
شماره تماس

ثابت

-رضا علیزاده

-مهدی کارگر

-احسان کیانی

-مهدی اشراقی

-حسن خرم

-رامین علینژاد

84764230کنترل و تسویه شتاب و پیگیری رفع مغایرت های شتابی

84764237متصدی امور اداری

09602مرکز تماس

64572390آقای امیر رحیمی

64572389آقای محمد عباسی

64572388آقای وحید موذنی

64572386آقای محسن پیرصفا

64572373خانم رویا حسن زاده

64572374آقای محمد صیرفیان

64572674فنی سوییچ بانکآقای مهرداد بنادرخشان

64572848مانیتورینگ کانالهاآقای علیرضا سرداری

آقای غالمرضا نعیمی

آقای سید محمود حسینی

64572763آقای مصطفی قائمی

64572762آقای کامبیز اکبری

64572600آقای احمد مراد پور
64572604آقای میثم اسطخری
64572718آقای محمد نجیب

64572753آقای سعید صفرزاده
64572754آقای پرویز نیک خواه

64572565آقای بهرام خشنود قره لر
64572566آقای حجت نشاطی تنها

64572567آقای حسن شفاهی
64572567آقای مهدی علیزاده
64573066آقای علی منصوری 
64572766آقای بهنام اکبری

64572757آقای محمدعلی محمدنژاد
64572561آقای مرتضی فتحی

88905159معاونت کارت و سوئیچبهرام نیک نژاد

88910250گروه پشتیبانی خدمات نوین و مشتریان ارزنده هادی فراهانی

88803601گروه پشتیبانی هاست فردین شیری

88896990گروه پشتیبانی سوئیچ اداره کارت و خدمات نوینامیرحسین قلی زاده

88910218_88910212گروه پشتیبانی کارتفرهاد شایگان مهر

ATM/POS88910249_88910258_88802036گروه پشتیبانی مرتضی غفاری

33963232فاطمه صابری

33532546محمدرضا یزدان دوست

33994531حسن کیا

33964040اکبر لطفی

33961424مسعود پریدار

33961424مهدی رفیعی

پروا نوری
26215078

26215000داخلی1635  

26215000داخلی1604  داریوش اسماعیلی

26215000داخلی1612  بهنام باسره

26215000داخلی1632  قاسم قطبی

افراد پاسخگو

(در بخش بارگذاری فایل عملیات شتابی )رفع مغایرتهای شتابی و سامانه های داخلی 

((ETCتسویه قبوض و )در بخش واریز و برداشت)مبادالت برون سازمانی 

(Help desk)خدمات مشتریان 

تجارت

 مرکز داده

سخت افزار

(دیتابیس) پایگاه داده 

شبکه و ارتباطات 

1401فهرست اسامی همکاران کشیک بانک ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت در ایام تعطیالت نوروز

سمت سازمانی شرکت/بانک

ف
پرسنل کشیکردی

صادرات ایران

توسعه صادرات
81920000( 30000داخلی  )

88554823
1

(در بخش واریز و برداشت)تسویه پرداخت ها 

مسکن

محیط مجازی

2

3

66723015

(تاسیسات، مکانیک و زیرساخت مرکز داده)زیرساخت 

پایا-ساتنا

شتاب

اداره حسابداری خدمات نوین

4

کارآفرین5
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شماره تماس

ثابت

1401فهرست اسامی همکاران کشیک بانک ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت در ایام تعطیالت نوروز

