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اخبار بانک

حمایت بانک ایران زمین از مسابقات 
موتورسواری خراسان جنوبی

با حمایت بانک ایران زمین مسابقات موتورسواری در 
بخش اساللوم قهرمانی استان برگزار شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک ایران 
زمین؛ بخش اول مسابقات اســاللوم قهرمانی استان 
خراسان جنوبی با حضور حسن رضا یزدانی مدیر شعب 
استان های سیستان و بلوچســتان و خراسان جنوبی و 
سامان اکبرپور رئیس هیأت موتورسواری و اتومبیلرانی 
این استان در پیست چند منظوره امیرآباد شهرستان 

بیرجند برگزار شد.
یزدانی ضمن ابراز خرســندی از حضور جوانان در 
میادین ورزشی، انجام ورزش مســتمر را عامل اصلی 

سالمتی، شادابی و موفقیت در فعالیت روزانه بیان کرد.
    

اهتزاز نام ایران زمین در قله سبالن

در راستای حمایت از محیط زیست کشور پرچم بانک 
ایران زمین در قله سبالن به اهتزاز درآمد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابــط عمومی بانک ایران 
زمین، منوچهر قاسمی مسئول شعبه قزوین با صعود 
به ســومین قله مرتفع ایران، پرچم بانک ایران زمین را 
به اهتزاز درآورد. بانک ایران زمین، ضمن آرزوی توفیق 
برای این همکار گرامی، سالمتی و تندرستی را برای وی 

از خداوند متعال خواستار است.
    

گردهمایی روسای شعب استان فارس 
بانک ایران زمین

در راســتای برنامه جامع عملیاتی ســال جاری و 
برگزاری جلسه شورای مدیران، پنجمین گردهمایی 
روسای شعب استان های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویر 

احمد برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی؛ محمود حسن 
شاهی مدیر اســتان روند رو به رشد بانک ایران زمین را 
عامل ثبات باالی این بانک نسبت به سایر بانک ها بیان 
کرد و گفت: بانکداری دیجیتال در کشور با شتاب زیادی 
در حال رشد و توسعه است و می توان گفت بانک ایران 
زمین به عنوان نخستین بانک جایگاه خود را در این حوزه 

تثبیت کرده است.
در ادامه جلسه ســید مهدی فاطمی معاون استان 
همراهی شعب توسط همکاران ستاد را امری ضروری 
دانست و گفت: همچون گذشته در مسیر تحقق اهداف 

همراه و همگام کلیه شعب خواهیم بود.

توانایی و امکانات بانک ایران زمین 
در فناوری اطالعــات مثال زدنی و در 
خور تقدیر اســت. از جملــه اقدامات و 
خدمات انجام شده به مشتریان که در 
ساختمان هلدینگ فناوری اطالعات 
این بانک در ارائه تعریف جدید بانکداری 
دیجیتال، شخصی سازی سرویس در 
بانکداری است و این مشتریان هستند 

که سرویس ها را تعریف می کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی 
بانک ایران زمین؛ بانکداری دیجیتال، 
مفهوم جدیدی اســت که بانک ایران 
زمین پیشــتاز در این موضوع است و 
به این نکته متمرکز شــده اســت که 
مشتریان می توانند بر اساس درخواست 
و نیاز خود، محصوالت مخصوص خود 
را دریافــت کنند. ســرعت تغییرات و 
پیشرفت در عرصه بانکداری دیجیتال 
و اهمیت توجه ویژه بــه روزآمدی ارائه 
خدمات نویــن در دنیــای دیجیتال 
موضوعی است که با تغییر نیاز ها در بازار 
رقابتی، همواره بایــد ارائه محصوالت و 

فعالیت در این بازار به روز شود.
مشــتری مداری و کســب رضایت 
مشتریان برای شعب و مدیران بانک ایران 
زمین دغدغه ای اصلی به شمار می رود. 
در این بــاره و بر پایه مســئولیت های 
اجتماعی، خدمات ویژه ای را در جهت 
تسهیل خدمات ارائه شده به مشتریان 
را در دســتور کار خود قرار داده است که 
این خدمات فناورمحور بوده و در روند این 

