گزارش
روابط عمومی ازمهمترین بخشهای یک سازمان

َ
بانک ِ  ،بیمه و بورس
آسیب نرخ شکنی بر پیکره صنعت بیمه

رئیس کل بیمه مرکزی گفت :نرخ شکنی ،آسیب های جدی بر پیکره صنعت بیمه وارد میآورد .شرکتهای بیمه باید در اقدامیهماهنگ و در تعاملی سازنده از ارائه
نرخ های غیر فنی پرهیز کنند.غالمرضا سلیمانی در نشست سندیکای بیمه گران ایران ،سودسال  1396صنعت بیمه را رقمی در حدود  850میلیارد تومان اعالم کرد
و افزود :موضوع بدهی های معوقه ،یک خسران جدیدر صنعت بیمه است و شرکت هایی که با بدهکاران بزرگ صنعت پای میز قرارداد می نشینند ،به این بحران دامن
میزنند.رئیس شورای عالی بیمه با تأکید بر ضرورت تعامل بیشتر بین نهاد ناظر و صنعت بیمه به موضوع کنترل ریسک اشاره کردو گفت :بیمه مرکزی به عنوان یک
بیمه گر اتکایی ریسک های فاقد منطق اقتصادی و نرخ های غیر فنی را نمی پذیرد و ازمدیران شرکتهای بیمه نیز انتظار میرود هنگام عقد قرارداد به منافع شرکت
و سهامداران خود توجه کنند.

همه چیز درباره تشکیالت دیوان ساالر تنبل به روایت یک اقتصاددادن؛

سودسپردههادرتورمدو رقمیبیگناهاست!

حجتاهلل مهدیان رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل بانک
توسعه تعاون :روابط عمومی از مهمترین بخشهای هر
سازمان محسوب میشود.
حجتاهلل مهدیان رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل بانک توسعه
تعاون ســالروز روابط عمومی و ارتباطات در جمع کارکنان امور
روابط عمومی و حوزه مدیریت سخنمیگفت ضمن تبریک این
روز بهتمامی فعالین عرصه روابط عمومی و رســانه بابیان مطلب
فوق اظهار داشت:سازمانها برای امکان فعالیت ،استمرار و بقاء
در چرخه سیستمی مستلزم بهرهگیری از ظرفیت روابط عمومی
کارآمد ،پویا و فعال میباشند.
مهدیان در این دیدار عملکرد روابط عمومی بانک را در حوزههای
مختلف مثبت ارزیابی کرد و ضمن تأکید بر اهمیتجایگاه روابط
عمومی در ســازمان خاطرنشــان کرد :امروزه شناخت صحیح
و دقیق نســبت به ســازمان و آگاهیکامل از ظرفیت خدمات و
توانمندی از یکســو توأم با تبدیل این شــناخت به اطالعات و
برقراری ارتباط دوســویهجهت تنویر اذهان ذینفعان و مردم از
ســوی دیگر از ویژگیهاورویکردهای اصلی روابط عمومیها به
شمارمی آید.
وی افزود :بهطورکلی همه حوزههای ســازمان از اهمیت زیادی
برخوردارمی باشد اما حوزه روابط عمومی به لحاظنوع و ترکیب
فعالیت بهعنوان حلقه اتصال بخشهای مختلف سازمان با یکدیگر
و نیز سازمان با مشتریان خودعمل میکند و از این حیث یکی از
پراهمیتترین حوزهها به شمارمی آید بهطوریکه مدیران ارشد
سازمانها بهاهمیت این حوزه کام ً
ال اشراف دارند.