سمت سازمانی شرکت/بانک

ف
پرسنل کشیکردی

64380155معاون شبکه و سخت افزاربهروز امانی

64380126معاون اداره کل امنیتشهرام شب بو

64380104معاون خدمات نوین بانکیسعید موسوی مجد

64380129رئیس دایره مبادالت الکترونیکسیامک اسمعیلی

64380124رئیس دایره پشتیبانی سامانه متمرکز بانکینگار برخورداری

64380107رئیس دایره شبکهنسترن صالحی
مرکز عملیات شبکه بانک 

(NOC)
64380190-194

SOC64380233-235مرکز عملیات 

64380000مرکز تماس بانک

24597861مرکز تماس شرکت پیمانکار

81562050مدیر مسئولنیما افضل پور

88921934مسئول شتابزهره سراج

معاون شتابمحمدابراهیم غرویان

کارشناس شتابعلی اصغر حیدری

41639101معاون مدیریت خزانه داری کل و مبادالتمحمد رضی

41639120رئیس دایره شتابمهدی طیاری آشتیانی

84245413حسن مهدوی نیا

84245414سمیه جالیر

فرشید آرام

میثم قمری نژاد

85583152رئیس اداره فناوری های نوینرضا شجاع

85583129رئیس دایره راهبری خدمات کارت و پرداختحبیب تیموری

85583060فناوری اطالعات-

85573150رئیس دایره عملیات شتابینجمه دانشور

85573108سمیه فتحی

85573151اصغر سرمست

89590365سید محمد حسن موسوی فرد

89590366حسین صابری

89590364رضا سلطانی

89590344مهدی گودرزی

89590368محمدجمشیدی

83364807سپهر هداوند

83364000-5979داخلیمجتبی فالح پور

ادراه بانکداری مجازی
:داخلی

2451-2452

واحد پایانه فروش
:داخلی

2465-2466

واحد خودپرداز
:داخلی

2462-2461

واحد کارت
:داخلی

2463-2464

مدیریت امور مالی
:داخلی

1210-1211
82331012رئیس اداره مبادالت الکترونیکسپیده امیری
82331038سمیه ایوبی

82331017مجید مجدکیا
82331034مرتضی رفیعی

84842511مدیر خزانه داری یوسف علی خلیلی  

84842550رییس اداره حسابگری و عملیات شتاب روح اله افشار

84842540فاطمه نوروزی

84842548علیرضا عباسی

مبادالت الکترونیک

پست بانک7

شتاب، مغایرت گیری و تسویه الکترونیکی 13

کشیک

81561159

ملی ایران  داخلی 1064140-4

6

8

مغایرت شتاب

16

 ساعته24پاسخ گویی 

توسعه تعاون

اعتباری ملل

قرض الحسنه مهر ایران

سینا

سرمایه

شهر

کارشناس شتاب

42752000

کارشناس کشیک

کارشناس دایره عملیات شتابی

اقتصاد نوین

پارسیان

12

11

9

15

ایران زمین 14
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شماره تماس

ثابت

1401فهرست اسامی همکاران کشیک بانک ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت در ایام تعطیالت نوروز