فناوری به روزرسانی ها انجام می شود.
در حال حاضر، اکثر بانک های سنتی 
خدمات دیجیتال ارائه می کنند و دولت 
مردم را تشویق می کند تا از پرداخت های 
بدون وجه نقــد در زندگی روزمره خود 
استفاده کنند، به ویژه در طول همه گیری 
که تقاضا برای اجتناب از برخوردهای 
فیزیکی در حال افزایش است. روند رو 
به رشدی در توسعه بانک های دیجیتالی 
وجــود دارد، موج فنــاوری جدید که 
صنعت مالــی را فرا گرفته بســیاری از 

ساختارهای بانکداری سنتی را تغییر 
داده است.

رشد تکنولوژی، ظهور شبکه های 
اجتماعی و تغییر در نیاز های مشتریان از 
جمله عواملی هستند که فعالیت در این 
حوزه را با تغییراتی مواجه کرده است. این 
بستر جدید، نظام بانکداری را با چالش و 
در نتیجه  آن تحول بنیادین مواجه کرد 
زیرا جذابیت بهره برداری از شعبه های 
بانکی بر پایه نرم افزارهــای موبایل، به 
دلیل ارائه یکپارچه نقاط قوت و حذف 

نقاط ضعف، به مراتب بیش از مراجعه به 
شعبه های سنتی خواهد بود.

مدیرعامل بانک ایران زمین در مورد 
ارائه خدمات مالــی و بانکی با محوریت 
بانکداری دیجیتال، در این باره می گوید: 
»نگاه مجموعه بانک ایران زمین خلق 
ارزش در راســتای ارائه خدمات نوین 
بانکی و مالی به مشــتریان اســت و در 
این راستا حضور مجموعه های بزرگی 
همچون های وب می تواند تسریع کننده 

و راه گشا باشد.«

مفهوم بانک دیجیتال به معنای یک 
بانک کامال مکانیزه به همراه شــعب و 
ادارات مرکزی و تمامی خدمات بانکی 
اســت و نئوبانک گزیده ای از خدمات 
پرمصرف و ضروری بانک اســت که در 
اختیار مشــتری قرار می گیرد. ارتباط 
مشترک بانک و شرکت های وب موجب 
ارائه سرویس های پایه و خدمات مطلوب 
به مشتری خواهد شد که ارزشمند است.
عواملــی مانند بانکــداری آنالین، 
ماشین های سلف سرویس، یکپارچگی 

مالی و دسترسی ۲۴ ساعته، چشم انداز 
نیاز به بانکداری دیجیتال را تغییر داده 
است. بانکداری دیجیتال نوآوری مرزی 
فعالیت های بانکی و خدمات مالی است 
که از نظر تاریخی فقط در شعبه فیزیکی 

بانک برای مشتریان در دسترس است.
نرم افزارهــای پایــش ابزارهــای 
پرداخــت و خودپردازهــا، ابزارهای 
مدیریت دیواره های آتــش، ابزارهای 
مدیریت دامین و پهنای باند، ابزارهای 
مدیریت پیشخوان خدمات، ابزارهای 
مدیریت تماس و...  می بایست به درستی 
و یکپارچگی به عملکرد خود بپردازند تا 
مشتری از دریافت خدمات، تجربه خوبی 

را به دست آورد.
به گفته معاون فنــاوری اطالعات 
بانک ایران زمین میزان تراکنش های 
غیرحضــوری مشــتریان ایــن بانک 
97 درصد اســت و اکثر تراکنش های 
مشــتریان بانک به صورت الکترونیک 
و خــارج از شــعبه از طریــق همــراه 
بانــک، اینترنت بانــک، خودپردازها و 

دستگاه های POS انجام می شود.
بانک ایــران زمین با ارائه ســادگی 
اســتفاده، تجربه مشــتری را افزایش 
می دهد. اعتبار سنجی مجازی با تأیید 
حســاب بیومتریک و آنالین به عنوان 
جایگزینی برای فرآیند تأیید فیزیکی 
ارائه می شــود و در وقت مشتریان که 
قباًل به تعامالت حضوری نیاز داشــت، 

صرفه جویی می کند.

