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چشم انداز مجمع، بانک رفاه به سوی افقی روشن

در ماهـی کـه گذشـت مجمـع عمومی عادی سـاالنه بانک در محل سـازمان تأمیـن اجتماعی برگـزار و صورت های 
مالـی بانک منتهی بـه 1396/12/28 تایید و تصویب شـد.

امـا طـی روزهـای اخیـر و در پـی حادثـه ای ناگوار، کام همـکاران بانـک و خانواده بـزرگ تامین اجتماعی تلخ شـد 
و بـا تأثـر و تاسـف فـراوان دوتـن از مدیـران خـدوم نظـام مقدس جمهـوری اسـالمی را که تـالش ویژه ای بـرای تعالی 

سـازمان تامیـن اجتماعـی و رشـد و توسـعه بانک رفـاه مصروف می داشـتند، از دسـت دادیم.
دکتـر سـید تقـی نوربخـش مدیرعامـل فقیـد سـازمان تامیـن اجتماعـی و مهنـدس تـاج الدیـن معـاون پارلمانی و 
حقوقـی ایشـان در آبـان مـاه سـال جاری و در پـی سـفر اسـتانی وزیر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی به اسـتان گلسـتان، 
وزیـر را همراهـی مـی کردنـد کـه در پـی حادثـه ای دلخـراش و ناگهانـی جـان به جـان آفرین تسـلیم کردند. یادشـان 

می ا گر
امـا درخصـوص برگـزاری مجمـع عمومـی عـادی سـاالنه بانـک و تأییـد صورت هـای مالـی کـه بـه ریاسـت دکتـر 

نوربخـش فقیـد برگـزار شـد، چنـد نکتـه حائـز اهمیت بسـیار اسـت.
نخسـتین مسـئله کـه طـی سـال های اخیـر توسـط سـهامداران و مدیران عالـی بانک بـرآن تأکید می شـود، بحث 
افزایـش سـرمایه نقـدی بانـک از سـوی سـازمان تأمین اجتماعی اسـت کـه امیدواریم ان شـاءاهلل به زودی محقق شـود.

بانـک رفـاه بـرای اینکـه در بازار به شـدت رقابتـی صنعت بانکداری قادر باشـد عالوه بر سـودآوری، خدمـات متنوع، 
باکیفیـت و رقابتـی بـه جامعـه مشـتریان عرضـه کنـد، نیازمند سـرمایه پایه قوی اسـت. سـرمایه ای که با توسـل به آن 
هـم در عرصـه هـای داخلـی و هـم بیـن المللـی منشـا خیـر و اثر باشـد. به ویـژه در بعـد داخلـی، افزایش سـرمایه پایه 
بانـک نتایـج مثبـت بـی شـماری در رونـق هر چـه بیشـتر چرخ های اقتصـادی کشـور و همچنیـن ارتقـای رضایتمندی 

مشـتریان به دنبـال دارد.
امـا مسـئله دوم کـه در خـالل برگـزاری مجمـع عمومی عادی سـاالنه بانـک مورد تأکیـد و قدردانـی اعضای مجمع 
و از جملـه مرحـوم دکتـر نوربخـش قـرار گرفـت، بحث مطالبـات بانک در مقایسـه با میانگین نظام بانکی کشـور اسـت.

براسـاس گزارش هـای حسـابرس مسـتقل و بـازرس قانونـی بانـک میـزان NPL بانـک در مقایسـه با سـایر بانک ها و 
میانگیـن نظـام بانکـی بسـیار مطلـوب و قابـل ذکر اسـت. ایـن ضریب نشـان می دهـد که بحمـداهلل بانک ضمـن اینکه 

از سـالمت مالـی برخـوردار اسـت، خطـر زیاندهی از ایـن بابت را نیـز تجربـه نخواهد کرد.
امـا اصلـی تریـن نکتـه در برگـزاری مجمـع، بحث سـودآوری بانک و مهم تـر اینکه بانک سـود عملیاتـی را تجربه 

کـرده اسـت. نتیجـه ای کـه حاصل تـالش تمامـی ارکان و یکایک همـکاران خدوم بانک اسـت.
همانگونـه کـه مجمـع امسـال بـر آن صّحـه و تأکیـد داشـت؛ بانـک رفـاه یـک رونـد رو بـه رشـد و 
موفقیت آمیـز را آغـاز کـرده اسـت؛ ان شـاءاهلل با تالش مدیـران عالی و همـکاران متعهد و دلبسـته بانک، 
ایـن رونـد سـرعت روزافـزون بگیـرد و بانک رفـاه همانند گذشـته و بیـش از آن، نهـادی اثرگذار در 

جامعـه اسـالمی ایران باشـد.

                                                      مدیرمسئول



3  ماهنامه رفاه     آبــان  1397     شمــاره 209

• مشـکالت اقتصـادی کشـور بـدون اجرای سیاسـت هـای اقتصـاد مقاومتی حل نخواهند شـد و رشـد اقتصادی نیـز به وجود 
نخواهـد آمد.

• مسـئوالن دولتـی بایـد نسـبِت فعالیـت هـا و تالش های اقتصـادی خود را با اقتصـاد مقاومتی، کاماًل مشـخص کننـد و معیار 
هرگونـه همـکاری و برنامـه اقتصـادی، سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی باشـد کـه براسـاس خـرد جمعـی تنظیم شـده و مورد 

اجمـاع اکثـر کارشناسـان و متخصصان اقتصادی اسـت.
• اجـرای سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی بـرای بالفعـل کـردن ظرفیت هـای داخلی و بـه حرکـت درآوردن تولید، بسـیار مهم 
اسـت. دولـت بایـد بسـته سیاسـت های اقتصـادی خـود را بـا سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی تطبیـق دهـد و مـواردی را کـه 

غیرمنطبـق بـا ایـن سیاسـت ها اسـت، حـذف کند.
• »اقتصـاد مقاومتـی؛ اقـدام و عمـل«. این، راه و جاده  مسـتقیم و روشـنی اسـت به سـمت آن چیزی که بـه آن احتیاج داریم. 
البتـه توقـع نداریـم کـه ایـن اقـدام و عمـل، در ظـرف یـک  سـال همه  مشـکالت را حـل کند؛ امـا مطمئنیـم که اگـر چنانچه 
اقـدام و عمـل بـه صـورت برنامه ریـزی شـده و درسـت انجـام بگیـرد، مـا در پایان این سـال آثـار و نشـانه های آن را مشـاهده 

خواهیـم کـرد. از همـه  کسـانی کـه در ایـن راه تـالش کردنـد و تـالش می کنند، تشـکر می کنم.
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جلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـاالنه بانـک 14 آبـان 
مـاه سـال جاری با حضـور مدیـران عالـی سـازمان تامین 
اجتماعـی بـه عنـوان سـهامدار و مسـئوالن ارشـد بانک 

شـد. برگزار 
در ایـن جلسـه کـه در محـل سـالن کنفرانـس سـازمان تامیـن 
اجتماعـی برگـزار شـد، پس از اسـتماع گزارش حسـابرس مسـتقل 
و بـازرس قانونـی بانـک، صـورت هـای مالـی بانـک منتهـی بـه 

1396/12/28 بـه تاییـد و تصویـب مجمـع رسـید.
دکتـر نوربخـش مدیـر عامل سـازمان تامیـن اجتماعی بـه عنوان 
رئیـس مجمع پـس از تایید صورت هـای مالی با قدردانـی از اقدامات 
انجـام گرفتـه اظهار داشـت: وجود سـرمایه پایـه مطلوب بـرای بانک 
یـک ابـزار قـوی بـرای دسـتیابی بـه اهـداف و اقـدام اثربخش اسـت. 
سـازمان تامیـن اجتماعـی بـه عنـوان سـهامدار بانـک رفـاه از تمـام 
ظرفیـت هـای خـود اسـتفاده مـی کنـد تـا بـه بهتریـن نحـو ممکن 

افزایـش سـرمایه بانک تحقـق یابد.
وی همچنیـن نسـبت مطلـوب NPL )نسـبت مطالبـات معـوق با 

مصارف(بانـک را نشـانه ای از اثربخش بودن اقدامـات بانک در حوزه 
پیگیـری و وصـول مطالبـات دانسـت و تصریـح کـرد: بانـک همواره 
باید نگران مسـئله مطالبات باشـد و برای به حیطه وصـول درآوردن 

آن از تمامـی ابزارهـای موجود اسـتفاده کند.
دکتـر سـهمانی مدیـر عامـل بانک نیز در این جلسـه بـا قدردانی 
از حمایت های سـازمان تامین اجتماعـی و همچنین اقدامات ارکان 
بانـک در سـال مالـی 96 اظهار داشـت: توفیقات حاصلـه نتیجه هم 

افزایـی تمـام ارکان در بانک بوده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه کفایـت سـرمایه و ضریب مطالبـات دو مولفه 
مهـم از نظـر نهادهای نظارتی و بانک مرکزی  اسـت، افزود: در حوزه 
کفایـت سـرمایه بـا چالـش هایـی مواجـه هسـتیم کـه امیدواریم با 
حمایت سـازمان تامین اجتماعی و مسـاعدت بانک مرکزی، افزایش 
سـرمایه بانـک محقق شـود؛ اما خوشـبختانه بانک رفاه در سیسـتم 
بانکـی در حـوزه مطالبات از شـرایط بسـیار مطلوبی برخوردار اسـت 
و نسـبت پاییـن NPL آن حاکـی از اقدامـات برجسـته و اثربخش در 

زمینه مطالبات اسـت.
در  ریسـک  مدیریـت  اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  سـهمانی  دکتـر 
بـه  توجـه  بـا  رفـاه  بانـک  بانـک خاطرنشـان کـرد:  فعالیت هـای 
رهنمودهـای بانـک مرکزی و مقررات و اسـتانداردهای کمیته بال 1 
و 2 مبانـی مدیریـت ریسـک را رعایـت می کنـد و در این زمینه هم 

از شـرایط خوبـی برخـوردار اسـت.
درخاتمـه ایـن جلسـه، تکالیف بندهای صـورت های مالـی برای 

فواصـل زمانی مشـخص و قابـل پیگیری اعالم شـدند.