مهدیان با اشــاره به اینکه روابط عمومی حرفــهای تخصصی و
علمی به شــمارمی آید دراینارتباط افزود :امــروزه باتوجه به
گســترش فضای مجازی و حضور رســانههای مختلف ،سرعت
انتشار اطالعات بسیار باال رفته است و اینتکنولوژیها ،وظایف
روابط عمومی را حساستر و سختتر نموده است و بر این اساس
روابط عمومیها با باور ودرک جایگاه واقعی خودشان در سازمان
میتوانند از اثربخشی و تأثیرگذاری بیشتری برخوردار باشند که
خوشبختانه این روند در روابط عمومی بانک توسعه تعاون کام ً
ال
مشهود میباشد.
مدیرعامل بانک توســعه تعــاون بابیان اینکه مــا بهعنوان یک
بانک جوان نیازمند تبلیغات و برند ســازی هستیم افزود:امروزه
بانک توســعه تعاون با عمل به برنامههای خود و حضور موثر در
عرصههای مختلف خدماترسانی وپروژههای مهم دولتی مثل
اشتغال پایدار و روستایی توانسته است به لحاظ عملکردی به یک
باور عمومیدست پیدا کند و البته با فعالیت مثبت روابط عمومی
در حوزههای مختلف اطالعرسانی ،تبلیغات و فضای مجازیبانک
بهخوبی توانسته است خود را به جامعه هدف معرفی نماید.
در ادامه فتاحی عضو هیئتمدیــره نیز از روابط عمومی بهعنوان
ویترین ،پیشانی و آبروی هر ســازمان یادکرد وافزود :سازمانها
برای معرفی خدمات و فعالیتهای خود باید یک روابط عمومی
قدرتمند و متخصص داشتهباشــند تا بتوانند خدمات خود را به
جامعه معرفی نمایند.
فتاحی اطالعرسانی و تبلیغات را ازجمله فعالیتهای حساس و
تخصصی در روابط عمومی برشمرد و بر ایجادتعادل بین تبلیغات
و خدمات تأکید کرد و افزود :در حال حاضر کارشناســان روابط
عمومی مدیریت شعب استانهانیز باید بر اهمیت این حوزه واقف
باشند و تالش نمایند تا بانک را بهدرستی به مشتریان و ذینفعان
معرفینمایند.
همچنین در ادامه سعید معادی مدیر امور روابط عمومی و حوزه
مدیریت نیز ضمــن تقدیر از نگاه حمایتــی مدیریتعالی بانک
نسبت به روابط عمومی که همواره هویت و جایگاه مستقلی برای
واحد روابط عمومی قائل شدهاست خاطرنشان کرد :مدیرعامل
و اعضای هیئتمدیره بانک بر این عقیده هستند که ارکان روابط
عمومی بانکدر فضایی مســتقل و در محیطی حرفهای به انجام
حرفه تخصصی خود بپردازند و بر همین اســاس روابط عمومی
بانک در سایه اعتماد کامل و سازنده مدیریت ارشد ،بر آن است که
از فرصت پیشآمده بهرهگیری نماید و بابرداشتن گامهای اجرایی
تحت استراتژی مشخص ،وضعیتی نو از «شناسایی» بانک را به
ذینفعان بانک ارائهدهد.
معادی نقش ذینفعان بانک توســعه تعــاون را در بهبود عملکرد
بانک بیبدیل عنوان نمود و افزود :ذینفعان بانک اعماز مشتریان،
تعاون گران ،کارآفرینان ،مقامات و دستگاههای دولتی و غیردولتی
هرکدام به نحــوی با بانک توســعهتعاون در ارتباط هســتند و
در تعامل با بانــک ،رویکرد دوجانبه گرایانــه را لحاظ نمودهاند و
برای توســعه بخش تعاون،در مسیری مشترک با همکاران بانک
قرارگرفتهاند .ازاینرو روابط عمومی بانک وظیفه مهمی بر عهده
دارد و بر آناســت تا بتواند محور ارتباط کارگزاران توسعه بخش
تعاون در حوزه تأمین مالی و بانکداری باشد و ارتباط دوسویهمیان
بانک و ذینفعان را با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود بهینه نمای د.
مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک توســعه تعاون با
اشاره به تاریخچه شــکلگیری روابط عمومی واهمیت و تأثیر
این جایگاه گفت :روابط عمومی باهدف رساندن صحیح و شفاف
«پیام» میان دو جایگاه سازمان وذینفعان تشکیل گردیده است،
درواقع روابط عمومی بسترساز تبادل پیام میان سازمان و ذینفعان
است .اگرپیامها در فضایی سازنده تبادل گردد ،میتواند زمینهساز
موفقیت و بهبود سازمان و درنتیجه کســب رضایتحداکثری
مشتریان و ذینفعان باشد.
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کسانی که بانکها را در صندلی متهم
مینشانند در واقع انتظار پول مفت
دارند ،در اقتصادی که تورم باالی ۴۰
درصدی دارد پاسخ دهند که چگونه میتوان
این کار انجام داد؟ وقتی بانکی نقدینگی موجود
را با پرداخت ســود مثال  ۲۰درصدی جذب
میکند ،چگونه میتواند تســهیالت با نرخ ۵
درصدی را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.
غالمرضا کیامهر با اشاره به حضور بانکهای
خصوصی در اقتصاد ایران گفت :بنده متعلق
به نسلی هستم که شــاهد فعالیت بانکهای
خصوصی در گذشته بودهام ،بانکهایی که نه
براساس رانتخواری یا تکیه بر یک نهاد دولتی
بلکه با اتکا به ســرمایه ســرمایهگذاران خود
ایجاد شده بودند .البته در کنار این بانکهای
خصوصی ،بانکهای دولتی مانند ملی ،سپه،
کشاورزی ،مسکن ...،نیز فعالیت میکردند.
وی ادامهداد :در آن زمان بانکهای خصوصی
واقعی مورد اعتماد مردم بودند و آن بانکها نیز
سیستم پیشرفتهای داشتند بطوری که یکی از
این بانکها تقریبا  ۵۰سال پیش اقدام به نصب
اولین  ATMدر یکی از شعب خود کرده بود.
همچنین عملکرد سیستم بانکی از سیاست
مستقل بود و مباحثی مانند تاثیر سود سپردهها
در حجم نقدینگی هم مطرح نبود.
وی متذکر شد :در حال حاضر ما تعدادی بانک
داریم که از نظر قانون تجارت جزو بانکهای
خصوصی هستند اما در واقع خصولتی هستند
و به اشتباه خصوصی خوانده میشوند ،متاسفانه
بانک مرکــزی که قانون تأســیس بانکهای
خصوصی را مینوشــت حســاب بانکهای
خصوصی واقعــی را از بانکهای وابســته به

نهادهــا و ارگانها جدا نکرده اســت .البته به
باور بنده نــام این بانکهــا را باید بانکهای
بالتکلیف گذاشــت چون هنــوز تکلیف آنها
در عرصه بانکداری کشــور مشخص نیست.
متاسفانه بسیاری از مفاســد اقتصادی که به
سیستم بانکی نسبت داده میشود در همین
بانکهای خصولتی و بالتکلیف روی داده است
که در یکی از پروندههای اخیر شاهد متهمان و
اختالسگران سریالی آن هستیم که از دل آن
بیرون کشیده میشود.
کیامهر تصریح کرد :به نظر میرسد که کمترین
میزان اختالس در همین بانکهای خصوصی
روی داده است چون ســهامداران آنها چهار
چشمی مراقب سالمت بانک خود هستند ،در
واقع سهامداران واقعی بصورت جدی از سالمت

ســرمایه و عملکرد خود مراقبت میکنند تا
اجازه دستاندازی به منابع مردم داده نشود.
اما متاسفانه جامعهو برخی از اقتصاددانان ما
همه بانکها را به یک چوب میرانند بطوری
که برخی از این اقتصاددانان چنان ضربهای به
اعتبار سیستم بانکی ما وارد کردهاند که کسی
تا امروز قادر به آن نبوده است.
