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رئیس هیئت مدیره بانک شهر:

دکتر پورزرندی  ،رئیس هیئت مدیره بانک شهر

خدمات متنوع به مشتریان
ره آورد سیستم جدید بانکداری بانک شهر

بان��ک ش��هر به م��وازات ایج��اد تحول در
بانکداری الکترونیک و توس��عه فناوری روز و
ب��ه منظور جلب رضایت مش��تریان همراه با
ارائه خدمات مطلوب ،سریع و مطمئن با اتکاء
به توان متخصصان داخلی ودانش بومی برای
نخس��تین بار اقدام به راهاندازی نوینترین و
پیش��رفته ترین سیس��تم نرم افزار بانکی در
کنار بکارگیری نیروه��ای متخصص و جوان

نموده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ش��هر ،دکتر
حسین محمد پور زرندی رئیس هیئت مدیره
بانک شهرضمن اعالم این مطلب ،خاطر نشان
ساخت  ،انتقال اطالعات از سیستم قدیم که
برخی اش��کاالت در آن اختالالت��ی را ایجاد
کرده بود به سیستم پیشرفته جدید به لحاظ
فنی ،کاری عظیم وپیچیده است که هم اینک
با تمام توان ،در حال اجرا است.
وی ادامه داد :در حال حاضر انتقال اطالعات
به س��رعت در حال انجام است و در شرایطی
که بانک هم باید به فعالیتهای جاری خود
ادامه دهد و هم این سیستم را بطور کامل پیاده

سازی نماید ،طبیعتا در این فرآیند احتمال بروز
برخی مشکالت برای بعضی از مشتریان وجود
خواهد داش��ت که این موضوع نیز به سرعت
در حال مرتفع ش��دن میباشد ،ولی در عین
حال بانک عمیقاً بدین واس��طه از مشتریان
خود پوزش می طلبد.
رییس هئیت مدیره بانک شهر نیمه تیرماه
را بعنوان زمان بارگذاری نهایی و آماده سازی
نهایی سیس��تم جدید بانک شهر اعالم نموده
و افرود به منظور اطمینان خاطر مش��تریان
،ش��عب این بان��ک تا اطالع ثانوی از س��اعت
 7/30ت��ا  19به صورت یکس��ره آم��اده ارائه
خدمات به مراجعین خواهد بود.

قائم مقام مدیرعامل بانک شهر:

مظفری ،قائم مقام مدیر عامل بانک شهر

در آینده بانک های دیگر نیز به استفاده از
سیستم بنکو روی خواهند آورد
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پی��ش بینــ��ی میش��ود سیس��تم ن��رم
اف��زاری بنکــ��و در آین��دهای ن��ه چندان
دور م��ورد اس��تفاده س��ایر بانکه��ا ه��م
قرار گیرد.
مظف��ری قائم مقام مدیرعامل بانک ش��هر
در تشریح مزایای استفاده از سیستم جدید
نرم افزاری بانک شهر که انتقال اطالعات و
بهره برداری وس��یع از آن در روزهای اخیر
در بانک ش��هر عملیاتی گردیده است گفت:
یک��ی از مزیتهای این سیس��تم بر س��ایر
سیس��تمهای بانکی موجود در آن است که

مجموعه ف��وق بعنوان دانش بومی و تماما”
توس��ط متخصصان داخلی ک��ه مجموعهای
از اف��راد صاحب نظ��ر در حوزه نرم افزاری
بانک��ی و همچنی��ن حائ��ز رتبه نخس��ت
 ITدر کش��ور هس��تند طراح��ی و اج��را
"
گردیدهاس��ت.
وی افزود :نرم افزارهای زیادی در سیستم
های بانکی کش��ور مش��غول فعالیت هستند
ک��ه بخش��ی از آن ها داخلی بوده وتوس��ط
همین ش��رکت طراحی شده است .نرم افزار
نگین یکی از این نرم افزارها اس��ت که نرم
افزار بنکو نیز نس��خه پیش��رفته و کامل آن
میباشد.
مظفری اظهار داش��ت :اس��تفاده از این نرم
اف��زار ب��رای بانک ش��هر هزینهه��ای مالی و
اعتب��اری در پی دارد .اعتب��اری از این جهت