صورت های

مالی بانک تأیید

و تصویب شد

مدیر عامل سازمان 
تامین اجتماعی:
وجود سرمایه 
پایه مطلوب برای 
بانک یک ابزار 
قوی برای دستیابی 
به اهداف و اقدام 
اثربخش است



5  ماهنامه رفاه     آبــان  1397     شمــاره 209

مدیر عامل:
مناطق سه گانه 

تهران باید تالش و 
فعالیت بیشتری در 
حوزه های مختلف 

انجام دهند و با 
اقدامات مستمر 
به نقطه مطلوب 

برسند

مدیرعامل در گردهامیی روسای شعب منطقه دو:

وظیفه اصلی روسای 

شعب، بازاریابی و رسیدگی 

به امور مشرتیان است 

در بانکـداری نویـن همـه چیـز از شـعبه آغـاز می شـود و 
شـعبه مرکـز بازاریابی اسـت. اولویـت و وظیفه اصلی روسـای 

شـعب، بازاریابـی و رسـیدگی به امور مشـتریان اسـت.
دکترسـهمانی در گردهمایی مسـئوالن و روسـای شعب مدیریت 
منطقـه دو  بـا بیان این مطلب اظهار داشـت: اسـتان تهـران اهمیت 
بسـیار باالیـی بـرای بانـک دارد. یقیـن دارم بـا همت مضاعف شـما 
ایـن اسـتان در آینده ای نزدیـک می تواند جایگاه متعالی به دسـت 

آورد و الگویـی برای سـایر مدیریت ها شـود.
مدیرعامـل بـا قدردانـی از تـالش هـای بـه عمـل آمـده در منطقـه 
دو و تحـوالت انجـام شـده در مدیریـت ناحیـه یـک خاطـر نشـان کرد: 
تاکنـون انتظـارات بسـیاری از مناطق تهـران وجود داشـته که بحمداهلل 
بـا تالش های مسـتمر این انتظـار در حال برآورده شـدن اسـت. تحرک 

خوبـی انجـام گرفتـه کـه البته بـا نقطه مطلـوب فاصلـه داریم.
وی بـا بیـان اهمیت جایگاه اسـتان تهران گفت: در شـبکه بانکی 
40 تـا 50 درصـد منابـع از اسـتان تهـران تجهیـز می شـود. تهران 
صادرکننـده منابـع به سـمت قطب هـای صنعتی و تجاری اسـت و 

بایـد بیـش از پیش مـورد توجه قـرار گیرد. 
مدیرعامـل بانـک بـا تاکیـد بـر لـزوم جـذاب سـازی خدمـات و 
تصویـر بانـک در اسـتان تهران گفت: در شـهر تهران بایـد به صورت 
جذاب تـر برای مشـتریان ظاهر شـویم. برای این اقـدام تمامی ارکان 
بانـک باید مشـارکت جدی داشـته باشـند. مناطق سـه گانـه تهران 
بایـد تـالش و فعالیت بیشـتری در حـوزه های مختلـف انجام دهند 

و بـا اقدامات مسـتمر بـه نقطه مطلوب برسـد.
وی در خصـوص ضـرورت بهبـود و اصـالح شـبکه شـعب گفـت: 
بانـک در برخـی از مناطـق تهـران حضـور نـدارد و بایـد بـه لحـاظ 

گسـترش شـبکه شـعب ایـن مناطـق مـورد بررسـی قـرار گیرد. 
 بانـک رفـاه یـک بانـک تجـاری قـوی و باتجربـه اسـت و تمـام 
خدمـات مـورد نیـاز یک مشـتری را ارائه مـی دهد، بنابرایـن باید با 
تقویـت بیـش از پیش نـگاه تجـاری، در نقاط برخـوردار حضور قوی 

و مبتنی بر سـودآوری داشـته باشـیم.
 دکتـر سـهمانی با اشـاره بـه اینکه بانک رفـاه در حال حرکت اسـت 
و شـتاب حرکتی آن نسـبت به صنعت بانکداری سـریع تر اسـت، افزود: 
بایـد در شـرایط رقابتـی و بـه ویـژه شـهر تهـران اقدامات بهتـری انجام 

گیـرد. بازاریابـی قـوی و حرفه ای یکـی از این رویکردها اسـت.

وی بـا بیـان اینکه سـطح توقعات مشـتریان در تهران باال اسـت، 
افزود: در این شـرایط مشـتریان نسـبت به برخـورد کارکنان و نحوه 
 مشـتری مداری آنهـا حسـاس هسـتند. در نـگاه مشـتری، روابـط 

فی مابین بانک و مشتریان بسیار تاثیرگذار است. 
مدیرعامـل بـا تاکید بر مشـتری مداری و رعایـت اخالق حرفه ای 
در برخـورد بـا مشـتریان تصریـح کـرد: کارکنـان از ایـن طریـق 
می تواننـد برنـد بانـک را تقویـت کنند. با رفتـار حرفـه ای و برخورد 

مناسـب بـا مشـتریان مـی تـوان تصویر بانـک را تقویـت کرد.
مدیرعامـل بـا بیـان اینکـه مشـتری مسـتحق دریافـت بهتریـن 
خدمـات همـراه با اخـالق حرفه ای اسـت، افزود: در هـر حالتی باید 
رضایـت مشـتری در اولویـت باشـد و خدمـات را  با خوشـرویی ارائه 
دهیـم. ایـن اقـدام یک معیـار مهم در محـک افکار عمومی نسـبت 
بـه بانک اسـت. چشـم انداز بانـک در سـال 1400 »بانـک متمایز« 
اسـت. متمایـز بودن در مرحله نخسـت در مشـتری مـداری، نمایان 
می شـود و باید در شـاخص های عالی، متمایز باشـیم. در هر زمان 
از سـوی مشـتریان درحال مقایسـه شـدن هسـتیم و باید تمام توان 

و سـازوکارهای خـود را بـرای بهتریـن بودن بـه کار بندیم.
وی ادامـه داد: کارنامه عملکرد منطقه 2 و اسـتان تهران مناسـب 
و روبـه جلـو اسـت. در بانـک همـواره در نیمـه دوم سـال سـرعت 
تغییـر شـاخص ها بیشـتر بـوده اسـت. امیـدوارم در منطقـه تهران 
و منطقـه2 این سـرعت نمایان باشـد و بـه اهداف نایل شـوند. البته 
باید عملکردها در طول سـال رو به جلو باشـد و دسـتاوردها منطقی 
و متـوازن باشـند. در حـوزه های مختلف عملکرد شـعب خوب بوده، 
امـا الزم اسـت بـرای جذب مشـتریان کلیدی از جمله شـرکت های 
زیـر مجموعـه سـازمان تأمین اجتماعـی اقدامات جدی انجام شـود.

دکتـر سـهمانی در خاتمـه تصریح کرد: مسـئوالن شـعب باید 
بـه طـور مسـتمر و دقیـق برشـعب نظـارت داشـته باشـند تـا در 
آینـده بـا ریسـک شـهرت گریبانگیر نباشـند. روسـای شـعب به 
اعتبـار بانـک حسـاس باشـند. در صورتـی کـه مشـتری دغدغـه 
اصلـی باشـد، یـک بانـک حرفـه ای هسـتیم. در تمامـی مراحـل 
سیاسـت گذاری، اجـرا و ارزیابـی بایـد مشـتری در مرکـز توجـه 
باشـد. بهتریـن پیشـنهادها از بدنـه اجرایـی مـی آیـد. باتوجـه 
بـه نزدیکـی روسـای شـعب بـه مشـتریان و رقبـا، آنهـا بهتریـن 

پیشـنهاد دهنـده بـرای بهبود مسـتمر هسـتند.

باید گفت که چه در درون شرکت ها و چه در روابط بین افراد، مدیریت از هر چیزی مهمتر است.

آنتونی رابینز
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شـایان ذکر اسـت، در ابتدای این همایش و پیش از سـخنان دکتر 
سـهمانی  داودعالالدینـی و علـی رعـدی بـه ترتیب بـا ارائه گزارشـی، 
عملکـرد مدیریـت امـور ناحیـه یـک و مدیریـت شـعب منطقـه دو را 

تشـریح کردند. 
عالءالدینـی در سـخنان خـود تصریـح کـرد: مطابـق خواسـته های 

وزیـر محتـرم تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی و همچنین دکتر سـهمانی 
مدیرعامـل محتـرم بانـک در ناحیـه یـک و منطقه دو تـالش می کنیم 
جوی همراه با شـادی و اعتماد برای همکاران و مشـتریان فراهم شـود. 
در خاتمه این گردهمایی شـعب سـپهبد قرنـی، آرژانتین، ملت و 

فردوسـی جنوبی شـعب برتر معرفی و تقدیر شـدند.

