفت: چابکی بانک 
یعنی جایی که مشتری مراجعه و سرویس  ها را 
با بهترین شرایط و کیفیت در سریع ترین زمان 

دریافت کند.
معاون فناوری اطالعــات بانک ایران زمین 
در حوزه بانکداری دیجیتال خاطرنشان کرد: 
بانکداری دیجیتال، مفهوم جدیدی اســت که 
بانک ایران زمین پیشتاز در این موضوع است و به 

این نکته متمرکز شــده اســت که مشتریان 
خودشان می توانند بر اساس درخواست شان 
محصوالت مخصــوص خودشــان را دریافت 
کنند.  به گفته اینالویی   شخصی سازی سرویس 
در بانکداری معنی جدید بانکداری دیجیتال 
است و مشــتریان هستند که ســرویس  ها را 

تعریف می کند.
معاونت فناوری اطالعات بانک ایران زمین 
در خصوص فعالیت باشگاه مشتریان افزود: در 
سال نود و پنج 5 هزار مشتری در باشگاه فعالیت 
داشــتند. اما در حال حاضر 5۰۰ هزار مشتری 
فعال دارد و این قرعه کشــی بــرای این تعداد 
انجام شده است. اینالویی یکی از ارکان اصلی 
بانکداری دیجیتال را مشتریان وفادار بیان کرد 
و گفت: در بانک دیجیتال منابع مالی مشتری 
اهمیتی ندارد و نکته مهم وفاداری مشــتری و 
ارائه ســرویس های مختص به آن است. هدف 
گذاری بانک ایران زمین بر اســاس این گونه 
بانکداری است و   به مرور تک تک آن را عملیاتی 
خواهیم کرد. سید محمد حسین استاد افزود: 
از ســال ۱3۹5 با تغییر رویکرد بانک به سمت 

بانکداری دیجیتال و ایجاد زیرساخت های الزم 
در این خصوص، حرکت کردیم و روابط عمومی 
هم با بررسی افکار عمومی تمام تالش خود را در 
جهت شناخت نیازهای مشتریان و انعکاس آن 

به مدیران ارشد بانک به کار گرفت.
اســتاد در خصوص نحوه فعالیت باشــگاه 
مشتریان بانک گفت: از سال ۱۴۰۰ با حمایت 
مدیران ارشد بانک کلیه امور باشگاه مشتریان 
بر عهده روابط عمومی قرار گرفت و با اقدامات 
انجام شده توانستیم زیرساخت های باشگاهی 
متفاوت را در فضای دیجیتال براساس میزان 

وفاداری مشتریان ایجاد کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: کار جدیدی که در 
جشــنواره گل یا پوچ صورت گرفت، اعالم آنی 
جوایز به برندگان جشــنواره بود. ما در فضای 
دیجیتال با برنامه ای که توسط همکاران بخش 
نرم افزار بانک طراحی شــده بود، پس از تایید 
مدیریت های مرتبط در لحظــه جوایز را اعالم 

کردیم و برندگان مشخص شدند.      
استاد معتقد است بانکداری دیجیتال قرار 
اســت تجربه مشــتریان را تبدیل به محصول 
کند و زمانی که تمام تجربیات مشتریان به ما 
منتقل شود می توان بر اساس نیازهای مشتریان 
خدمات را در قالب بانکداری دیجیتال ارائه کرد. 
به این معنی که تمام خدمات و ســرویس های 
مختلف در همه ابزارها و شبکه های اجتماعی 

به مشتریان ارائه شود.
مدیر امور روابط عمومی یادآور شــد: مرکز 
تماس با مشــتریان به صورت 2۴ ساعته و در 
۷ روز هفته پاسخگوی مشتریان بانک است و 

مشتریان هیچ دغدغه ای برای انجام امور بانکی 
خود نداشته باشند.

اســتاد در این خصوص افزود: مرکز ارتباط 
با مشــتریان دیجیتال بانک ایــران زمین به 
زودی در همه ابزارها و شبکه های اجتماعی به 
مشتریان خدمت رسانی خواهد کرد و مشتریان 
می توانند در هر لحظه کــه اراده کنند از همه 
کانال های ارتباطی بانک از خدمات این مرکز 

استفاده کنند.
یادآور می شود این مراسم با حضور معاون 
فناوری اطالعات، مدیران امور توسعه سرمایه 
انسانی، امور شعب اســتان  ها، امور حراست، 
مدیران مناطق یک و دو استان تهران، روسای 
ادارات دبیرخانه هیأت مدیره و حوزه مدیریت 
و توسعه نرم افزار بانک ایران زمین، مدیرعامل 
شرکت آرمان وفاداری آریا و جمعی از مشتریان 

و برندگان جشنواره همراه بود.
جشنواره باشــگاه مشــتریان بانک ایران 
زمین با عنــوان گل یا پــوچ در روزهای پایانی 
سال گذشته انجام شد و مشــتریان براساس 
امتیازهایی که کسب کرده بودند، در قرعه کشی 

شرکت کردند.
یک دستگاه خودرو شــاهین جایزه اولین 
برنده این جشــنواره بود. همچنین یک سال 
زندگی رایگان برای 5 نفر، گوشــی آیفون ۱3 
برای ۱۱ نفر، کمک هزینه سفر به کیش برای 
۱۱ نفر، یک ســال پرداخت قبض برای ۱ نفر، 
یک سال شــارژ رایگان برای ۱۱ نفر و یکسال 
اینترنت رایگان برای ۱۱ نفر از دیگر جوایز ویژه 

این جشنواره بود.

در مراسم اهدای جوایز جشنواره »گل یا پوچ« مطرح شد:

دارایی بانک ایران زمین مشتریان وفادار آن است

مروری بر فعالیت های بانک ایران زمین در خردادماه 

مبلغ تراکنش های ساالنه خودپرداز های بانک ایران زمین رشد 2۷3 درصدی داشت.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین،  با فراگیری هر چه بیشتر بانکداری 
دیجیتال، در ابتدا این گونه تصور می شد که دستگاه های خودپرداز، کم کم مخاطبان خود را از دست 

بدهند. اما جایگذاری مناسب، رعایت الزامات و استاندارد های فنی و البته کاربرد ادامه دار خودپردازها در بانک ایران زمین باعث شده، شاهد رشد 
2۷3 درصدی مبلغ تراکنش  های ساالنه خودپرداز های بانک ایران زمین طی 5 سال اخیر باشیم.

مدیر امور روابط عمومی بانک ایران زمین از برخورد خودرو با شعبه تختی رشت بانک ایران زمین خبر 
داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی؛ نیمه شب جمعه 2۰ خرداد در خیابان تختی شهرستان رشت 
یک دستگاه خودرو با انحراف به چپ باعث برخورد یک خودرو دیگر با شعبه تختی بانک ایران زمین شد.

وی گفت: خوشبخانه این حادثه هیچ تلفات جانی نداشته است و راننده خودرو مذکور در سالمت کامل 
است. وی افزود: تمهیدات الزم جهت بازسازی شعبه صورت پذیرفت و این شعبه از روز شنبه 2۱ خردادماه 

آماده ارائه کلیه خدمات بانکی به مشتریان گرامی شد.