که بسیاری از اش��کاالتی که در این سیستم
وجود دارد در مجموعه بانک ش��هر تس��ت و
برطرف میشود.
قائ��م مقام مدی��ر عامل بانک ش��هر خاطر
نشان ساخت :از بردباری و تحمل همکاران و
سهامداران و مشتریان بانک شهرقدردانی می
کنم و امید می دهم که مس��ائل و مشکالت
پی��ش آم��ده به س��رعت حل خواهد ش��د و
درماهه��ای آینده این مش��کالت را نخواهیم
داشت.
مظف��ری اع�لام ک��رد :سیس��تم بنک��و
میتواند بس��یاری از خدماتی را که مردم از
شهرداریها میخواهند ،سرویس دهد و به
اعتقاد م��ن این اتفاق بزرگی اس��ت که در
مجموعه بانک ش��هرونظام بانکداری کشور
روی داده اس��ت.

عضو هیئت مدیره بانک شهر:

سرمایه انسانی بانک شهر از
بهترینها انتخاب شدهاند

دکتر مالصالحی ،عضو موظف هیئت مدیره بانک شهر

چطور می بینید؟
من آینده بانک ش��هر را بسیار
روش��ن و خوب م��ی بینم کما
این ک��ه در طول عمر  15ماهه

این بانک از مزایای بسیاری نسبت به بانکهای
دیگ�ر برخوردار اس�ت ،ام�ا موضوع مهمت�ر این که
سرمایههای انسانی بانک شهر از بهترین ،فعالترین
و مسئولیت پذیرترین نیروهای شبکه بانکی کشور
انتخاب شدهاند
فعالیته��ای ج��اری به کس��ب
آموزش��های جدید نیز بپردازند
که ای��ن امر از س��وی مدیریت
بانک در حال تحقق اس��ت.
آینده بانک شهر را با توجه
ب�ه این که بانک ه�ای دولتی
و خصوصی زی�ادی در عرصه
پولی و مالی کشور در رقابتند

اش ،فعالیته��ای عظیم��ی را
در س��طح کالنش��هرها به انجام
رس��انده اس��ت .خدم��ات ارائه
ش��ده توسط بانک شهر را مردم
مس��تقیما احساس خواهند کرد
و فکر می کنم ظرف چند سال
آینده خواهید دید که این بانک
یکی از بان��ک هایی خواهد بود

که حداکثر ای .پی .اس را تولید
میکند.
در س��ال گذش��ته نیز سودی
را ک��ه پیش بینی ک��رده بودیم
محقق شد .سطح اعتماد عمومی
به بانک ش��هر تا اینجاس��ت که
وقت��ی اوراق مش��ارکت حت��ی
شهرس��تان های خیلی کوچک
را منتش��ر می کنیم تمامی آن
ها طی  48ساعت به فروش می
رسد .این نشان از اعتماد مردم
به بانک ماست.
عملکرد دوس��تان م��ا طوری
بوده ک��ه توانس��ته ان��د منابع
خوبی را جذب کنند .این بانک
از آینده بس��یار خوبی برخوردار
اس��ت و همه کالنشهرها حامی
این بانک هس��تند و امیدواریم
ط��ی یک��ی دو س��ال آین��ده
ثم��ره بیش��تری از ای��ن بانک
ببینیم    .
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بان��ک ش��هر از جوانتری��ن و
نوپاترین بانک های داخل کشور
اس��ت که حام��ی ش��هروندان و
شهرداریهای سراسر کشور است.
در این خصوص گفتگویی داریم
با دکت��ر حجت ال��ه مالصالحی،
عضو موظ��ف هیئت مدیره بانک
ش��هرتا ازدیدگاه های ایشان در
خص��وص ارزیابی عملک��رد این
بانک آگاه شویم.
از این که فرصت دیگری برای
پرداختن به موضوعات مربوط
ب�ه بان�ک ش�هر را فراه�م
نمودی�د از ش�ما تش�کر م�ی
کنیم .به عنوان اولین س�وال؛
از اه�داف بانک ش�هر و لزوم
پیدایش چنین بانکی برایمان
بگویید.
همانطور که در سایر مصاحبه
ه��ا باره��ا به آن اش��اره ش��ده
بانک شهرنس��بت به سایر بانک
ه��ای خصوص��ی ،دارای عقب��ه
ای اس��ت که در ابت��دا با عنوان
موسس��ه مالی و اعتباری ش��هر
پا به عرصه پولی و مالی کش��ور
گذاش��ته است .تفاوت این بانک
ب��ا بانک های موج��ود دیگر در
این اس��ت که س��رمایه گذاری
در این بانک در واقع به توسعه
و آبادانی شهر یاری می رساند.
یعن��ی در واق��ع بان��ک ش��هربا
تم��ام ت��وان خ��ود در س��اخت
و تکمی��ل پروژه های ش��هری
سرمایه گذاری می کند .اهداف
بانک ش��هر را می توان سرمایه
گذاری ،ساخت و تکمیل پروژه
ه��ای ش��هری ،ارتقاء آس��ایش
و رف��اه ش��هروندان و نهایت��ا”