مدیر عامل:
 مسئوالن شعب 
باید به طور مستمر 
و دقیق برشعب 
نظارت داشته 
باشند تا در آینده 
با ریسک شهرت 
گریبانگیر نباشند

مراسـم تجلیـل از فعـاالن عرصـه خدمـت بـا عنـوان 
جشـنواره شـهید رجایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
برگزار شـد و واحدهـای برتر بانک در حوزه خدمت رسـانی 

معرفی شـدند.
دکتـر محسـنی بندپی سرپرسـت وقـت وزارت تعـاون، کار و رفاه 
اجتماعـی در ایـن مراسـم کـه 24 مهرمـاه سـال جاری و بـا حضور 
دکتـر انصـاری معـاون رئیس جمهـور و رئیس سـازمان امـور اداری 
و اسـتخدامی، دکتر نوربخـش مدیرعامل سـازمان تأمین اجتماعی، 
دکتـر سـهمانی مدیرعامـل بانـک، تنـی چنـد از مدیـران عالـی و 
روسـای ادارات بانـک، مدیـران عالـی نهادهـای اجرایـی وزارتخانـه 
و تنـی چنـد از کارمنـدان نمونـه وزارت و ارگان هـای تابعـه برگـزار 
شـد، با تشـریح لوازم و ضروریات توسـعه یافتگی گفت: اگر توسـعه 
را هدفـی مطلـوب تعریـف کنیم، الزم اسـت بـرای دسـتیابی به آن 

ابزارهـا و زیرسـاخت هـای الزم را فراهـم کنیم.
سرپرسـت وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی ادامـه داد: برنامه ریزی 

مبتنـی بـر علـم و شـواهد، مدیریـت خـوب و نظـام اداری منظـم و 
کارآمـد برخـی از مهم تریـن ابزارهای توسـعه یافتگی اسـت.

وی در ادامـه بـه تشـریح نظـام اداری مطلـوب پرداخـت و گفت: 
ایـن نظـام دانشـگرا، متخصص و شایسـته سـاالر اسـت. ایـن موارد 

بایـد در نظـام اداری نهادینـه و تقویت شـود.
دکتـر محسـنی بندپـی بـا قدردانـی از عملکـرد مطلـوب وزارتخانـه 
و سـازمان های تابعـه در حـوزه خدمـت رسـانی خاطرنشـان کـرد: ایـن 
عملکـرد حاصـل هـم افزایـی تمامـی دسـتگاه ها بـوده و نشـان دهنده 
ایـن اسـت کـه ایـن وزارتخانه در امـر خدمت رسـانی موفق بوده اسـت.

پیش از سـخنان دکتر محسـنی بندپی شریعت مشاور وزیر و مدیرکل 
دفتـر مدیریت عملکرد وزارتخانه با ارائه گزارشـی، از روند ارزیابی عملکرد 

دسـتگاه ها و شاخص های مورد بررسـی را تشریح کرد.
برایـن اسـاس از مدیریـت هـای امـور طـرح و برنامـه و مالـی و 
همچنیـن مدیریت شـعب اسـتان هـای خراسـان رضـوی، کرمان و 

آذربایجـان شـرقی تجلیل شـد.

از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی

واحدهای برتر بانک در حوزه خدمت رسانی معرفی شدند

 دکتر محسنی بندپی: 
برنامه ریزی مبتنی بر 
علم و شواهد، مدیریت 
خوب و نظام اداری 
منظم و کارآمد برخی از 
مهم ترین ابزارهای توسعه 
یافتگی است



مدیرعامل در بازدید از رشکت صنعتی بهشهر:

اصل حاکم بر روابط 

بانک و مشرتیان، منافع 

متقابل است
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مدیرعامـل گفت: اصـل حاکم بر روابط بانک و مشـتریان براسـاس 
ایجـاد منافع متقابل و برقـراری روابط برد-برد اسـت.

دکتـر سـهمانی در بازدیـد از شـرکت صنعتـی بهشـهر و گفـت وگـو بـا 
مدیرعامـل ایـن شـرکت، بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: بانک رفـاه بـا اتخاذ 
رویکـرد همکاری اسـتراتژیک با مشـتریان بـزرگ و خوشـنام، آمادگی ارائه 
هرگونـه خدمـات بـه آنهـا را دارد و در مسـیر همـکاری هـا از تمـام توان و 

ظرفیـت خود اسـتفاده مـی کند.
مدیرعامـل در ایـن بازدیـد کـه رحمتـی عضـو هیـأت مدیـره، خانلری، 
عالءالدینـی و رعـدی مدیـران امـور اعتباری، ناحیه یک و شـعب منطقه 2، 
سـعیدی و عـزت کمالی رؤسـای ادارات روابط عمومی و عملیـات ارزی وی 
را همراهـی مـی کردنـد، بـا تأکید بـر حمایت بانک رفـاه از صنایـع داخلی 
و مشـارکت بـرای افزایـش توان صنعـت و اشـتغالزایی گفت: بانـک رفاه در 
راسـتای تحقـق اهـداف خـود و با هـدف رونق بخشـی به صنعـت، تولید و 
اشـتغال آمـاده هرگونه خدمت رسـانی به شـرکت صنعتی بهشـهر اسـت. 
دکتـر سـهمانی در ادامـه بـا بیان اینکـه شـرایط و زمینه هـای الزم برای 
تخصیـص اعتبـار بـه این شـرکت فراهم اسـت، خاطرنشـان کرد: بانـک رفاه 
عـالوه بـر حـوزه اعتبـاری در زمینـه فعالیـت هـای ارزی و بین الملـل هم از 
قابلیـت و تـوان ویـژه ای برخـوردار اسـت و با توجه به زیرسـاخت هـای الزم 
کـه در بانـک وجـود دارد، قـادر خواهـد بود طیـف متنوعی از خدمـات ارزی 
را نیـز بـه ایـن شـرکت ارائـه کند. حـوزه بیـن الملل بانـک رفاه، هـم اکنون 
جـزو بهتریـن و فعـال ترین حـوزه هـا در نظام بانکی اسـت و با بهـره مندی 
از دانـش، تخصـص و تجربـه مـی توانـد انـواع خدمـات را بـه مشـتریان ارائه 
دهـد. بانـک رفـاه همچنین دارای یک شـرکت فعـال در حوزه صرافی اسـت 
و می توانـد خدمـات صرافـی را نیـز بـه نحو مطلوبی بـه مخاطبـان ارائه دهد.

دکتـر سـهمانی در ادامـه درخصوص نحـوه ارزیابـی و رتبه بندی مشـتریان 
بانـک اظهـار داشـت: بانـک رفـاه دارای سـاز وکار برنامـه ریـزی شـده ای در 
خصـوص ارزیابـی مشـتریان اسـت و تـالش مـی کنـد براسـاس توان شـرکت، 
محبوبیـت برنـد آن نـزد مصـرف کننـدگان، میـزان سـرمایه و سـاختار مالـی 
شـرکت بـه بررسـی بپـردازد و در نهایـت ارائـه خدمـات متناسـب با نیـاز آن را 

تعریـف، طراحـی و ارائـه کند.
در ادامـه ایـن نشسـت رحمتـی عضو هیـأت مدیره نیـز با تأکید بـر حمایت 
بانـک از صنعـت، تولیـد و اشـتغال اظهـار داشـت: بانـک رفـاه در 2 سـال اخیر 
تالش ویژه ای مبذول داشـته تا سـاختار و چارچوب بانکداری جامع را اسـتقرار 

بخشـد و متناسـب بـا اصـول و موازیـن آن بـه نیازهـای متنوع طیـف گوناگون 
مشتریان پاسـخ گوید.

وی افـزود: بانـک رفـاه در این سـاختار خدمات بانکی و مالـی را در قالب 
بانکـداری شـرکتی، اختصاصـی، خـرد و تجـاری ارائه می کنـد و با احصای 
نیازهـای مشـتریان و طبقـه بنـدی آنهـا در ایـن بخـش ها، خدمـات نوین 

بانکـی ارائه مـی دهد.
 عـالء الدینـی مدیرامور ناحیه یک نیز در این بازدید با تشـریح تاریخچه 
روابط بانک و شـرکت صنعتی بهشـهر گفت: بانک و شرکت صنعتی بهشهر 
تاکنـون روابط سـازنده ای داشـته انـد. امیدواریم با مسـاعدت مدیران عالی 
بانـک و بـا توجه به رغبـت طرفین برای تعمیق روابـط، در آینده ای نزدیک 

شـاهد افزایش مطلوب تعامالت باشیم.
 عـزت کمالی رئیس اداره عملیـات ارزی نیز درخصوص زمینه های همکاری 
ارزی و بیـن الملـل با شـرکت گفـت: در شـرایط تحریمی فعالیت هـای ارزی با 
دشـواری و چالـش هایـی مواجه شـده اسـت که البتـه از قبل برای این مسـئله 

تدابیری اندیشـیده شـده بود تا بتوانیم نیازهای مشـتریان را برآورده سـازیم.
شـهرضایی مدیرعامـل شـرکت ضمـن قدردانـی از حضـور مدیـران عالی 
بانـک در محـل شـرکت و همچنیـن خدمات گذشـته بانک به تشـریح 
زمینـه های فعالیت شـرکت، ترکیـب سـهامداران، جامعه هدف، سـهم بازار 
و برنامـه هـای آتی بـرای تقویت برند شـرکت پرداخت و افزود: خوشـبختانه 
تاکنـون با بانک خوشـنام رفاه همکاری های الزم را داشـته ایـم. امیدواریم به 
یمـن حضـور مدیرعامل و اعضـای هیأت مدیـره این بانک در محل شـرکت، 
سـطح تعامـالت و همکاری ها بیش از پیش تقویت شـود. بانـک رفاه همواره 
بـه عنـوان یـک بانـک فعـال و تجاری برای شـرکت مطـرح بـوده و در زمینه 

همـکاری، ایـن بانک اولویت اصلی شـرکت محسـوب می شـود. 
 فتاحیـان مدیـر شـرکت پخـش ایـن مجموعـه نیز به تشـریح شـرایط 
کنونـی توزیع محصوالت، میزان سـرمایه، پوشـش جغرافیایـی و بازار هدف 
پرداخـت و تصریـح کـرد: شـفافیت مهم تریـن اولویـت شـرکت پخـش در 

فعالیت هـای توزیعـی و ترویجی اسـت.
دکتر سـهمانی و هیأت همراه در خاتمه از خطوط تولید شـرکت بازدید 

کردند.
گفتنـی اسـت، شـرکت صنعتی بهشـهر یکی از شـرکت هـای قدیمی و 
فعـال ایـران در زمینه تولید روغـن و چربی های خوراکی اسـت. الدن، بهاره 

و نسـترن از جمله برندهای تجاری این شـرکت محسـوب می شـوند.