این اقتصاددان با بیــان اینکه برخیها هر روز
یک پرونده جدیدی برای بانکهای خصوصی
باز میکنند ،گفت :اخیرا نیــز اینگونه مطرح
میشود که بانکها در افزایش حجم نقدینگی
و رشد پایه پولی نقش اساســی داشتهاند اما
بنده برعکــس آن را باور دارم چــون اگر این
حجم از نقدینگی در اقتصاد کشــور رها بود
موجب گسترش فعالیت ســوداگرانه و داللی

در بازارهایی مانند مســکن ،طال و ارز میشد.
باید توجه داشت که نقدینگی جذب شده در
این بانکها در قالب تسهیالت ،اشتغالزایی و
کارآفرینی استفاده میشود.
این کارشــناس اقتصادی افزود :برخیها نیز
اینگونه بیان میکنند که این بانکها با خلق
پول تورمزا هســتند در حالیکــه این بانکها
پولهای تورمزا را پیش خــود نگه میدارند
به عبــارت دیگر اگر این بانکها را نداشــتیم
خدا میداند با درآمدهای که دولت به اقتصاد
پمپاژ میکند چه بالیی ســر ما آمده بود .در
واقع این تورم دو رقمی ربطی به ســپردههای
بانکی ندارد بلکه مربوط به وجود دولت بزرگ
و تشکیالت دیوان ساالر دست و پاگیر و تنبلی
است که هر ساله ناچار به افزایش نرخ ارز برای
جبران کسری بودجه خود است .بنابراین این
کسری بودجه دولت است که پایه پولی و حجم
نقدینگی را افزایش و باعث افزایش نرخ تورم
میشود.
کیامهر با اشــاره به نرخ باالی سود تسهیالت
بانکی گفت :کسانی که بانکها را در صندلی
متهم مینشانند در واقع انتظار پول مفت دارند،
در اقتصادی که تورم باالی  ۴۰درصدی دارد
پاسخ دهند که چگونه میتوان این کار را انجام
داد؟ وقتی بانکی نقدینگی موجود را با پرداخت
سود مثال  ۲۰درصدی جذب میکند ،چگونه
میتواند تســهیالت با نرخ  ۵درصــدی را در
اختیار تولیدکنندگان قرار دهد ،این موضوع
از نظر منطقی و عقالنی امکانپذیر نیســت.
همچنین وقتی این موضوع مطرح میشــود
باید بین بانکهای دولتی و خصوصی تفکیک
قائل شویم.

آغاز بررسی بازگشت ارز
حاصل از صادرات

انسداد حساب های بانکی
فقط بهدستورمقامقضایی

مدیرعامــل بانک
توســعه صادرات
از آغــاز بررســی
بازگشــت ارز حاصــل از
صادرات خبــر داد و افزود:
ارتبــاط ســامانهای بین
دستگا ههای ذیربط برقرار
شد.
علی صالح آبــادی درباره
روند و وضعیت بازگشــت ارز حاصــل از صادرات به چرخه اقتصادی کشــور،
اظهار داشت :ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به روشهای مختلفی وارد چرخه
تجاری کشور میشود که یکی از این ساز و کارها عرضه در سامانه نیما است و
افرادی که مجوز ثبت سفارش از سازمان توسعه تجارت دارند ،ارز را در سامانه
نیما خریداری و صرف واردات میشــود .روش دیگر این است که با هماهنگی
صادرکنندگان و واردکنندگان ،صادرات در مقابل واردات انجام میشود و ارز نیز
تخصیص مییابد واردات به کشور انجام میشود.
وی افزود :روش دیگر این است که اگر صادرکننده بدهی ارزی به بانکها دارد
میتوانند ارز را عرضه کنند و بانکها بابت قسط صادرکننده این ارز را دریافت
کنند .چهارمین روش سپردهگذاری ارزی صادرکنندگان و عرضه ارز نزد سیستم
بانکی کشور و ورود ارز به چرخه رسمی تجاری کشور است.