ن��وآوری در خدم��ت ذکرنمود.
البت��ه امیدواری��م و در ت�لاش
ت��ا در یک پروس��ه زمانی کوتاه
م��دت بتوانیم اه��داف بانک را
محقق سازیم.
به نظر ش�ما مزی�ت اصلی و
اساس�ی این بانک نس�بت به
سایر بانکها چیست؟
همانگون��ه ک��ه ذکر ش��د این
بانک از مزایای بس��یاری نسبت
به بان��ک های دیگ��ر برخوردار
است ،اما موضوع مهمتر این که
سرمایههای انسانی بانک شهر از
بهتری��ن ،فعالترین و مس��ئولیت
پذیرترین نیروهای ش��بکه بانکی
کش��ور انتخاب ش��ده اند .ضمن
آنک��ه ب��ا توجه به سیاس��تهای
بان��ک در جهتدهی به س��مت
ج��وان گرای��ی ای��ن ض��رورت
وج��ود دارد ک��ه جوان��ان ضمن
کس��ب تجربیات مفید در زمینه
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معاون امور شعب بانک شهر اعالم کرد:

عیسی قهرمانی ،معاون امور شعب بانک شهر

بانک شهر هم مانند سایر بانک
های دولتی و خصوصی در مسیر
انتق��ال اطالع��ات با مش��کالت
اندکی مواجه ش��ده و از این امر
مستثنی نبوده است.
عیس��ی قهرمانی ،مع��اون امور
شعب بانک ش��هرضمن بیان این
مطلب افزودند :اشکاالت بوجود
آمده ط��ی روزهای اخیربس��یار
کمتر از پیش بینی کارشناس��ان
و مس��ئوالن بانک ش��هر اس��ت
و وج��ود ای��ن اش��کاالت دور از
انتظ��ار نبوده .ای��ن بانک حدود
 70هزار حقوق بگیر شهرداری و
ارگانه��ای مربوطه را دارد و این
پرداخت ها با انتقال این سیستم
همزمان شده.
دکتر فرشاد فخیمی مدیر امور روابط عمومی بانک شهر
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بانک ش��هر از بانکهای جوان
و نوپای کش��ور است و امیدواریم
که با تالشهای بی وقفه و شبانه
روزی همکاران و مسئولین بانک،
در سالهای آتی از نظر رتبه جزء
سه بانک برتر کشور قرار گیرد.
دکت��ر فرش��اد فخیم��ی مدیر
امور روابط عمومی بانک ش��هر
ضمن عذرخواهی از مش��تریان

همه بانک ها در مسیر انتقال اطالعات در زمان
خودشان با مشکالتی مواجه بوده اند
در دوره انتق��ال اطالعات بروز
اش��کاالت م��ورد پی��ش بین��ی
بوده اس��ت اما خوش��بختانه این
مش��کالت درآن ح��د نب��ود که
انتظار میرفت.
معاون امور ش��عب بانک ش��هر
تأکید ک��رد :بانک ش��هر از یک
سیس��تم س��نتی و قدیمی عبور
میکند و ب��ه سیس��تمی تجهیز
می ش��ود که در ح��ال حاضر از
پیش��رفته تری��ن ن��رم افزارها و
سیس��تم های موجود در سراسر
کش��ور اس��ت وانتقال از سیستم
قدیمی و سنتی به سیستم نوین
بانکی مثل هم��ه بانک هایی که
این مرحله را پش��ت سر گذاشته
اند یکسری مش��کالت به همراه
خواهد داش��ت؛ بانک ش��هر هم
در این مس��یر مستثنی نبوده اما
مشکالت آن قدر بزرگ نبوده که