مردم وقتی به شما اهمیت می دهند که بدانند به آنها اهمیت می دهید.

جان ماکسول



نشست علمی سیاست گذاری پولی 

مناسب با ارائه تجارب بین املللی 

سایر کشورها برگزار شد
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عنـوان  بـا   97 سـال  علمـی  نشسـت   ششـمین 
« سیاسـت گذاری پولـی مناسـب بـا ارائـه تجـارب بین 
المللی سـایر کشـورها« با حضـور مدیر عامـل و اعضای 

هیـأت مدیره برگزار شـد.
در این نشسـت که به همت اداره آموزش و توسـعه دانش در دوم 
آبـان مـاه سـال جاری و در محل سـالن همایش حضرت زهـرا )س( 
سـاختمان ولیعصر)عـج( برگزار شـد، دکتر حسـین قضـاوی معاون 
بانکـی وزارت امـور اقتصـادی و دارایی، هدف از سیاسـت گذاری های 
پولی مناسـب و عرضه پول را تسـریع رشـد اقتصادی، ایجاد اشتغال 
پایـدار و تثبیـت سـطح عمومـی قیمـت هـا برشـمرد و گفـت: نرخ 
بهـره، نـرخ تنزیـل مجـدد، نـرخ سـپرده قانونـی، کنتـرل کمـی و 
کیفـی اعتبـارات و شـرکت در عملیـات بازار بـاز به عنـوان ابزارهای 

سیاسـت گذاری بانـک مرکزی اسـت.
وی با اشـاره بـه ابزارهای متعارف و غیرمتعارف در سیاسـت های 
پولـی بانـک مرکـزی اظهـار داشـت: درک متقابـل بانکـدار تجـاری 
ازعملکـرد بانـک مرکـزی و انـواع سیاسـت های اتخاذ شـده توسـط 

آن مـی توانـد بـر انتخـاب درسـت و اسـتفاده صحیـح از ابزارهـای 
سیاسـت گذاری پولـی موثر باشـد.

دکتـر قضـاوی اسـتفاده ابـزاری آمریـکا از دالر را بـه زیـان خـود 
ایـن کشـور دانسـت و گفت: اگـر آمریکا بخواهـد از دالر خـود برای 
مسـائل سیاسـی اسـتفاده کند، بـا ارزهـای جایگزیـن و کاهش نرخ 

دالر روبـه رو خواهد شـد.
راهبردهـای  و  بـاز  بـازار  عملیـات  تشـریح  بـه  ادامـه  در  وی 
 لنگرسـازی تورمـی نـرخ ارز پرداخـت و گفـت: مهمتریـن هـدف

 بانـک مرکزی،کنتـرل تـورم اسـت و بـا اسـتفاده از تجربیـات دیگر 
کشـورها مـی تـوان تصمیمـات درسـتی در ایـن رابطه اتخـاذ کرد.

دکتـر قضــاوی در پایــان بـــه سـوال های حاضـران در زمینـه 
سیاسـت گذاری پولـی بانـک مرکـزی پاسـخ داد.

 هفتمیـن همایـش ملـی پدافنـد غیر عامـل با حضـور اعضای 
کمیتـه پدافند غیـر عامل بانک 14 آبـان ماه سـال جاری با حضور 
تنـی چنـد از مقامـات عالی کشـوری و لشـکری در محـل مرکز 

همایـش های بیـن المللی سـازمان صدا و سـیما برگزار شـد.
در ایـن دوره از همایـش کـه مصـادف با پانزدهمین سـالگرد تشـکیل 
سـازمان پدافنـد غیر عامل کشـور و با شـعار »پدافند غیر عامـل، افزایش 
بازدارندگـی در سـایه حماسـه حسـینی« برگـزار شـد،  فـرخ نـژاد عضو 
هیـات مدیـره و سـایر اعضـای کمیته پدافند غیـر عامل حضور داشـتند.

در ایـن دوره از همایـش، مباحـث مهمـی در زمینه پدافنـد غیر عامل 
تشـریح و راهکارهایـی بـرای بهبـود و ارتقـای تـوان مقابلـه بـا چالش ها 

توسـط متخصصـان این حـوزه ارائه شـد.

هفتمین هامیش ملی پدافند غیر عامل برگزار شد 

معاون بانکی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی:
نرخ بهره، نرخ تنزیل 
مجدد، نرخ سپرده 
قانونی، کنترل کمی 
و کیفی اعتبارات و 
شرکت در عملیات بازار 
باز به عنوان ابزارهای 
سیاست گذاری بانک 
مرکزی است
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در پی سـفر دکتر انوشیروان محسـنی بندپی سرپرست 
وقـت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به اسـتان خراسـان 
شـمالی، فـرخ نـژاد عضـو هیـأت مدیـره نیـز از مدیریت 
شـعب و برخی شـعب ایـن اسـتان بازدیـد و با همـکاران 

کرد. گـو  و  گفت 
فـرخ نـژاد در بازدیـد از شـعبه 17 شـهریور بجنـورد نقـش بانک ها 
در فعالیـت هـای اقتصـادی را بـی بدیـل دانسـت وگفـت: بانک ها 
عالوه برتاثیرگـذاری براقتصـاد، مـی تواننـد بـر زندگی افـراد جامعه 

نیز تاثیر داشـته باشـند.
وی در ادامـه بـا تاکیـد بـر لـزوم بـه کارگیـری بانکـداری نویـن 
افـزود: زمـان بانکـداری سـنتی بـه پایـان رسـیده و بایـد در پـی 
 اسـتقرار بانکـداری نویـن و جامـع بـود. مـا بایـد خدمـات بانـک را 
بـه گونـه ای گسـترش دهیـم کـه مشـتری ایـن خدمـات را در هر 

زمـان و مکانـی تحویـل بگیرد.
 فـرخ نـژاد بـا قدردانـی از عملکـرد مدیریـت شـعب خراسـان 
شـمالی اظهار داشـت: این اسـتان تالش ویژه ای برای همسـویی با 

اهـداف بلندمـدت بانک داشـته اسـت.
عضـو هیـات مدیـره در ادامه این سـفر در مراسـم بهـره برداری 
از شـیرخوارگاه غنچـه هـای رضـوان بجنـورد، افتتـاح سـاختمان 
مرکز توانمندی سـازی معتادان بهبود یافته بجنورد، جلسـه سـتاد 
فرماندهـی اقتصاد مقاومتی و کارگروه تخصصی اشـتغال اسـتان در 

اسـتانداری حضـور یافت.
 فـرخ نـژاد همچنیـن بـه همـراه سرپرسـت وزارت تعـاون، کار و 
رفاه اجتماعی و سـایر مدیران اجرایی اسـتان و شهرسـتان بجنورد، 
از مجتمع پتروشـیمی خراسـان شـمالی به منظور تکمیـل فاز دوم 

بازدیـد کرد.

عضو هیأت مدیره:
بانک ها عالوه 
برتاثیرگذاری 

براقتصاد، می توانند 
بر زندگی افراد 
جامعه نیز تاثیر 

داشته باشند

بازدید عضو هیأت مدیره از استان خراسان شاملی

مدیر عامل:
 بانک رفاه برای 

رونق اقتصادی کشور، 
تسهیالت مختلفی به 

حوزه های مختلف 
اقتصادی پرداخت 

کرده و همواره نقش 
فعالی در این حوزه 

داشته است

بازدید مدیرعامل از گروه صنعتی ماموت در الربز

مدیـر عامـل بانـک رفـاه بـا حضـور در محـل مجتمـع 
صنعتـی ماموت در اسـتان البـرز از بخش هـای مختلف این 

مجموعـه بازدیـد کرد.
دکتـر سـهمانی در ایـن بازدید کـه  رحمتی عضو هیـات مدیره و 
تنی چند از مدیرا ن امور و روسـای ادارات حضور داشـتند، ضمــن 
تشــریح ظرفیـت هـا و توانمنـدی هـای بانک رفـاه در حـوزه های 
ارزی و ریالـی، بـر برقـراری تعامـالت دوجانبه و آمادگـی بانک برای 
ارائـه انـواع خدمـات مـورد نیـاز ایـن مجموعـه از جمله تسـهیالت 
سـرمایه در گـردش، نوسـازی نـاوگان حمـل سـوخت، ارائـه انـواع 
ضمانـت نامه هـای بانکـی، تسـهیالت کارکنـان و فعال سـازی باجه 

ارائـه خدمـات بانکـی در ایـن مجتمع صنعتـی تاکیدکرد. 
مدیـر عامـل در گفـت و گـو با مدیـران عالـی این شـرکت اظهار 
داشـت: بانـک رفاه با بهره مندی از ظرفیت هـا و توانمندی های خود 
و بـرای رونـق اقتصـادی کشـور، تسـهیالت مختلفـی بـه حوزه های 
مختلـف اقتصـادی پرداخـت کـرده و همـواره نقـش فعالـی در این 

حوزه داشـته اسـت.
در ابتـدای ایـن دیدار مهندس فردوس مدیـر عامل گروه صنعتی 
مامـوت با اشـاره به سـهم 90 درصدی مجموعه صنعتـی ماموت در 

تولید انواع تریلی در کشـور، تولید کامیون های کشـنده اسـکانیا را 
از دیگـر توانمنـدی هـای این مجتمع صنعتی برشـمرد و خواسـتار 

برقراری تعامالت دوجانبه شـد.
مدیـر عامـل و هیـات همـراه در پایـان از بخـش هـای مختلـف 

مجتمـع صنعتـی مامـوت بازدیـد کردنـد.
از بزرگتریـن  گفتنـی اسـت، مجتمـع صنعتـی مامـوت یکـی 
مجتمع های صنعتی اسـتان البرز اسـت که در منطقه سـاوجبالغ و 

در مجـاورت اتوبـان کـرج- قزویـن فعالیـت دارد.