سمت سازمانی شرکت/بانک

ف
پرسنل کشیکردی

81151000مرکز تماس و صدای پارسیان-

82895414احمد رضائیان

82895415زهرا کشاورز

82895412سارافکور

82895417علی امیرحسینی

84895521رییس ادارهایرج یوسفی

88232374معاون ادارهمجیدرضا خردخواه

84895535معاون اداره مجید نانکلی

84895570معاون ادارهمریم کمال امیری

84895545رییس دایره خدمات کارتهاصادق حاجبانی

84895520رییس دایره مالی کارت و کانالاحسان صمدی طاری

88244758رییس دایره سامانه پشتیبانی عملیات کارتعلیرضا مفرشی

84895530رییس دایره شتاب و قبوضپریسا الوانی

88232555رییس دایره اینترنت بانکیونس نجاتی

88232559رییس دایره خدمات موبایل بانک امیر مسعود اله داد

88232552رییس دایره پایانه های فروشسید محسن حسینی سیاه بومی

88244270پین پد- کیوسک- رییس دایره خدمات خودپردازمهدی حیدری

021- 81301

64034211مسئولمریم امینی

64034223سارا رحمانی

23095418فاطمه هاشمی

42931307علی آریان

42931305مجتبی حسن نوری

42931304شیدا سالمت جو

42931305رضوان سلیمانی

42931350ایمان مهرابی نیک

علی خدمتگزار

یاسر سلگی

پیمان ساعدی

محسن زمانی

42931316

85931883 - 021کارشناسآقای محمدحسین توکلی

85931886 - 021کارشناسآقای علیرضا گرامی

85931880 - 021مدیر گروهخانم مهسا یگانه آسیابی

27874027-021معاون ریالی اداره خزانه داریرضا ایرانی

27873269-021مسئول بخش شتابجمیله فکری

88199730مهدی محمدی

88199730مهدی محمدی

88199732یوسف نوروزی

88199734مصطفی یاریان

1427 - 22080000مدیر بانکداری الکترونیکحمید گله داری

1429 - 22080000خانم عابدی

1420 - 22080000خانم بنی اسد

1423 - 22080000آقای قوامی

1422 - 22080000آقای رضوی

1421 - 22080000آقای نیکخوی
رئیس دایره شتابعلی اکبر متاجی
معاون شتابسعید قاسمی

78437308معاون -مدیرمسئولکوروش محمدی زاده

78437243معاون -مدیرمسئولمجید دولتی درآباد

78437239مصطفی اسماعیلی

کارشناس بانکداری الکترونیک

(سایت–فنی  )پاسخگو 

رئیس دایره شتاب

کارشناس دایره شتاب

 ساعت 24بانک کشاورزی نیز پاسخگوی کلیه خدمات و مسدودی کارت در  "ارتباط سبز"مرکز 

شبانه روز

16

18

کشیک

کشاورزی

سامان

پارسیان

82133273 سپه

رفاه کارگران 25

24

21

پاسارگاد 17

قرض الحسنه رسالت23

22

20

19

صنعت و معدن

اعتباری نور

آینده
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شماره تماس

ثابت

1401فهرست اسامی همکاران کشیک بانک ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت در ایام تعطیالت نوروز

سمت سازمانی شرکت/بانک

ف
پرسنل کشیکردی

78437238سعید سراجی پور

78437240مهرداد کنعان

88323679سعید فرهناک

88323679نیما قاسمی

88323679علیرضا امیری

78437323حمیدرضا سهراب پور

78437217علی یوسفی

78437300طاهر نافعی

78437309علیرضا تقی زاده

78437295رضا امید مالیری

78437493علی یاوریان

82188321ناصر حسینی

82188340محمد طاهر معینی پور

8218832حسین اسمعیل کوهی

82188353نوید عین اله زاده

82188416وحید سلگی

82188337امیر محسنی

78437427رضا پاژنگ

78437424علیرضا احتشامی

23952119رئیس دایره کنترل و تسویه سامانه های الکترونیکیمنصوره صابری

23952120سید صابر نور حسینی

23952116محمدمهدی درویشی ابیانه

23952317حمید خلفی

23952312شادی غفاریان

42557پاسخگویی به مشکالت احتمالیاداره ارتباط با مشتریان

43657222بارگزاری فایل عملیات شتابیپشتیبانی فنی

42178412الناز ملکی

42178419منا پارسا

42178421امیر فتحی

43657226شبکه-واحد فناوری اطالعاتمهرداد سیروسبان

66482574مسئول اداره پشتیبانی تراکنش های شتابعلی اصغر رضایی

66497437معاون اداهر پشتیبانی تراکنش های شتابسعید حسین پور

66496002حسین رجبی

66490314پور.. اسمعیل عبدا

66467958بابک نیک پور

66496002کاربرافسانه عنایتی

88199039مرکز ارتباط مشتریانمرکز تماس

237-88199081بانکداری الکترونیک و شتابزهرا سرداری

130-88199081شتاب و رفع مغایرتحجت حسن ساجدی

28933226رضا خالقی

28931016داود احمدی

28931017هدی تاکستانی

28931015زهرا صابری
24727711مدیر رفع مغایرتآقای موحدنیا
24727736رئیس گروه پشتیبانی و نرم افزارآقای پورایران