قابل توجه باشد.
وی گفت :بانک شهر ،بانک همه
شهروندان است و شهروندان باید
بدانن��د ک��ه در صورت س��پرده
گ��ذاری در ای��ن بان��ک از محل
وجوهات آن ها در جهت توسعه
و عم��ران ش��هری اس��تفاده می
شود.
معاون امور ش��عب بانک ش��هر
تصریح کرد :س��ود حاصل از این
س��پرده گ��ذاری به ش��هروندان
میرس��د و هزین��ه ه��ای پروژه
های متعدد و ب��ی نظیری چون
تونل توحید ،پروژه ش��هید مدنی
و صادقیه ،پروژه قیطریه و س��ایر
پروژه های ریز و درش��تی که در
سطح ش��هر در حال انجام است
از مح��ل س��پرده گ��ذاری های
ش��هروندان و هم��کاران تأمی��ن
میشود.

قهرمانی با اش��اره به اس��تقبال
شهروندان و کمکها و حمایتهای
بی دری��غ س��هامداران و اعضای
هیأت مدیره اف��زود :این بانک با
اس��تفاده ازظرفیت ها و پتانسیل
هایی که دارد با قدرت و س��رعت
پل��ه ه��ای پیش��رفت و ترقی را
ط��ی میکن��د وامیدواری��م در
عرص��ه رقابت ،موفق و س��ربلند
باشیم.
ای��ن مق��ام مس��ئول ضم��ن
قدردان��ی از تالشه��ای ارزنده
همکاران در ش��عب ای��ن بانک
در سراسر کشور از آن ها تقاضا
کرد با صبر ،شکیبایی ،درایت و
مدیریت ،نهای��ت تالش خود را
بکار گیرند تا همچنان مشتریان
بانک ش��هر ب��ه شایس��تگی ،و
خش��نود و راضی از شعب خارج
شوند.

مدیر امور روابط عمومی بانک شهر:

مشتری مداری ،احترام به حقوق سهام داران و
صیانت از حقوق مشترکان سرلوحه سیاستهای بانک شهر
بانک ش��هر و هم��کاران بدلیل
بروز برخی اختالالت در ش��بکه
ای��ن بان��ک افزود:ای��ن اختالل
بدلی��ل انتق��ال اطالعات بوجود
آمده که ط��ی هفته های اخیر،
این مش��کلرفعخواهدش��د.
فخیمی با اش��اره ب��ه این که
بانک ش��هر در گذشته به صورت
موسس��ه مالی و اعتباری شهر به
ارائه خدم��ات بانکی میپرداخته
اظهار داش��ت :بانک شهر حدود
 15م��اه اس��ت که پا ب��ه عرصه

پولی و مالی کشور گذاشته و در
این مدت اندک ،توانس��ته شعب
خود را به  120ش��عبه در سطح
کش��ور افزایش دهد .جهشی که
شاید در کمتر موسسهای امکان
داشته باشد.
مدیر امور روابط عمومی بانک
ش��هر خاطر نش��ان ساخت :این
بان��ک در کالنش��هرها بیش از
 3ش��عبه و در مراکز اس��تانها
حداق��ل یک ش��عبه و در دیگر
ش��هرها دارای ش��بکه ش��عب

اس��ت که ب��ه ش��هروندان عزیز
در سراسر کشور خدمات بانکی
مطلوبی ارائه میدهد.
فخیمی مشتری مداری ،احترام
به حقوق سهام داران و صیانت از
حقوق مشترکان را از بایستههای
سیاس��تهای بانک ش��هر عنوان
ک��رد و اظهار امی��دواری نمود تا
با اس��تاندارد سازی کلیه مباحث
مربوط به بانک و مش��تریان ،این
بانک در زمره بانک های برتر کشور
شناخته شود.