به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات خوشبختانه در یک سال گذشته سامانه
نیما شکل گرفته و صادرکنندگان مکلف شدن که ارز خود را در این سامانه عرضه
کنند و وارد کنندگان نیز میتوانند ارز آنها را خریداری کنند.
صالحآبادی ،افزود :خوشبختانه اشراف بانک مرکزی به این سامانه بسیار خوب
اســت و صادرکنندگان عمده مثل ،فوالدیها و شــرکتهای بزرگ به صورت
منظم ارز حاصل از صادرات خود را در این زمــان عرضه میکنند .مقرراتی نیز
برای صادرکنندگان در نظر گرفته شــده که این ارز را به چرخه تجاری کشور
بازگردانند.
وی در واکنش به اینکه آیا صادرکنندگان ظرف مدت معینی که اعالم شد ،آیا ارز
خود را به چرخه تجاری کشور بازگرداندند یا خیر؟ گفت :بررسیها شروع شده
و صادرکنندگان نیز باید برای ارز حاصل از صادرات ،به بانک مرکزی پاسخگو
باشند .به نظر من سامانههایی که در حال حاضر وجود دارد ،سامانههای خوبی
است و بین بانک مرکزی ،بانکها ،صرافیها ،ســازمان توسعه تجارت ،گمرک
ایران و سایر مراجع قانونی به شکل ســامانهای ارتباطات برقرار و نظارتهای
خوبی نیز صورت گرفته است.
مدیرعامل بانک توســعه صادرات در پایان تاکید کرد :به نظر من این روند باید
تداوم داشته باشــد و همه صادرکنندگان نیز باید خود را متعهد بدانند که ارز
حاصل از صادرات خود را به چرخه تجاری کشور بازگردانند به ویژه در شرایط
فعلی که صادرات نفت کشور با کاهش مواجه میشود ،به حدی صادرات غیرنفتی
داریم که بتوانیم با صادرات غیر نفتی به طور کلی کشــور را از نظر ارزی تامین
مالی کنیم و واردات کاالهای مجاز در کشــور از ارز حاصــل از صادرات تامین
میشود.

روابط عمومی بانک
مرکزی با اشــاره به
«انتشار برخی مطالب
نادرســت در فضای مجازی در
ارتباط با نقــش بانک مرکزی
درمسدود شدن حساب بانکی
اشخاصی که برای کمکرسانی
بــه آســیبدیدگان بالیــای
طبیعی اقدام بــه جمعآوری
وجوه کردهاند یا انتظارمخالفت یا استنکاف بانک مرکزی از اجرای دستورات مراجع قضایی
را دارند» اطالعیه ای منتشر کرده است.
روابط عمومی بانک مرکزی با اشاره به «انتشار برخی مطالب نادرست در فضای مجازی در
ارتباط با نقش بانک مرکزی درمسدود شدن حساب بانکی اشخاصی که برای کمکرسانی به
آسیبدیدگان بالیای طبیعی اقدام به جمعآوری وجوه کردهاند یا انتظارمخالفت یا استنکاف
بانک مرکزی از اجرای دستورات مراجع قضایی را دارند» اطالعیه ای منتشر کرده است.
در توضیحات مرکزی ،بر سه نکته تاکید شده اســت .اول اینکهتصمیمگیری در خصوص
انسداد حساب این اشخاص ،از سوی مقامقضایی صورت پذیرفته و ممانعت از اجرای دستور
قضایی خارج از حیطه صالحیت و اختیارات قانونی بانک مرکزی است.
دوم اینکه بحث استقالل بانک مرکزی مربوط به استقالل در سیاستگذاری و تنظیم مقررات
در حوزه پولی و بانکی کشور بوده وتلقی اختیارات فراقانونی برای این بانک ،ناشی از عدم
شناخت از این موضوع حقوقی است.