بهره وری در کار گروهی بستگی به این دارد که چگونه افراد اهداف خود را 

در ارتباط با اهداف سازمان می بینند.

کن بالنچارد
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مجمـع منطقه ای مدیریت شـعب اسـتان هـای قزوین، 
نخسـت  ماهـه  شـش  مقطـع  در  قـم  و  البـرز  زنجـان، 
سـال جاری بـا حضور  رحمتـی عضو هیات مدیره و اسـدی 

مشـاور مدیـر عامـل در امـور اجرایـی برگزار شـد.
رحمتـی در ایـن جلسـه کـه 30 مهـر مـاه سـال جاری در محل 
باشـگاه فرهنگی-رفاهی ولنجک و با حضور مدیران امور، مشـاوران 
مدیـر عامل، مدیران شـعب اسـتان های یاد شـده و برخی روسـای 
اداره هـای سـتادی بانـک برگـزار شـد،  با اشـاره بـه خروجی مثبت 
مجامـع اسـتانی اظهار داشـت: سلسـله جلسـات مجامع اسـتانی با 
رویکـرد بررسـی عملکـرد بانـک در مقاطـع خـاص بازخـورد خوبی 

داشـته است.
عضـو هیـات مدیـره مطالـب مطرح شـده در ایـن مجامـع را در 
تدویـن برنامـه هـای بانک بسـیار موثـر دانسـت و تصریح کـرد: در 
دومیـن همایش مدیران، وضعیت اسـتان ها بسـیار مطلوب ارزیابی 

شـد کـه نتیجـه برگزاری مسـتمر همیـن مجامع بوده اسـت.
 رحمتـی بـا بیـان اینکـه نقدینگـی بایـد مدیریـت شـود، افزود: 
خـروج آمریـکا از برجـام، بانـک هـا را بـا مشـکالتی از قبیـل مـوج 
نقدینگـی، وقفـه در ایفـای تعهـدات از سـوی مشـتریان و افزایـش 
نیـاز بنـگاه هـای اقتصـادی بـه نقدینگـی روبـه رو خواهد کـرد که 
بانک هـا بـا مدیریت صحیـح نقدینگی و حفظ مشـتریان می توانند 

بـه حیـات اقتصـادی خـود ادامـه دهند.
وی همچنیـن بـر جـذب منابـع ارزان قیمـت بـا هزینـه پایین و 
افزایـش سـهم بـازار اسـتانی تاکیـد کـرد و کسـب رتبه هـای برتر 
بانـک در میـان بانک های تجاری در سـطح اسـتان را نشـانه تالش 

روزافـزون همـکاران بانک در اسـتان دانسـت.
 اسـدی مشـاور مدیـر عامـل در امـور اجرایـی نیز با اشـاره به 
اینکه روح مجمع روح پاسـخگویی و پرسـش اسـت، گفت: برنامه 
عملیاتـی چـراغ راه ماسـت. شـرایط سیاسـی کشـور و دنیـا بـه 
گونـه ای اسـت کـه تغییرات به صـورت لحظه ای اتفـاق می افتد 
و مـا بایـد برنامـه هـای خـود را بـا این شـرایط منطبـق و برنامه 
عملیاتـی را هـر لحظـه بـه روز رسـانی کنیم تا به سـود عملیاتی 

برسیم.
وی وضعیـت بانـک در میـان بانـک هـای تجـاری را مطلـوب 
ارزیابـی کـرد و افـزود: وضعیـت مطلوب بانـک و پیشـرفت را در 
میـان بانـک هـای تجـاری مرهـون تـالش همـکاران و ارتقـای 

توانمنـدی و مهـارت کسـب شـده توسـط آنهـا می دانیـم.
در ادامـه، اصولـی رئیـس اداره برنامـه ریـزی، پژوهـش و نوآوری 
عملکـرد هـر یـک از اسـتان های یادشـده بر اسـاس شـاخص های 

عملکـردی منطبـق بـا کارت امتیازی متـوازن را تشـریح کرد.
همچنین  مسـعود میهمی، حسین پوریوسـفی، فردین قبادپور و 
ابراهیم اسـکندری، مدیران شـعب اسـتان های قزوین، زنجان، البرز 
و قم ضمن تشـریح عملکرد و اقدامات انجام گرفته در اسـتان های 
تحـت نظـر خـود، به سـوال های مطرح شـده در خصـوص وضعیت 
عملکردی مدیریت شـعب در شـاخص هـای کارت امتیازی متوازن 

دادند. پاسخ 
در ایـن نشسـت بـرای تقویـت نقـاط قـوت اسـتان هـا و رفـع 
و بهبـود کاسـتی هـای موجـود، راهکارهـا و تکالیـف تـا پایـان 

شـد.  تعییـن  و  پیشـنهاد  سـال جاری 

مجمع منطقـه ای مدیــریــت 

شعــب استان هــای قزویــــن 

زنجان، الربز و قم برگزار شد

عضو هیأت مدیره:
در دومین همایش 
مدیران، وضعیت 
استان ها بسیار 
مطلوب ارزیابی شد 
که نتیجه برگزاری 
مستمر همین مجامع 
بوده است

مشاور مدیرعامل:
وضعیت مطلوب 
بانک و پیشرفت 
در میان بانک های 
تجاری را مرهون 
تالش همکاران و 
ارتقای توانمندی و 
مهارت کسب شده 
توسط آنها می دانیم
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 بانـک رفـاه با هـدف معرفـی اثربخـش محصـوالت و خدمات 
خـود و همچنیـن در راسـتای گسـترش تعامـالت با شـرکت های 
فعـال اقتصـادی در پنجمین نمایشـگاه بین المللی بـورس، بانک، 
بیمـه و خصوصـی سـازی کیـش و دهمیـن نمایشـگاه معرفـی 

فرصت هـای سـرمایه گـذاری کشـور حضـور فعالی داشـت.
 مبارکـی معـاون مدیرعامـل در امـور بانکـداری شـرکتی و اختصاصـی، 
سـعیدی رئیـس اداره روابـط عمومـی، رضایـی و رهگـذر رؤسـای ادارات 
بانکـداری شـرکتی و اختصاصـی، کشـوری رئیـس اداره سـرمایه گـذاری و 
امـور مجامـع شـرکت ها و نوریمند مدیرشـعب اسـتان هرمـزگان در خالل 
برگـزاری نمایشـگاه ضمـن بازدید از غرفـه بانک با مدیران عالی شـرکت ها 

و سـازمان هـای حاضـر در ایـن نمایشـگاه دیـدار و گفـت و گـو کردند.
مدیـران بانـک در مذاکـره بـا شـرکت هـا و سـازمان هـا ضمن تشـریح 
سیاسـت هـای کالن بانـک و همچنیـن خدمـات رقابتی بانک، بـر حمایت 
و حضـور حداکثـری بانـک در حـوزه های مختلـف اقتصادی کشـور تاکید 

کردنـد و اظهـار داشـتند: بانـک رفـاه با توجه بـه ظرفیت های ویـژه ای که 
در اختیـار دارد و بـا توجـه بـه توان رقابتـی خود، قادر اسـت طیف متنوعی 
از خدمـات و محصـوالت بانکی را متناسـب بـا نیازهای گـروه های مختلف 

مشـتریان بـه آنها ارائـه کند.
بانـک در ایـن دوره از نمایشـگاه کـه به مدت 4 روز و در محل نمایشـگاه 
بیـن المللـی کیـش برگـزار شـد، بـا برپایـی غرفـه معرفـی محصـوالت و 

خدمـات، بـه حاضـران در نمایشـگاه نیـز مشـاوره هـای مالی ارائـه کرد.
شـایان ذکـر اسـت، پنجمین نمایشـگاه بین المللـی بـورس، بانک، بیمه 
و خصوصـی سـازی کیـش از 30 مهرمـاه تا سـوم آبـان ماه سـال جاری و با 
مشـارکت 30 کشـور جهـان و حضور 350 شـرکت فعال داخلـی و خارجی 

برگزار شـد. 
در ایـن رویـداد همچنیـن نشسـت تخصصـی مختلفـی برگزار شـد که 
در آن سـخنرانان برجسـته داخلـی و خارجی به تشـریح مباحـث مرتبط با 

حـوزه هـای بـورس، بانـک، بیمه و خصوصـی سـازی پرداختند.

حضور فعال بانک در منایشگاه بین املللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی کیش

 معاون مدیرعامل در امور بانکداری شـرکتی و اختصاصی 
و مشـاور مدیرعامل در امـور اجرایی آبان ماه سـال جاری از 
دو کارخانـه تولیـدی وین تک و نقشـینه چـاپ بازدید و با 

مسـئوالن آن دیدار و گفـت و گو کردند.
در ایـن بازدیـد که به منظـور حمایت از تولید، صنعت و اشـتغال 
انجـام گرفـت،  مبارکـی و اسـدی و هیـات همـراه ضمـن بازدیـد از 

فراینـد تولیـد در ایـن دو کارخانـه، در جریـان امور قـرار گرفتند. 
معـاون مدیرعامـل در امـور بانکـداری شـرکتی و اختصاصی طی 
سـخنانی با تاکیـد برآمادگی بانک برای ارائـه هرگونه خدمات بانکی 

اظهـار امیـدواری کـرد سـطح تعامالت فی مـا بین افزایـش یابد. 
مشـاور مدیرعامـل در امـور اجرایـی بانـک نیـز خواسـتار تعامـل 
هرچـه بیشـتر و توسـعه بیـش از پیـش همـکاری هـای فـی مابین 
شـد و گفـت: بانـک آمادگی کامل بـرای خلق ارزش برای مشـتریان 

را دارد.
در ادامـه ایـن نشسـت هـا مدیـران عامل هـر یک از شـرکت ها، 
ضمـن ابـراز خرسـندی از تعامـل بـا بانـک و قدردانـی از خدمـات 

مطلـوب، به تشـریح عملکـرد شـرکت زیرمجموعه خـود پرداختند.
بزرگتریـن  از  یکـی  تـک  ویـن  کارخانـه  اسـت،  ذکـر  شـایان 
تولیدکننـده پنجره هـای دوجداره در ایران و کارخانه نقشـینه چاپ 
نیـز یکـی از بزرگتریـن برندهـای کارخانه های تولیدکننده سـلفون 

در کشـور اسـت.
گفتنـی اسـت؛ در ادامه این بازدید ها مبارکی و اسـدی از شـعبه 

صوفیـان دیـدار و با همکاران گفـت و گو کردند.