دکتر توفیقی معاون فناوری اطالعات و توسعه برنامه ریزی:

استفاده از سیستم جدید بانکی
ضرورتی برای جای گرفتن در بین سه
بانک اول کشور

دکتر توفیقی معاون فناوری اطالعات و توسعه برنامه ریزی بانک شهر

چه زمان�ی انتق�ال اطالعات
پایان خواهد پذیرفت؟
تمامی همکاران من در ستاد و
در شعب سراسر کشور به صورت
بی وقفه و ش��بانه روزی در حال
تالشند اما انتقال اطالعات از نرم
اف��زار قدیم به جدی��د به صورت
مرحل��ه به مرحله اس��ت که در
بس��تر زمان و ب��ه تدریج محقق
خواهد شد.
با استقرار این سیستم و اتمام
انتقال اطالع��ات که طبق برنامه
زمان بن��دی انجام خواهد ش��د
به زودی همه مش��کالت مرتفع
خواهد شد.
رس��یدن به این هدف که جزء
س��ه بانک برتر کش��ور باشیم که
توانایی و ظرفیت و قابلیت آن را
نیز داریم نیازمند زیرس��اخت ها
و امکانات نرم افزاری قوی اس��ت
که استقرار سیستم بنکو و انتقال
اطالعات از گام های اساس��ی آن

هستند.
در پای��ان ب��ه نوب��ه خ��ود از
مش��تریان بان��ک و هم��کاران
خ��ود عذرخواه��ی نم��وده و به
عزیزان اطمین��ان خاطر میدهم
که اگر ب��رای انجام ام��ور بانکی
خود معطل ش��ده اند پس از این
س��ختی ،به آرامش قابل توجهی
دس��ت خواهن��د یاف��ت یعنی از
این پ��س تمام امور بانکیش��ان
در تمامی ش��عب بانک ش��هر در
سراسر کش��ور مانند ش��عبه ای
ک��ه در آن حس��اب افتتاح کرده
اند انجام خواهدش��د و نیازی به
مراجعه به شعبه بازکننده حساب
نخواهد بود.
دوس��تان و همکاران ،حالوت
بهب��ود ای��ن خدم��ات رادر
هفتههای آتی خواهند چش��ید
و ارزش و اهمیت ارائه خدمات
بانکی مطلوبتر را لمس خواهند
نمود.
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انتق��ال اطالع��ات از سیس��تم
قدیمی بانک به سیستم جدید و
بروز برخی اش��کاالت در استفاده
از کارته��ای اعتباری در  2روز
ابتدایی این انتقال بهانه ای ش��د
برای مصاحبه ب��ا معاون فناوری
اطالعات بانک ش��هر.آنچه در پی
می آید مصا حبه ای اس��ت که با
این مقام مسئول صورت پذیرفته
است.
دلی�ل طوالنی ش�دن انجام
ام�ور بانک�ی مش�تریان و
همکاران ش�هرداری در چند
روز اخیر نسبت به گذشته در
برخی ش�عبه های بانک شهر
چیست؟
دلیل این اتفاق ،اس��تقراریکی
از قویترین سیس��تم های بانکی
کش��ور و انتقال اطالعات و داده
ها به این سیستم ونرم افزار نوین
بانکی می باشد.
در چارچ��وب ای��ن بس��ته نرم
افزاری انجام یکس��ری اقدامات
متعدد اجرای��ی ضروری بود که
در ای��ن حج��م وس��یع از کار با
مولفه های مختلفی که برخوردار
بوده طبیعتاً اش��کاالتی نیز ایجاد
کرده است.
البت��ه م��ا قص��د توجی��ه این
اش��کاالت پدیدی آمده را نداریم
اما هم��کاران ما ط��ی روزهای
اخیر در تالشند تا هرچه زودتربا
انتقال کلیه اطالعات بر مشکالت
فائ��ق آیند .ضم��ن آنک��ه برای
آس��ایش حال مش��تریان محترم
بان��ک س��اعات کار بان��ک نیز تا
اط�لاع ثان��وی از س��اعت 7.30
صب��ح تا  19تعیی��ن و همکاران
ما در ش��عب آماده ارائه خدمات