بانک ایران زمین، پیشرو در عرصه بانکداری دیجیتال

سرمایه گذاری بانکها، شرکت ها و بازار سرمایه اگرچه در یکی دوسال گذشته به 
واسطه نوسانات شدید بازار سرمایه با چالش هایی همراه بود اما بررسی روند فعالیت 
بانک ایران زمین در بازار ســرمایه این نوید را می داد که منابع بانک در این مسیر از 
حفاظت خوبی برخوردار باشند و ســود حاصل از این سرمایه گذاری ها در توسعه 

زیرساختهای بانکی به کار گرفته شود.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، بررسی ها نشان می دهد 
که بانک ایران زمین اشراف قابل توجهی بر بازار سرمایه دارد. بازدهی مثبت این بانک 
در نوسانی ترین شرایط بازار سرمایه به خوبی نشان می دهد که مدیران بانک ایران 
زمین و کارشناسان سهام آن اخبار بازار سرمایه و تحوالت صورت گرفته در بخش های 
مختلف را به خوبی دنبال می کنند. اصالحات زیاد در بازار سرمایه خصوصاً در ۱ سال 
گذشته برخی از کارشناسان این بازار را در خصوص آینده آن با چالش ها و تردیدهای 
زیادی همراه کرده و نگاهی به پرتفوی بورســی برخی از شــرکت ها از ریزش های 

سنگین در یکسال گذشته خبر می دهد.
سود در نوسان

 نشانه گذاری درست در بازار هدف که هنوز برای جبران عقب ماندگی خود از بازار 

و همراه شدن با موج نوسانات جا دارند مهمترین مهارتی است که از یک بلدکار در بازار 
بورس و سرمایه انتظار می رود. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که 
قاعده دستوری کنترل بازار به جای قاعده منطقی مسیر را تعیین می کند و بازارخوانی 
در این شرایط پیچیده تر از هر زمانی خواهد بود. اگرچه برخی اعتقاد دارند که بازار 
هنوز در شوک صعود ۶ ماهه دوم سال 99 قرار دارد اما بررسی های بنیادی حکایت 
از آن دارد که در شرایط فعلی اصالح قیمتی نمادها به اتمام رسیده و آنچه باقی مانده 
اصالح زمانی است که حدود 9۰ درصد نمادها نیز این مرحله را گذرانده اند. اما به هر 
طریق در بازار یکطرفه و در شرایطی که بسیاری از بزرگان بازار با توجه به نوسانات 
ارزی و پیش بینی های برآمده از فردای بازار ارز پس از ناکامی برجام در پی جمع کردن 

سرمایه خود از بازار سهام بودند شناسایی سود کار دشواری بود.
بررسی ها نشان می دهد که بانک ایران زمین در زمینه شناسایی سود حاصل از 
سرمایه گذاری در شرکت ها و سهام کارنامه قابل دفاعی دارد و با افزایش سود شناسایی 

شده خود از این محل به وضعیت نقدینگی خود در پایان سال ۱۴۰۰ بهبود بخشید.
این بانک در پایان ســال قبــل ۱۱ هــزار و ۱۰9 میلیارد ریال ســود از محل 
سرمایه گذاری های خود شناسایی کرد که نسبت به سال 99 رشد ۱۶ درصدی را 

نشان می دهد. گفتنی است محل عمده سرمایه گذاری های 
این بانک صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های فلزی، 

پتروشیمی ها و صنایع معدنی بود.