در بازدید از دو کارخانه استان آذربایجان رشقی مطرح شد:

بانک رفاه، حامی صنعت و اشتغال است

عبادت ده جز است که نه جز آن در کار و تالش برای به دست آوردن روزی حالل است .

حضرت محمد )ص(
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هـای  رده  فرماندهـان  گردهمایـی 
مقاومت بسـیج ادارات کل تابعه وزارت 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی با حضور  
و  تعـاون،کار  وزارت  سرپرسـت وقـت 
رفـاه اجتماعـی، دبیـر شـورای عالـی 
فضاي مجازي کشـور، جانشین فرمانده 
بسـیج کارگـری کشـور و سرپرسـت 
سـازمان بهزیسـتی کشـور در سـاری 

برگزار شـد.
و  کار  تعـاون،  وزارت  وقـت  سرپرسـت 
رفـاه اجتماعـی در ششـمین گردهمایـی 
بسـیج  مقاومـت  هـای  رده  فرماندهـان 
و  هـا  بانـک  هـا،  صنـدوق  هـا،  سـازمان 
ادارات کل تابعـه وزارت تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـی گفت: هرچه از ایثار و سـربلندی 
و اقتـدار در ایـن نظام داریـم، از آموزه های 
فرهنـگ  شـدن  نهادینـه  و  کربـال  واقعـه 

شـهادت اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه آنچه اکنـون اهمیت 
دارد، توجه به شـرایط موجـود، نقش دولت 
و ارکان نظـام و نیز تدوین نقش بسـیجیان 
در شـرایط حسـاس کنونـی اسـت، تصریح 
کـرد: فشـار هـای بـی امـان دشـمن برای 
برانـدازی نظام جمهوری اسـالمی و نشـان 
دادن ناکارآمـدی نظـام در پیشـبرد اهداف 
اقتصـادی شـرایط جنـگ نـرم را بوجـود 

آورده اسـت.

گردهمـــایــی فرمانــدهــان 

رده های مقاومــت بسیـج 

ادارات وزرات تعاون، کار و 

رفاه اجتامعی
اداره بازرسـی در نامه ای بر لزوم اطالع رسـانی و هشـدار به عموم مشـتریان 
بانـک با هدف افزایش سـطح آگاهی های عمومی از شـیوه هـای نوین مجرمان، 

کرد. تاکید 
بـه گـزارش ایـن اداره، به اسـتناد نامه اداره نظام هـای پرداخت بانک مرکـزی ج.ا.ا و اداره 
اجتماعـی پلیـس آگاهـی ناجا در خصوص لزوم اطالع رسـانی و هشـدار به عموم مشـتریان 
بانـک بـا هـدف افزایش سـطح آگاهی هـای عمومی از شـیوه هـای نوین مجرمـان، به ویژه 
در کالهبـرداری هـای تلفنی و کارت بـه کارت، همکاران نکات و موضوع هـای زیر را به نحو 

مقتضی به مشـتریان اطالع رسـانی کنند:
-ارسـال پیامک های فریب دهنده با مضمون » . . . مبلغ را به این شـماره کارت ارسـال 

کن« یکی از شـگردهای افراد سـود جو برای کالهبرداری از شـما اسـت.
-اطالعات مربوط به شـماره حسـاب، شـماره کارت، کد اعتبار سـنجی)CVV2(، رمز اول و 

دوم کارت بانکـی خـود را از طریـق پیامک در اختیار هیـچ کس قرار ندهید.
-بـرای انتقـال وجـه به حسـاب و کارت شـما توسـط دیگران، الزم نیسـت پای دسـتگاه 

خودپـرداز حضور پیـدا کنید.
-فریب آگهی های تبلیغاتی که از شما درخواست پرداخت وجه دارند، نخورید.

هشدار به مشرتیان بانک:

فریب کالهربداران تلفنی و کارت به کارت را نخورید

روی خط خرب

از  بانکـداری اختصاصـی در گزارشـی درآمدهـای کارمـزدی ناشـی  اداره 
تراکنـش هـای موفق انجام شـده بر روی اپلیکیشـن هـای موبایلـی724، آپ، 

پـات، سـکه، تـاپ و همـراه کارت رفـاه را منتشـر کرد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش، مجمـوع درآمد کارمـزدی بـر اسـاس تراکنش هـای کارت به 

کارت در مهـر مـاه 97 بیـش از 5 میلیـارد و 961 میلیـون ریـال بوده اسـت.
ایـن گـزارش حاکـی اسـت، مجمـوع درآمـد حاصـل شـده از زمان فعال سـازی سـرویس 
انتقال وجه کارت به کارت بر روی اپلیکیشـن های موبایلی یادشـده در دی ماه سـال 1396 
و تـا پایـان مهـر ماه سـال جاری حدود 26 میلیـارد و 287 میلیون ریال بوده اسـت. همچنین 
میـزان درآمـد کارمـزدی مهر ماه نسـبت به شـهریور مـاه 15/7 درصد افزایش یافتـه که این 

میـزان افزایـش در مقایسـه بـا فروردین ماه سـال جاری بیـش از 9 برابر بوده اسـت.

گزارش درآمدهای کارمزدی اپلیکیشن های موبایلی بانک رفاه منترش شد

بر اسـاس اعالم هیـات مرکزی گزینش بانک ها در ارزیابی عملکرد سـاالنه، هسـته 
گزینـش بانک رفاه جزو برترین هسـته های گزینش نظام بانکی کشـور قـرار گرفت. 

در ایـن خصـوص دکتـر سـهمانی مدیر عامل بانـک از  نثارجاویـد مدیر هسـته گزینش بانک، 
اعضـای هسـته و از تـالش هـای بی وقفه همکاران هسـته گزینـش تشـکر و قدردانی کرد.

گفتنـی اسـت، عملکـرد سـاالنه هسـته گزینـش بانک از سـوی بازرسـان هیـات مرکزی 
گزینـش بانـک هـا مـورد ارزیابی قرار مـی گیرد. این هیـات در نامـه ای به تاریـخ 97/5/15 
از حمایـت هـای همـه جانبـه و دلسـوزانه دکتر سـهمانی مدیر عامـل بانک قدردانـی کرد. 

هسته گزینش بانک رفاه از برترین های نظام بانکی شناخته شد
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تسـهیالت اعطایی بانـک رفاه در هفـت ماهه سـال جاری در بخش های 
مختلف اقتصـادی، بنگاه های کوچک و متوسـط، ضمانتنامـه های صادره 

ریالـی و قرض الحسـنه ازدواج و تهیه جهیزیه اعالم شـد.
بـه گـزارش اداره برنامـه ریـزی و نظارت اعتبـاری، این بانک در سـال هـای 95، 
96 و هفـت ماهـه سـال جاری، حـدود میلیارد ریال تسـهیالت از محـل منابع بانک 

بـه بنـگاه های کوچـک و متوسـط پرداخت کرده اسـت.
همچنیـن بانـک رفـاه در هفـت ماهـه نخسـت سـال جـاری، در بخـش هـای 
کشـاورزی، صنعـت و معدن، مسـکن و سـاختمان، بازرگانی، خدمـات و متفرقه بالغ 

بـر 155.527میلیـارد ریـال تسـهیالت اعطـا کرده اسـت.
ایـن بانـک در سـال 96 و هفـت ماهـه سـال 97، تعـداد 18.868 فقـره تسـهیالت 
قـرض الحسـنه مشـاغل خانگی، اشـتغال زایـی و کارفرمایان طرح های مـدد جویی به 
مبلـغ بیـش از 2.178 میلیارد ریال به معرفی شـدگان کمیته امـداد امام خمینی )ره(، 

سـازمان بهزیسـتی و وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی پرداخت کرده اسـت.
بانـک رفـاه همچنیـن در مقطع هفت ماهه سـال جـاری، بیـش از 1.172 میلیارد 
ریـال تسـهیالت از محـل منابع قراردادهای سـپرده گذاری صندوق توسـعه ملی اعطا 

کرده اسـت.
ایـن گـزارش حاکـی اسـت، بانک رفـاه در مقطع هفت ماهه سـال جـاری، حدود 
22.354 میلیـارد ریـال انـواع ضمانتنامـه های ریالی بـه تعـداد 17.175 فقره صادر 

کرده اسـت.
همچنیـن شـعب ایـن بانـک از محل سـپرده های قرض الحسـنه نزد خـود و در 
هفت ماهه نخسـت سـال جـاری، 35.456 فقره تسـهیالت قرض الحسـنه ازدواج و 

تهیـه جهیزیـه به مبلـغ 5.462.905 میلیـون ریال پرداخت کرده اسـت.

اداره خدمـات نوین در گزارشـی شـرایط اسـتفاده از خدمت برداشـت 
وجـه بـدون کارت از طریق کـد اختصاصی را تشـریح کرد.