میباشند.
ل�زوم تغییر و اس�تقرار این
سیس�تم را در چه م�ی دانید
و بان�ک ش�هر ب�ه چ�ه دلیل
اس�تفاده از ای�ن سیس�تم را
در ص�در کارها و امور خویش
قرار داده اس�ت؟
ب��ا توجه ب��ه توس��عه خدمات
بان��ک ش��هر و دس��تیابی ب��ه
سیاست های این بانک در ارائه
خدمات نوی��ن بطور پیوس��ته،
ارتق��اء و بهب��ود سیس��تم نرم
افزارپیشین بانک شهر ضروری
می نمود .ب��ه همین دلیل پس
از بررس��یهای ص��ورت گرفته
توس��ط کارشناس��ان مج��رب
داخلی ،اس��تقرار و اس��تفاده از
ای��ن نرم افزار مورد تأیید هیأت
مدی��ره ق��رار گرف��ت .در حال
حاض��ر بانک ش��هر میکوش��د
اطالع��ات و داده ه��ای خویش
را ب��ه نرم اف��زار جدی��دی که
اس��تانداردهای مت��داول نظ��ام
بانکی و بینالمللی را داراس��ت،
انتقال دهد.
چه توصیه ای برای مشتریان
بانک شهر جهت رفع اشکاالت
پیش آمده دارید؟
از مش��تریان محت��رم انتظ��ار
داریم تا اگر نقایصی در اطالعات
ش��خصی خ��ود و ی��ا در مراحل
صدور کارتشان وجود دارد موارد
را ب��ه نزدیکترین ش��عبه ای که
دسترس��ی دارند انتق��ال داده و
ی��ا از طریق تلف��ن 88640000
ب��ه هم��کاران ما در بانک ش��هر
اطالع دهند تا به صورت موردی
و بالفاصله مشکلش��ان پیگیری و
رفع گردد.
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یک کارشناس ارشد :TI

طوالنی شدن زمان انتقال اطالعات
بدلیل حساسیت و دقت در انجام این کار است
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بانک ش��هر با ش��عار نوآوری در
خدم��ت و ب��ه منظ��ور تحقق این
ش��عار تا دس��تیابی به اف��ق ارائه
ه��ر روز یک خدم��ت جدید برای
ش��هروندان ناگزی��ر از عب��ور از
سیس��تم ه��ای س��نتی بانکداری
به س��امانه های م��درن و نوین در
این عرصه می باش��د .سسیتم نرم
اف��زاری جدید بنک��و ()BANKO
که یک��ی از قویترین و پیش��رفته
ترین ن��رم افزارهای بانکی موجود
در کشور است راه حلی است برای
دس��تیابی به این مهم .راه اندازی
هر سامانه جدید عالوه بر مقاومت
های��ی ک��ه بص��ورت طبیع��ی در
مقابل خود دارد ب��رای هماهنگی
با سیس��تم های موج��ود نیازمند
صرف وقت و البته حوصله اس��ت.
بر همین اساس گفتگویی با دکتر
تش��کری صاحب نظر و کارشناس
ارش��د مباحث  ITترتیب داده ایم
که در ادامه می آید:
لطفا در م�ورد نحوه انتخاب

سیستم ،مش�خصات سیستم
و مطالعات�ی ک�ه انجام ش�ده
توضیح مختصری دهید.
هم��ه انتخابه��ای ممک��ن در
سیس��تم بانکی که می توانس��ت
برای ایران خریداری ش��ود چه در
داخل و چه از خارج کش��ور مورد
بررسی قرار گرفت  .کار مطالعاتی
برای انتخاب این سیس��تم حدود
یک سال زمان برد .در ابتدای کار
اهداف مربوط به بانک شهر تعیین
شد.
سیس��تم های بانکداری موجود
در نظام بانکی کشورعموما سیستم
های مکانیزه ای بودند که امکانات
آن در سیس��تم اینترنت��ی م��ورد
استفاده قرار می گرفت.اما سیستم
بنکو در حقیقت اینترنت بنکینگ
است و اساسا بانکداری مجازی به
معنای واقعی است.
دلی�ل انتخاب این سیس�تم
چه بود؟
دلیل انتخاب سیستم بنکو برای

بانک ش��هر این بود که سیس��تم
بنکو ،سرویس و خدمات مبتنی بر
نیازهای مشتریان را در شهرداری
ها و حتی س��ازمان های خارج از
ش��هرداری ارائ��ه م��ی داد .واضح
تر بگوی��م در حقیق��ت میزی که
خدمت می گیرد باید بتواند دیگر
عملیات بانکی را هم انجام دهد.
فعالی��ت و بوروکراس��ی و کار،
چه ب��رای خدمت گیرن��ده و چه
برای خدمت دهن��ده یک فعالیت
بسیار زمانبری است که معموال در
سازمانها و دس��تگاههای مختلف
علت عمده تأخیر در ارائه خدمات
و س��رویس را س��بب می ش��ود.
سیس��تم بنکو این مش��کل را حل
نموده است.
بح��ث دیگ��ر مرب��وط ب��ه پول
الکترونیک و پول خرد الکترونیک
اس��ت که در این سیستم در نظر
گرفته شده و مجموعا پس از ارزیابی
همه م��وارد و محدودیت هایی که
در مورد اس��تفاده از سیستم های