با برداشتن گام کارشناسانه در شناسایی سود رقم خورد؛

رشد ۱۶ درصدی سود سرمایه گذاری ها در بانک ایران زمین

گزارش

جلسه بررسی عملکرد شعب استان های آذربایجان 
شرقی و غربی و اردبیل با حضور مدیر، معاون و روسای 

شعب استان برگزار شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک ایران 
زمین،  در این جلسه رسول اسدی مدیر شعب استان 
ضمن بررسی نتایج آزمون جامع عملیاتی در تیرماه، 
فراگیری دوره های آموزشی و افزایش سطح علمی 
همکاران را امری مهم در جهت پیشرفت بانک دانست 
و گفت: تسلط همکاران در ارائه خدمات بانکی و آگاهی 
کامل آنان از بخشــنامه ها و دستورالعمل های بانک 
باعث می شود تا کاربران به صورت دقیق سرویس های 
بانک را به مشتریان معرفی کنند و آنان را برای استفاده 
از این خدمــات خصوصا خدمات بانکــداری مدرن 

راهنمایی نمایند.
اســدی با توجه به ورود موج جدید هوای گرم در 
کشور بر مصرف بهینه برق و انرژی تاکید کرد و افزود: 

بانک ایران زمین به عنوان یکــی از حامیان این امور 
تالش دارد تا با فرهنگسازی مصرف بهینه انرژی در 
کشور، گامی موثر در کاهش مصرف برق و انرژی بردارد 
و ما نیز باید با برنامه ریزی و استفاده درست از وسایل 

برقی از این اقدام بانک حمایت کنیم.
 در ادامه رضا شــهام فر، معاون شــعب استان به 
بررسی عملکرد شعب در ماه گذشته پرداخت و نکات 

مهم را به روسا اعالم کرد.

جلسه بررسی عملکرد شعب مدیریت استان های 
اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری با حضور 
پرسنل و روســای دوایر صندوق و کارشناسان ستاد 

برگزار شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی؛ در ابتدای 
این جلسه وحید علیزاده مدیریت شعب استان های 
اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری با تشریح 
اهداف و سیاست های بانک به بررسی وضعیت عملکرد 
شعب در تیرماه پرداخت و بر تالش در جهت دستیابی 

به اهداف ابالغی تاکید کرد.
علیزاده توجه به تحوالت بانک در زمینه بانکداری 
دیجیتال و خدمــات بانکداری باز را امری اساســی و 
اجتناب ناپذیر در عصر ارتباطات دانست و افزود: ورود به 
دنیای دیجیتال میدان جدیدی را برای فعالیت ما ایجاد 
کرده است و روند سریع و رو به رشد این عرصه می طلبد 
تا همگی با معرفی و تبلیغ خدمات متنوعی که داریم، 

سهم خودمان را از این بازار کسب کنیم.
وی با اشاره به تنوع سرویس های هلدینگ فناوری 
اطالعات بانک ایران زمین، خاطرنشان کرد: خدمات 
بانک نظیر پایانه های فروشگاهی، اینترنت بانک، همراه 
بانک، تلفن بانک، خدمات درگاه های اینترنتی و غیره، 
باعث شده است تا هر روز میزان درخواست کاربران از 
خدمات بانکداری مدرن افزایش پیدا کند و این گامی 
موثر در جهت پیاده سازی بانکداری دیجیتال و اهداف 

عالیه بانک است.

بررسی عملکرد شعب بانک در استان اصفهانبررسی عملکرد شعب استان های آذربایجان و اردبیل

بانک ها بدون اعتماد مردم قادر به فعالیت در شبکه پولی مالی کشور نیستند و 
در واقع آنچه ضامن حیات بانکهاست اعتماد مردم و کیفیت خدمات ارائه شده به 
آنهاست. بررسیها نشان میدهد که بانک ایران زمین از این جهت دارای حاشیه 

امنیت خوبی است و افزایش سپرده های مشتریان مؤید این موضوع است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، با وجود شــرایط 
بد اقتصــادی ارائه خدمــات بانکی به مــردم خصوصاً در زمینــه بانکداری 
دیجیتال انتظارات جدیدی را ایجاد کرده و در حال حاضر یکی از پارامترهای 
سپرده گذاری در شبکه بانکی دسترسی آسان به خدمات بانکداری است که در 
این زمینه بانک ایران زمین پرچمدار اعتالی بانکداری دیجیتال در کشور است 
و همین موضوع طی چندسال اخیر مقبولیت قابل توجهی را برای این بانک 