در ایـن گـزارش آمده اسـت: بانک رفاه در راسـتای توسـعه خدمـات کارت و ایجاد 
سـهولت انجـام امـور دارنـدگان رفـاه کارت همـراه، نسـبت بـه راه انـدازی خدمـت 
برداشـت بدون کارت، با اسـتفاده از کد اختصاصی و رمز دوم کارت اقدام کرده اسـت.

فرآینـد و نـکات آموزشـی الزم بـه منظـور بهـره بـرداری از خدمت مذکور به شـرح 
زیر اسـت:

مراجعـه بـه هریـک از شـعب بانک و احراز هویت مشـتری، تکمیل فـرم مربوطه 
و انتخـاب کـد اختصاصـی مورد نظـر به دلخواه مشـتری. کـد اختصاصـی باید 10 
رقمی باشـد و کد مورد نظر با صفر شـروع نشـود. همچنین مجموع برداشـت های 
بـدون کارت و بـا کارت مشـتری نمی تواند از سـقف روزانه تعیین شـده برای کارت 

متصـل بـه کد اختصاصی بیشـتر باشـد. کد اختصاصـی نمی تواند تکراری باشـد.
پـس از ثبت درخواسـت فوق در شـعب بانک، مشـتری بـا مراجعه بـه خودپرداز 
و انتخـاب گزینـه برداشـت بـدون کارت از طریـق کد اختصاصی در مسـیر خدمات 
بـدون کارت و وارد کـردن کـد اختصاصـی و رمـز دوم خـود مـی توانـد نسـبت بـه 

برداشـت وجـه مـورد نظر بـدون کارت اقـدام کند. 

ادارات پشـتیبانی فنـاوری اطالعـات، حفاظـت فنـاوری 
اطالعـات و اسـناد و امنیت زیرسـاخت و داده در اطالعیه ای 

مشـترک بر لـزوم رعایت نـکات امنیتـی تاکیـد کردند.
در اطالعیـه ایـن ادارات آمـده اسـت: بـا توجـه به ضـرورت رعایت 
نـکات امنیتـی بـرای کاهـش بـروز هرگونـه مخاطـرات احتمالـی و 
افشـای اطالعـات محرمانه اعـم از مالی و غیر مالی و نیز لـزوم اجرای 
کامـل مفـاد منـدرج در مجموعه خط مشـی های سیسـتم مدیریت 
امنیـت اطالعـات بانکی ابالغی از سـوی مدیر کل حراسـت، بر رعایت 

موارد مندرج در اطالعیه فوق تاکید می شـود. 

بانـک رفـاه بـه عنـوان تنهـا بانـک و حامـی مالـی هجدهمیـن 
همایـش بین المللی پریودنتولـوژی ایران با ایجـاد غرفه اختصاصی، 

حضـوری چشـمگیر و اثربخش داشـت.
ایـن همایش با میزبانی دانشـگاه علوم پزشـکی تبریـز و با حضور 
میهمانـان داخلـی و خارجـی و همچنیـن مقامـات عالـی اسـتان 
بـه مـدت سـه روز از 26 تـا 28 مهرمـاه در سـالن همایـش هـای 

بین المللـی هتـل کایـا تبریـز برگزار شـد. 

همـکاران خیـر مدیریت شـعب لرسـتان با جمـع آوری 
کمـک هـای نقدی بـه یـاری دانـش آمـوزان نیازمند تحت 

پوشـش سـازمان بهزیستی شـتافتند.
در ایـن خصـوص صیـد احمـدی مدیر شـعب در دیدار بـا توکلی 
 مدیـر کل بهزیسـتی اسـتان، ضمـن تاکیـد بـر حمایـت از اقشـار

 کـم درآمـد و آسـیب پذیـر، چـک اهدایـی کارکنـان بـه مبلـغ 20 
میلیـون ریـال را بـه وی اهـدا کـرد.

 تفاهـم نامـه همکاری فـی ما بیـن بانک رفـاه )مدیریت 
شعب اسـتان خراسان رضوی( و بیمارسـتان فوق تخصصی 

رضوی مشـهد امضاء شـد.
آرمـان مدیر شـعب اسـتان ضمن ابـراز خرسـندی از امضای این 
تفاهـم نامـه، ایـن مهم را گامی موثر در راسـتای خدمت رسـانی هر 
چه بیشـتر بانک رفاه به حوزه سـالمت دانسـت و بر خدمت رسـانی 

به مشـتریان تاکید کرد.

گزارش تسهیالت اعطایی بانک رفاه در هفت ماهه سال جاری

رشایط استفاده از خدمت برداشت وجه بدون کارت

 از طریق کد اختصاصی

تاکید بر رعایت نکات امنیتی

  حامیت بانک از هامیش بین املللی انجمن 

پریودنتولوژی ایران

اهدای کمک هزینه تحصیلی به نیازمندان لرستانی

 بانک رفاه و بیامرستان رضوی تفاهم نامه 

همکاری امضاء کردند 

اساس حکمت  ترس از خداست.

پیامبر اکرم )ص(
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• پولشویی چیست ؟
پولشـویي فراینـدي اسـت کـه مجرمان یـا گروه هـاي سـازمان یافته 
فعالیت هـای  از  حاصـل  مـال  ماهیـت  و  ریشـه  آن،  بـه  توسـل  بـا 
مجرمانه)تشـخیص جرم براسـاس قانون هر کشـور( را تغییر داده و آن را 
بـه حـوزه اقتصـاد رسـمي وارد می کنند. پولشـویی جرمی ثانویه اسـت؛ 
به ایـن معنـی کـه در ابتـدا جرایمـی نظیـر قاچـاق مـواد مخـدر، قاچاق 
انسـان، فـرار مالیاتـی و ... اتفاق افتاده و پول کثیفی تولید شـده، سـپس 
این پول، طی فرآیند پولشـویی و در سـه مرحله جایگذاری، الیه گذاری 
و ادغـام، قانونـی جلـوه داده مـی شـود. از ویژگـی هـای جرم پولشـویی 
می توان به فراملی بودن، سـازمان یافتگی، مسـتمر بودن و مبالغ بسـیار 

کالن اشـاره کرد.

• چرایی تاسـیس گروه ویـژه اقدام مالـی )FATF ( را توضیح 
دهید.

اواخـر دهـه 80 میـالدی سـران اقتصـادی جهـان بـه ویژه سـران 
کشـورهای صنعتـی )G7 ( بـه ایـن جمـع بندی رسـیدند کـه مبارزه 
بـا برخـی از جرایم نظیر قاچاق انسـان ، مـواد مخـدر و ... هزینه های 
مـادی و انسـانی گزافـی را بر جامعه جهانی و سیسـتم های مالی دنیا 
تحمیـل می کنـد. بنابرایـن بـرای جلوگیـری و مقابلـه بـا پولشـویی، 
تشـکیل و راه انـدازی یـک نهـاد بیـن المللی موسـوم به »گـروه ضربت 

اقدام مالی علیه پولشـویی« در دسـتور کار قرار گرفت و اندیشـه تاسیس 
آن در عمـل از اواخـر سـال 1988 میـالدی مطـرح شـد تـا منابـع مالی 
حاصـل از ایـن فعالیت هـای مجرمانه به آسـانی وارد شـبکه مالی جهانی 
نشـده و امکان جابه جایی و سـود آوری این وجوه فراهم نشـود. از این رو 
نهـاد بیـن الدولی تحـت عنوان گـروه ویژه اقـدام مالـی )FATF ( در ژوئن 
سـال 1989 تاسـیس شـد. در همان زمان از همه کشـورها در خواسـت 
شـد تـا بـا تالش هـای مشـترک گـروه G7 در امر مبـارزه با قاچـاق مواد 

مخـدر و مبارزه با پولشـویی همراه شـوند.
گـروه ویـژه اقـدام مالـی )FATF ( در ابتـدای تشـکیل صرفـاً در زمینه 
مبـارزه بـا پولشـویی فعالیـت می کـرد. بعـد از وقایـع تروریسـتی 11 
سـپتامبر 2001، بحـث مبـارزه با تامین مالی تروریسـیم نیز در دسـتور 
کار ایـن گـروه قـرار گرفـت. دبیرخانـه ایـن سـازمان در مقـر سـازمان 
همـکاری اقتصـادی و توسـعه در پاریس بوده و این سـازمان توصیه های 
40 گانـه ای در زمینـه مبـارزه با پولشـویی و تامین مالی تروریسـم دارد.

• اقدامـات گروه ویژه اقـدام مالـی )FATF ( و توصیه های آن 
در چـه حوزه هایی اسـت؟

FATF توصیـه هایـی در زمینـه مبـارزه بـا پولشـویی و تامیـن مالـی 

تروریسـم ارائـه داده که این توصیه ها در محورهایی شـامل: سیاسـت ها، 
تامیـن مالـی تروریسـم و اشـاعه سـالح های کشـتار جمعـی، اقدامـات 

در گفت وگو با رئیس اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مطرح شد:

مبارزه با پولشویی،راهی برای پیشگیری از فعالیت های مجرمانه

اشـاره- ایـن روزهـا مباحـث مربوط به پولشـویی و تامیـن مالی تروریسـم در داخل کشـور و فضای بین المللی داغ اسـت. بـه ویژه این 
مباحـث در توافـق ایـران با قدرت هـای جهانی)برجـام( و خروج یک طرفـه امریـکا از آن در 5 نوامبر بحث برانگیز شـده اسـت. بر همین 
اسـاس و در ایـن خصـوص بـا علیرضا اصغـری رئیـس اداره مبارزه بـا پولشـویی و تامین مالی تروریسـم گفت وگویـی انجام  دادیـم که از 

می گذرد.  نظرتـان 

پولشویي فرایندي 
است که مجرمان یا 
گروه هاي سازمان یافته 
با توسل به آن، ریشه 
و ماهیت مال حاصل از 
فعالیت های مجرمانه 
)تشخیص جرم براساس 
قانون هر کشور( را تغییر 
داده و آن را به حوزه 
اقتصاد رسمي وارد 
مي سازند
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پیشـگیرانه، شناسـایی ذی نفـع نهایی معامـالت، مسـئولیت های مراجع 
ذیصـالح و همـکاری هـای بیـن المللـی طبقـه بندی شـده اند.