خارجی به خاطرمسائل مربوط به
تحریم داشتیم ،همچنین مباحث
بانکداری اس�لامی که در سیستم
ه��ای خارجی کمتر ب��ه آن توجه
شده؛ مسئوالن بانک شهر استفاده
از سیس��تم بنک��و را ک��ه توس��ط
اس��اتید داخل��ی طراحی ش��ده،
ترجیح دادند.
سیس��تم بنک��و در واقع نس��خه
توسعه یافته از سیستم قبلی است
که در بیشتر بانک های خصوصی
کش��ور مورد اس��تفاده قرار گرفته
و رضای��ت باالیی از نوع سیس��تم
حاصل شده بود .بنابراین انتخابی
ک��ه ص��ورت گرفت ی��ک انتخاب
کامال کارشناسانه و دقیق بود.
سیس��تم بنکو می تواند نیازهای
اساس��ی بانک ش��هر و ی��ک بانک
مدرن را در کش��ور ب��رآورده کند
در حال��ی ک��ه ام��کان ارتب��اط با
س��ایر سیس��تم های بانکی کشور
و سازمان های دولتی و شهرداری
و سیس��تم های خدمات��ی را هم

داراست.
پس در حال حاضر تنها بانکی
که از سیستم بنکو استفاده می
کند ،بانک شهر است؟
البته نسخه قدیمی این سیستم
در بس��یاری از بانک های کش��ور
مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت،
اما تنها بانکی که ازسیستم مدرن
و پیش��رفته و تغیی��ر یافته ای که
ویژگی هایش را بیان کردم استفاده
می کند ،بانک شهر است.
اجرایی ش�دن سیستم بنکو
در بانک ش�هر بص�ورت کامل
چقدر زمان می برد؟
معم��وال زمان اجرایی سیس��تم
بنکو زم��ان طوالنی نیس��ت و در
حال حاضر این سیس��تم در بانک
شهر مستقر ش��ده .وقتی سیستم
های بانکی مس��تقر می ش��وند دو
بخ��ش دارند یک بخش آن از نظر
فن��ی و نرم افزاری اس��ت که باید
مستقر شود .زمان استقرار سیستم

حیدری ،رئیس شعبه سپهبد قرنی بانک شهر

رئیس شعبه سپهبد قرنی بانک شهر:

استفاده از جدیدترین سیستم نوین بانکی،
تحقق شعار نوآوری در خدمت است
بکار بگیریم.
رییس شعبه مستقل بانک شهر
گفت :بانک ش��هر قرار است نوآور
باشد و اگر مشتری ،سیستم بنکو
و مزایای آن را بشناس��د راحت تر
به این بانک اعتماد کرده و سرمایه
گذاری در این بانک را بر هر بانک
دیگری ترجیح م��ی دهد چرا که
پتانس��یل ها و ظرفی��ت های این
بانک را به خوبی ش��ناخته  ،ضمن
آنک��ه می دان��د وجوهی را که در
ای��ن بانک پس ان��داز می کند در
عمران و آبادانی شهر و توسعه آن
صرف خواهد شد.
وی با اشاره به بروز برخی اشکاالت
در بعض��ی از ش��عب در روزه��ای
گذشته تصریح کرد :بدلیل انتقال

اطالعات از نرم افزار قبلی به نرم افزار
جدید و همزمان شدن این موضوع با
زمان دریافت حقوق همکاران شاغل
در ش��هرداری ها ،گاها» با اشکاالت
و تراکم زیاد مش��تری در س��اعات
اداری و افزای��ش حجم کارش��عب
مواجه ش��دیم که قطعا در روزهای
آتی با انتق��ال اطالعات اندک باقی
مانده  ،روال عادی در ش��عب پایدار
خواهد شد.
حیدری در خصوص کارت های
هدیه اظه��ار داش��ت :هیچگونه
مش��کلی در اس��تفاده از کارت
ه��ای هدی��ه نیز وج��ود ندارد و
مشتریان می توانند از کارت های
هدیه خود به س��هولت اس��تفاده
نمایند.