رقم زده است.
ایجاد اتاق شیشــه ای بانکداری نوین و رصد کامل امنیت نقل و انتقاالت 
سبب شده تا بعد از بانک ایران زمین سایر بانکهای کشور نیز در زمینه بانکداری 

دیجیتال اقدامات ارزشمندی را انجام دهند و بدون شک یکی از علتهای کم و 
زیاد شدن سپرده های مشتریان در بانکهای کشور به این موضوع ارتباط دارد.

تجارب بانک ایران زمین در این مورد و تغییرات صورت گرفته در خدمات 
آنالین این بانک شبب شده تا سپرده مشتریان با افزایش قابل توجه همراه 
شود. بررسی ها نشان میدهد که سپرده مشــتریان این بانک در پایان سال 
99 بیش از ۳۴ هزار و ۴۸۵ میلیارد ریال بود که این مقدار در پایان سال قبل 
با رشد ۳۲ درصدی به ۴۵ هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال رسید و در سه ماهه سال 
جاری این به ۵۰ هزار و ۲۱۵ میلیارد ریال تکیه زد تا رشد ۴۶ درصدی را ثبت 

کرده باشد.
گفتنی است بانک ایران زمین در پایان ۶ ماهه گذشته در بازار سرمایه نیز با 

بازدهی مثبت ۱۱.7۴ نظر بسیاری از منتقدین را به خود جلب کرد.

افزایش قابل توجه اعتماد مشتریان به بانک ایران زمین با رشد ۴۶ درصدی سپرده ها
گزارش

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای نجم الدین رحمتی نوره برابر استشهادیه رسمی بشماره 2131- 1401/5/11 که به تایید دفتر 61 
سنندج رسیده مدعی هستند که سند مالکیت ششدانگ پالک 248 فرعی از 2 اصلی بخش 10 سنندج 
به شماره سریال 677942به نام ایشان به دلیل سرقت  مفقود گردیده و از این اداره تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی را نموده اند که مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب 
1380/11/4 در یک نوبت منتشر تا هر کس مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود است از 
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض نماید در غیر این صورت برابر 

مقررات سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد.م/الف:1911 
هیوا احمدیان – رئیس  ثبت منطقه 2 سنندج –    از طرف:  لطف اهلل فالحی 

آگهی مفقودی اصل پروانه بهره برداری
اصل پروانه بهره برداری به شماره پروانه  397/28846 تاریخ پروانه 
1397/9/18 صادر گردیده  به نام شرکت / سازمان راه ابریشم 
سازان کوروش و کدشناسه ملی 14005769720 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
دیواندره

 آگهی  مفقودی
مدل.1382  .کی  تیپ:پی  سیستم:سپند  سواری   خودرو  سبز   برگ 
شناسی. شماره   m13471427:موتور شماره  _متالیک  رنگ:مشکی 
PSW68H2011386  به شماره انتظامی 494م71 ایران 35 بنام میر 
محمد سید سجادی فرزند میرقاسم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
تبریز

 آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی   نوبت اول

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
نمایند وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ 
تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق 

مقررات صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست صادره سنندج
1-ششدانگ یک قطعه باغ بنام آقای حسن فاتحی کرجو فرزند محمد جعفر صادره سنندج  پالک 578 فرعی 
از 53 اصلی بخش ده منطقه 2 سنندج به مساحت ششدانگ 10084مترمربع جزء نسق زارعانه به شماره 7694 

مورخه 45/7/23به نام آقای نبی فاتحی به ادرس سنندج روستای کرجو
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/5/18
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1401/6/2

م/الف: 1909                    رئیس اداره ثبت منطقه 2 سنندج – هیوا احمدیان
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و ساختمانهای فاقد سند رسمی     نوبت اول