و ســومین نکته اینکه مطابق ماده  576قانون مجازات اســامی (کتاب پنجم-تقصیرات
مقامات و مأمورین دولتی) «چنانچه هر یکاز صاحب منصبان و مســتخدمین و مأمورین
دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده کرده و ازاجرای
اوامر کتبی دولتی یا اجــرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یــا اوامر مقامات قضایی یا
هرگونه امری که از طرف مقاماتقانونی صادر شده باشد جلوگیری کند به انفصال از خدمات
دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد» .بر همین اساس اجرایدستور قضایی صادره
به عنوان تکلیف قانونی محسوب شده و تخطی از آن نیز با ضمانت اجرای کیفری مقرر در
قانون مواجهاست.
به نظر می رسد توضیحات بانک مرکزی ،در واقع پاسخی به اعتراض اخیر صادق زیباکالم
باشد .زیباکالم اخیرا با انتشاریادداشتی در اینستاگرام خود ،ضمن تشریح روند منجر به دو
بار مسدود شدن حساب بانکی خود در خصوص کمک های مردمی بهزلزله زدگان ،بانک
مرکزی را خطاب قرار داده و از عدم اعتراض او به این موضوع انتقاد کرده بود.
زیباکالم خطاب به بانک مرکزی نوشته بود« :من چه گناهی کردهام که مردم به من اعتماد
کردند؟ اگر شما درست با مردمرفتارکرده بودید جایی برای امثال من پیدا میشد؟ بعالوه
در حبشه و زنگبار هم بانک مرکزی از یک حداقلی از اعتبار و استقاللبرخوردار است .شما
یک کلمه از «دادستان امور مجازی» یا پلیس فتا جرئت نکردید بپرسید حسابی که چند ماه
پیش از سیر تا پیازآن توسط آگاهی و دادستانی رسیدگی شده به چه دلیل باید دومرتبه
مسدود شود؟»
اطالعیه بانک مرکزی در پاسخ به زیباکالم به صراحت می گوید که این بانک از نظر قانونی
راسا اجازه مسدود کردن حســاب هارا ندارد و از طرف دیگر ،پس از دستور قضایی ،اجازه
مخالفت با آن را نیز نداشته است.
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اخباربانک
کارنامه درخشان بانک رفاه کارگران
در چابک سازی
رییس مجلس شورای اسالمی در صحن علنی مجلس
ک رفاه کارگران به دلیــل واگذاری امالک مازاد و
از بان 
عزم جدی برای چابک ومولدسازی داراییها تمجید
کرد .به گزارش روابط عمومی بانــک رفاه کارگران به
نقل از پایگاه خبری بانکداری ایرانی ،الریجانی گفت:
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولیدملی و نظارت بر
اجرای اصل  44قانون اساسی درباره نحوه اجرای قانون
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور در
حوزهبازارهای مالی نشان می دهد که در واگذاری بنگاه
هایی که مربوط به بانک ها است ،بانک رفاه کارگران از
جمله بانک هایی بوده که بهتر ازمابقی بانک ها عمل
کرده است .این گزارش می افزاید  :این واگذاری ها در
راستای عمل به ماده  16قانون رفع موانع تولید رقابت
پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور و همچنینعمل به
سیاست های کالن دولت و خروج از بنگاه داری بانک ها
صورت گرفته است .فروش اموال مازاد بانکها از نکاتی
بود که رییس مجلس شورای اسالمی به دلیل مثبت
بودن عملکرد تعدادی ازبانک ها ،به آن واکنش نشان
داده و از آن ها قدردانی کرد.