زیر نظر روابط عمومی
معاونت مالی و اداری

گرافیست و صفحهآرا:
حمیدرضا آئینهافروز
با همکاری:
شمسی خلیلآبادی
تلفن55898973 :
فکس55634476 :
تلفن بانک شهر:
83364000

g-mail:
publicfad@gmail.com

www.city-bank.ir

شماره سی و یکم ،تیر 90

اس��تفاده از جدیدترین سیستم
نوین بانکی ،تحقق ش��عار نوآوری
در خدمت است.
حیدری ،رئیس ش��عبه سپهبد
قرنی بانک ش��هر با اشاره به شعار
اصل��ی ای��ن بانک – ن��وآوری در
خدمت -اف��زود :دلیل اس��تفاده
بانک ش��هر از سیستم نرم افزاری
بنکو که برای اولی��ن بار در ایران
اجرا می شود ،تحقق شعار نوآوری
در خدم��ت اس��ت و قرار نیس��ت
سیستمی را که توسط سایر بانک
ها آزمایش و تجربه ش��ده و البته
دارای امکانات محدود تری اس��ت

های بانکی در کش��ور ما معموال 6
ماه است ولی سیستم بنکو خیلی
زودتر استقرار یافت و این به خاطر
وجود سیس��تم های دیگری است
که در بانک شهر وجود دارد.
بخ��ش دیگر پ��س از اس��تقرار
سیستم ،انتقال حساب های قبلی
ب��ه این سیس��تم می باش��د که با
توج��ه ب��ه اهمیت و حساس��یت
مسائل مالی این کار معموال خیلی
بادقت و مالحظه صورت می گیرد
یعنی به هیچ عن��وان همکاران ما
دقت را فدای سرعت نمی کنند.
مش��کل اصلی این است که در
سیس��تم های قبلی به خاطر این
ک��ه افراد ک��د ملی و بخش��ی از
اطالعات خودش��ان را نمی دادند
خصوصا در بانک شهر که اکثریت
مش��تریان بان��ک ،کارمن��دان
ش��هرداری هس��تند اطالع��ات
کافی و وافی برای سیس��تم بنکو
وجود نداشت در نتیجه این افراد

زمان��ی که به بان��ک مراجعه می
کنند زمان بیش��تری را نس��بت
به گذش��ته باید ص��رف کنند تا
اطالعات دقیق آنها را بتوان وارد
این سیستم نمود.
این ی��ک برنامه ریزی اساس��ی
در دراز م��دت اس��ت و چون این
سیس��تم نم��ی تواند ب��ا کمبود و
فقدان اطالعات ،خدمات مطلوبی
ارائ��ه کند.ل��ذا هم��کاران بانک
ش��هر مجبورن��د همه حس��اب ها
را ب��ا اطالعات دقی��ق و همه آیتم
های م��ورد نیاز سیس��تم جدید،
وارد کنند و طبیعی اس��ت که این
پروسه کمی زمانبر خواهد بود.
پیش بین�ی میکنید که این
انتقال اطالعات چ�ه زمانی به
پایان برسد و احتماال مشتریان
با چه مشکالتی مواجه شوند؟
ت��ا جایی ک��ه من اط�لاع دارم
بخش عم��ده ای از این کار انجام
ش��ده و در حال حاض��ر خیلی از

حس��اب های قبلی منتقل شده و
اگر کمی هم زمان ببرد ارزش دارد
و این به خاطر دقت و حساس��یت
انتقال حس��اب هاس��ت .چون در
این قس��مت هیچ خطایی پذیرفته
نیس��ت و نمی توان با هیچ درصد
خطایی کار را انجام داد.
الزم��ه ای��ن امر این اس��ت که
انتق��ال داه ها ب��ا اطالعات صد در
صد صحیح صورت پذیرد که فکر
نم��ی کنم ای��ن زم��ان طوالنی را
بخود اختصاص دهد.
البته حتی در همین زمان به روز
نمودن و تصحی��ح اطالعات هیچ
گون��ه محدودی��ت و تغیی��ری در
حس��اب های مشتریان ایجاد نمی
گردد.بنابرای��ن مش��تریان بانک
شهر اطمینان خاطر داشته باشند
که توقف��ی در فعالیت های بانکی
ش��ان صورت نمی گی��رد و از این
نظر هیچ کس نباید نگرانی داشته
باشد.
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