
بانکداری الکترونیکی
ساعت کار بانک ها کوتاه است و از طرفی مراجعه 
 به بانــک در روز، وقت و نیروی زیــادی را هدر

می دهد. وسایل الکترونیکی و رایانه ها بانکداری 
 را در تمامــی ســاعات کاری بــه گــردش در

می آورند. اینترنت بانک، موبایل بانک، تلفنبانک، 
کارتخوان ها دستگاه خودپرداز اکنون این امکان 
را برای ما فراهم می کننــد که برخی از کارهای 
بانکی را در هر زمان کــه بخواهیم انجام دهیم. 
با کمک خودپردازها می توانیم پول از حســاب 
خود برداریم، قبض ها را بپردازیم و یا موجودی 
حســاب خود را کنترل نماییم. برای استفاده از 
خودپردازها الزم اســت یک کارت به همراه رمز 

شخصی از بانک دریافت نماییم.

کارت دانش آموزی
هــر بانکی برای حســابهای خــود کارت صادر 
می کند  که دارنــده کارت می توانــد از طریق 
خودپرداز در هر شهر و استانی، موجودی حساب 

خود را کنترل کرد و عملیات بانکی انجام دهد.
بانک پارســیان اولین بانکی است که به محض 
افتتــاح حســاب کارت بانکی صــادر و تحویل 
می نماید. کارت های دانش آموزی که توســط 
بانک پارسیان برای دانش آموزان صادر می شود 
نیز یکی از انواع کارت های بانکی است که به یک 
حساب وصل اســت که هر دانش آموز می تواند 
پول خود را برای پس انداز کردن در آن حســاب 
واریز نماید و در هر زمان که به پول خود احتیاج 
داشت از طریق دستگاه خودپرداز مبلغی را از آن 
برداشت نماید. البته اگر موجودی حساب باالی 
50.000تومان شود به مانده حساب سود تعلق 
می گیرد. به این وســیله هم پول در جای امن و 
مناسبی پس انداز می شود و هم به مرور زمان به 

مبلغ آن افزوده می شود. 
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تاریخچه پول
انســان های اولیه که دســته جمعی زندگی می کردند، 
نیازی به مبادله کاال نداشــتند. پس از بــه وجود آمدن 
گروه های اجتماعی و قبیله های مختلف انجام معامالت 
به صورت  کاال به کاال رواج یافت. مبادله ی کاال به دالیلی 
با مشــکالتی همراه بود که برای رفع آن مشکالت ابتدا از 
فلز برای مبادله اســتفاده کردند و پس از مدتی به فلزات 
گران بها و ســبک وزن، از جمله طال، نقره و مس رو آورند. 
اســتفاده از فلزات ســبک وزن و کم حجم و گران بها، که 
معامالت را آسان می ساخت، مورد قبول همه مردم قرار 

گرفت و بدین ترتیب مرحله ی پیدایش پول آغاز شد.

شروع حرفه بانکداری
صرافان شــروع کننده بانکداری در جهــان بودند. آنها با 
تعیین عیار فلزات قیمتی، موجب ســهولت مبادله آنها با 
کاال شــده و با جلب اعتماد مردم و صدور برگه های تعهد 
توانســتند امانت دار اموال تجاری شوند. اما مبادله کاال و 
رواج داد و ســتد نیاز به روشی داشت که در تعیین ارزش 

و مقایســه انواع کاالها مورد قبول همه باشــد تا عالوه بر 
انجام خرید و فروش ها خطرهای ناشی از جابجایی فلزات 
قیمتی موجب ضرر مالی به صرافان نشــود و این شروع 

حرفه بانکداری و ایجاد مؤسسات بانکی شد.
مؤسســات صرافی آن روزها با همان نام و روش دیرین به 
تدریج تکامل یافته و بصورت سازمانی فعال درآمدند که 
با جلب رضایت مــردم و رعایت اصول اخالقی، صداقت و 
درســتکاری، توانســتند مرکز کلیه فعالیت های پولی و 

اعتباری و پایه گذار بانک های امروزی شوند. 

قلک بهتر است یا داشتن حساب بانکی
 بعضــی از مردم پول خــود را در جعبه های کفش و یا در 
داخــل کوزه جمع می کنند و بعضی هــا نیز قلک دارند. 
البته این کار مشکالتی دارد چونکه دیر یا زود قلک ها پر 
می شــوند و جمع کردن پول یا همان پس انداز با مشکل 
مواجه می شود. اگر بخواهیم به پس انداز ادامه دهیم باید 
یک قلک بزرگتر بخریم و یا یک حســاب بانکی باز کنیم. 
 وقتی پولمــان را در خانه و در همان قلــک محدود نگه
مــی داریم فقــط همان پول بــرای ما باقی مــی ماند و 
 چیزی به آن اضافه نمی شــود. خطرهایی مثل سرقت و
آتش ســوزی نیز آنرا تهدید می کند و  ممکن است باعث 
شود پول ما از دســت برود. پس نگه داشتن پول زیاد در 

خانه درست نیست.

انواع حسابها
حسابهای قرض الحسنه پس انداز:

 این حساب برای افرادی اســت که مقداری پول دارند و 
می خواهند با پس انداز کردن پول خود به نیازمندانی که 

به پول نیاز دارند کمک نمایند.
حساب جاری:

 این نوع حســاب که باز کردن آن برای همه امکان پذیر 
 نمی باشــد، حسابی است برای آن دســته از افرادی که

می خواهند دسته چک داشته باشند.
حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت:

 در این حساب مشتریان پس از گذاشتن پول خود در بانک، 
 به بانــک اجازه می دهند که با پول آن ها در فعالیت های
مختلف ســرمایه گذاری کند و در ســود ایــن کارها با 

مشتریان شریک شود.
حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت: 

در این حســاب مشتریان پس از گذاشــتن پول خود به 
مدت یکسال یا بیشــتر در بانک سهم خود را که حاصل 
سرمایه گذاری بانک اســت دریافت می کنند. اما در این 
مدت مشــتری نمی تواند از پول خود اســتفاده کند ، اما 

سود بیشتری می گیرد.

پس از سپرده گذاری چه اتفاقی برای پول ما می افتد؟
بانک واســطه ای بین ســپرده گذار و تجــار و دارندگان 
کســب  و کار اســت. کار بانک ها این است که یک سری 
خدمات مالی به مشــتری خود ارایــه بدهند. برای مثال 
 آن هــا پول ما را بــه امانت می گیرنــد و از آن نگهداری
 می کنند؛ همچنین به کســانی که می خواهند ماشین،
خانــه و یا کارخانه بخرنــد اما پول کافی بــرای این کار 

ندارند، تسهیالت می دهند. 