واکنش "زدا" به حواشی انتصاب مدیرعامل
سازمان تامین اجتماعی
سرپرست سازمان تامین اجتماعی به برخی حواشی رخ
داده در فضای مجازی پیرامون انتصاب مدیرعامل این
سازمان اشاره کرد وگفت :در حال حاضر ،فقط به دنبال
عمل به تعهدات سازمانی خود هست م.محمدحسن زدا
در واکنش به برخی شایعات و حواشی رخ داده پیرامون
انتصاب مدیرعامل بعدی ســازمانتامین اجتماعی
اظهار کرد :انتصاب مدیرعامل سازمان در اختیار وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی است و بنده در حال ایفای
وظایف خود هســتم.وی افزود :آرامش جامعه تحت
پوشش ســازمان که متشــکل از  ۴۲میلیون کارگر و
مستمریبگیر و  ۷۲هزار همکار ارزشمند استبیش
از هر موضوع دیگری اهمیت دارد و بنده نیز با توجه به
ضرورت حفظ آرامش در جامعه تحت پوشش ،صرفا به
دنبالارتقای کیفیت خدمات سازمان و تعالی آن هست م.
شفافیت اولویت اصلی
مدیریت جدید شستا است
محمد رضوانی فر مدیرعامل شــرکت سرمایه گذاری
تامین اجتماعی( شستا )با اشاره به اینکه با استقرار وزیر
جدید تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در آبان ماه 1397و به
تبع آن مسئولیت اینجانب در جایگاه مدیرعامل جدید
شستا ،از همان ابتدا "شفافیت" و ارائه اطالعات به هنگام
و قابل اتکا به عنوان یک برنامهاساسی در دستور کار قرار
گرفته است ،اظهار داشــت :بر همین اساس در همان
روزهای اول لیست کلیه اعضای هیات مدیره منتشر و
نیز صورت هایمالی شستا در همان روزهای نخستین
در سامانه کدال بارگذاری ش د.رضوانی فر در ادامه عنوان
کرد :فارغ از اینکه شستا به دلیل عدم دریافتبودجه
دولتی مشمول ورود و حسابرسی دیوان محاسبات می
شود یا نه در اقدامی داوطلبانه با همکاری و تعامل سازنده
با دیوان محاسبات ضمن ارسال اطالعات همهشرکتها
به دیوان محاسبات ،برای نخستین بار دیوان محاسبات
در حال استقرار در پارهای از شرکتهای شستا است.
مدیرعامل شستا با اشــاره به اینکه موضوع تحقیق و
تفحص از شستا در مجلس شــورای اسالمی در حال
بررسی است ،اظهار داشت :تمام مواردی که هم اکنون
درموضوع تحقیق و تفحص مورد توجه است مربوط
به پروندههای سنواتی دورههای گذشته مدیریت در
وزارتخانه و شستا میباشد.
تولید رمز یکبار مصرف با " رمزنت" بانک شهر
معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات بانک شــهر با
اشــاره به تاکیدات بانک مرکزی جمهوری اســامی
ایران مبنی بر اســتفاده مشــتریان شــبکه بانکی از
رمزهای یکبــار مصرف برای تبادالت مالی بر بســتر
اینترنت،گفت:مشتریان بانک شــهر می توانند برای
باال بردن امنیت تراکنشهای بانکی خود از نرمافزار"
رمزنت" این بانک اســتفاده کنن د.به گــزارش مرکز
ارتباطات و روابط عمومی بانک شــهر،جواد عطاران
با تاکید بر اینکه شــعار" نوآوری در خدمت" همواره
ســرلوحه خدمات ارایه شده ازســوی این بانک بوده
است،افزود:در همین راســتا نرم افزار" رمزنت" بانک
شهر به منظور حفظ امنیت رمز دوم کارتهای بانکی
مشتریان و جلوگیری ازســوء استفاده های احتمالی
از آنان طراحی شده است .وی با بیان اینکه مشتریان
بانک شهر می توانند این نرم افزار را برای گوشی های
هوشمند خود از بازارهای معتب ر play storeو کافه
بازار دریافتکنند،تصریح کرد :نرم افزار" رمزنت" در
حال حاضر برای گوشی های با سیستم عامل اندروید
تهیه شده است؛اما در تالش هستیم بتوانیم با رفع موانع
موجود این قابلیت را برای گوشی های با نرم افزارios
نیز فراهم کنیم.