24727720رئیس گروه رفع مغایرت بین بانکیآقای گرجی

24727707رئیس گروه رفع مغایرت بانکیخانم ابراهیمی

24727714رئیس گروه رفع مغایرت شاپرکخانم امینایی

پیمان قربانی

احمد سمساری بیدگلی

پدرام رهبر

غیرسروشی- واحد مالی 

کارشناس سامانه ها

(امنیت شبکه)کارشناس 

(بررسی مغایرت)پاسخگو 

واحد های عملیات، نظارت و امنیت

(فنی)پاسخگو 

(سایت–فنی  )پاسخگو 

کارشناس

کشیک

32

شرکت خدمات انفورماتیک

بانک ملت 28

31

شاپرک

دی 30

گردشگری26

27

75105000

خاورمیانه

کارشناس توسعه و پشتیبانی تجهیزات پرداخت

رفاه کارگران 25

ایران و ونزوئال 29
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شماره تماس

ثابت

1401فهرست اسامی همکاران کشیک بانک ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت در ایام تعطیالت نوروز

سمت سازمانی شرکت/بانک

ف
پرسنل کشیکردی

محمد جعفری

مصطفی پاشایی وانق علیا

مجتبی سعادتیان

27312755آقای داود سلیمانی

27312431آقای سید بهنام حسینی

22661713رئیس مانیتورینگآقای امیر علی شریفی

2912داخلی  )78-22661777رئیس اداره حسابداری و کسب وکارآقای آرش افضلی )

221داخلی  -41072000آقای کیوان حامی احمدی

-41072000خانم مائده وحیدی 222داخلی

48320219راهبری سامانهآقای سعید سلیمی

48320248واحد فناوری اطالعاتآقای یاشار رجایی

48320211واحد فناوری اطالعاتآقای سید محمد حکیم

48320280-48320270-48320275ناکآقای پاکزاد

48320280-48320270-48320275ناکآقای آگشه

48320280-48320270-48320275ناکآقای برمر

48320280-48320270-48320275ناکآقای حلمی

48320280-48320270-48320275ناکآقای ناجی

48320320مغایرتآقای تکلو

48320319مغایرتآقای زینالی

23762088مدیر امنیتآقای کیوان میرزایی

23762022آقای تورج رهنما

23502502آقای امیر قشالقی

23502777آقای محمد شعبانی

23502999 ساعته24پاسخگوی - ناککارشناس ناک

23502555 ساعته24پاسخگوی - ناککارشناس ناک

) 22598002خانم میکائیلی 2339داخلی )

) 22598002آقای آریان 2020داخلی )

84345600آقای مهرداد علینژاد

84345600آقای مهدی حسین زاده

85949 - 1688مرکز تماس

85944171- 85944172ناک

5496222سرویس دسک

85944192آقای میثم طالبی

85944146آقای سعید محمدزاده

85944215آقای رمضانعلی تقی پور

85944174خانم بیتا متین آزاد

43697283خانم ندا معصوم دوست

43697272آقای ابراهیمی

833332290خانم سپیده جعفری

833332283سیمنا یزدی

64012کارشناس شبکهمسعود صالحی

64012علیرضا طالقانی

64012محمد ابوالحسنی

64012شادی کفایی

64012امیرحسین بهمنی

آسان پرداخت

الکترونیک کارت دماوند
socکارشناس 

کارشناس شبکه

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

پرداخت الکترونیک 

پاسارگاد

پرداخت الکترونیک سداد

پرداخت الکترونیک سامان 

کیش

کارت اعتباری ایرا ن کیش

فناوا کارت

به پرداخت ملت

تجارت الکترونیک پارسیان

پرداخت الکترونیک سپهر

پرداخت نوین

فراپردازان آروند امید

واحد های عملیات، نظارت و امنیت 75105000شاپرک32
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