یکـی از اصلی تریـن مباحـث، مربوط به شناسـایی مشـتری و ذی نفع 
نهایـی معامـالت اختصـاص دارد؛ زیـرا در صـورت شناسـایی دقیـق 
مشـتریان، رصد و پایش تراکنش های مالی براسـاس سـطح فعالیت وی، 
امکان پذیـر بـوده و به واسـطه امـکان گزارش دهی موثر و مناسـب، عمال 

زمینه سـوء اسـتفاده پولشـویان از سیسـتم مالـی فراهـم نخواهد بود. 

• رویکردهای گروه ویژه اقدام مالی )FATF (چیست؟
عمـده تریـن رویکردهـای FATF در برخـورد با کشـورها و حـوزه های 
مالـی کـه منجر بـه لحاظ برخـی حساسـیت ها و محدویت هـا در نقل و 
انتقـال وجـوه بین شـبکه مالی و بانکی در سـطح بین المللی می شـود، 
عبارتند از: کشـورهایی که قوانینی در زمینه مبارزه با پولشـویی و تأمین 
مالـی تروریسـم وضع کرده انـد، اما این قوانین از کفایـت یا جامعیت الزم 
برخـوردار نبـوده و یـا در فرآینـد اجرایـی به طـور کامـل و صحیـح پیاده 

نمی شـوند. این کشـورها در سـطح تحت نظـارت قرار مـی گیرند.
 بخش دوم کشـورهایی هسـتند که از دیدگاه FATF دارای ریسـک 
بـاالی پولشـویی در نقـل و انتقـاالت مالـی هسـتند و نقـل و انتقـال 
وجـوه حاصـل از فعالیت هـای مجرمانـه در شـبکه مالـی و بانکی آنها 
بسـیار محتمـل بـه نظر می رسـد. گـروه ویژه اقـدام مالی این دسـته 
از کشـورها را  در سـطح اقدام متقابل یا کشـورهایی با ریسـک باالی 
پولشـویی طبقه بندی می کند. قرار گرفتن کشـورها در این سـطح از 
طبقـه بندی، سـبب می شـود بانک ها و موسسـات مالی بیـن المللی 
بـه لحـاظ ریسـک مترتـب بر موضـوع از مـراوده مالـی با این کشـور 
خـودداری کننـد و عمـاًل مـراودات مالـی بیـن المللـی با کارگـزاران 

خارجـی کشـورهای عضو قطع می شـود.

• شرایط ایران از نظر FATF چگونه است؟
در سـال های گذشـته و براسـاس بیانیه گروه ویژه اقدام مالی، ایران در 
سـطح اقـدام متقابل)ریسـک باال( قرار داشـت که متعاقب توافـق برجام، 
گـروه مذکـور نسـبت بـه تدویـن Action Plan )برنامـه اجرایـی( به منظور 
خـروج ایران از سـطح اقـدام متقابل تعریف کرد. برخی از موارد خواسـته 
شـده در برنامـه اجرایـی شـامل 4 اقـدام  شـامل اصـالح بخش هایـی از 
قانون مبـارزه با پولشـویی ایران)مصوب سـال1386(، اصالح بخش هایی 
از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسـم)مصوب سـال 1394(، پیوسـتن 
به کنوانسـیون مبارزه با جرایم سـازمان یافته ) پالرمو 2000( و پیوسـتن 
بـه کنوانسـیون مبـارزه با تامیـن مالی تروریسـم 1999 مصـوب مجمع 

عمومـی سـازمان ملل متحد می شـود.
هرچند ایران گام های مثبتی در زمینه برنامه اجرایی برداشـته، لیکن 
بـد عهـدی امریکا در خروج از برجـام، ادامه برنامه اجرایـی را مبهم کرده 
اسـت. در هرحـال عمـده تریـن اقدامـات انجام گرفتـه در زمینـه برنامه 
اجرایـی عبارتنـد از  تصویـب و ابـالغ اصالح قوانین مبارزه با پولشـویی و 
مبـارزه بـا تامین مالی تروریسـم بـه نحوی که ایـن موارد از سـوی بانک 
مرکـزی جمهـوری اسـالمی ایران بـه بانک ها و موسسـات اعتبـاری نیز 
ابـالغ شـده و هـم اکنون از طریق صـدور اطالعیه در دسـترس همکاران 
قـرار دارد. از طرفـی مجلـس شـورای اسـالمی پیوسـتن به کنوانسـیون 
مبـارزه بـا جرایم سـازمان یافته ) پالرمـو 2000(  را نیز تصویـب کرده و 

پیوسـتن بـه کنوانسـیون مبارزه با تامیـن مالی تروریسـم 1999 مصوب 
مجمـع عمومی سـازمان ملل متحد ) CFT( در دسـتور کار قـراردارد.

• چـه تفاوتـی بیـن پولشـویی و تامیـن مالی تروریسـم 
وجـود دارد؟

پولشـویی حجـم پـول کالن با منشـا غیر قانونـی بـوده، در حالی که 
در تامیـن مالی ترورسـم لزوماً منشـا وجـه غیر قانونی نبـوده و می تواند 
وجوه اندکی برای تامین مالی تروریسـم اسـتفاده شـود. پولشویان تالش 
می کننـد تا در قالب شـرکت های پوششـی، فعالیت خـود را قانونی جلوه 
داده و بـه سـود هـای کالنـی دسـت یابند، در حالـی کـه در تامین مالی 

تروریسـم هدف نهایی انجام عملیات تروریسـتی اسـت.

• در زمینـه مبـارزه و پولشـویی وتامیـن مالی تروریسـم در 
ایـران چـه اقداماتـی تاکنون صـورت گرفته اسـت؟

در سـال 1386 قانـون مبـارزه باپولشـویی و در سـال 1394 قانـون 
مبـارزه بـا تامین مالی تروریسـم به تصویب رسـیده و در همین راسـتا 
ادارات مبـارزه بـا پولشـویی و تامیـن مالی تروریسـم در بانـک ها ایجاد 
شـده اسـت. از سـوی دیگـر دسـتورالعمل های مصـوب شـورای عالـی 
مبـارزه با پولشـویی کشـور صـادر و از طریـق بانک مرکـزی جمهوری 
اسـالمی ایـران بـه بانک هـا و موسسـات اعتبـاری ابـالغ شـده اسـت. 
همچنیـن مرکز اطالعـات مالی و مبارزه با پولشـویی )FIU( گزارش های 
مربوطـه در ایـن زمینـه را جمـع آوری، تجزیـه و تحلیـل و در صـورت 
لـزوم اقدامـات قضایـی مقتضی بـا همکاری حـوزه های مربوطـه اتخاذ 
می کنـد.  طـی ایـن سـال ها عـالوه بـر اصـالح بسـیاری از فرآینـد هـا 
و رویـه هـا ازجملـه رویـه پذیـرش مشـتری در بانک هـا و موسسـات 
اعتبـاری تغییر کرده، فرآیند شناسـایی مشـتری به عنـوان اصلی ترین 
بخش در زمینه مبارزه با پولشـویی دسـتخوش تغییراتی شـده اسـت، 
بـه طـوری کـه ضمـن طبقه بنـدی مشـتریان بانک هـا بـه مشـتریان 
گـذری و دائمـی، شناسـایی اولیه )بر اسـاس مدارک هویتـی قانونی( و 
شناسـایی کامل ) تعیین میزان سـطح فعالیت مشـتری ( اجرایی شده 
اسـت و هم اکنون پایش و رصد فعالیت های مالی مشـتریان، از سـوی 
ادارات مبـارزه بـا پولشـویی انجـام می گیـرد و گزارش هـای مربوطه به 
مراجـع ذی ربط ارسـال می شـود. همچنین در راسـتای امـکان ردیابی 
تراکنش های مالی مشـتریان در شـبکه بانکی، شـماره شهاب )شناسه 
هویتـی الکترونیکـی بیـن بانکـی ( از سـوی بانـک مرکـزی جمهوری 
اسـالمی ایـران بـه تمامی حسـاب های فعال مشـتریان اختصاص یافته 

و بـه زودی اجرایـی خواهد شـد. 

• کالم پایانی؟
   خوشـبختانه در بانـک رفـاه باهمکاری تمامی ارکان توانسـته ایم به 
اهداف ترسـیمی دسـت یافتـه و گام های موثـری در زمینه اجرای بهینه 
قوانیـن و دسـتورالعمل های مربوطـه برداریم. کمیته مبارزه با پولشـویی 
بـا عضویـت مدیران عالی بانک فعـال بوده و از رهنمـود ها و توصیه های 

ارزشـمند اعضاء بهره مند شـده ایم. 
در پایـان از مدیـران عالـی، مسـئوالن و کارکنـان تمامی حـوزه های 
بانـک کـه مـا را در پیشـبرد برنامـه هـای ایـن حـوزه یـاری کرده انـد، 

قدردانـی مـی کنیم.

پولشویی حجم پول 
کالن با منشا غیر 

قانونی بوده در حالی 
که در تامین مالی 

ترورسم لزوماً منشا 
وجه غیر قانونی 

نبوده و می تواند 
وجوه اندکی جهت 

تامین مالی تروریسم 
استفاده شود

گذرا بودن لذت های حرام و پایدار بودن جزای آنها را همیشه به یاد داشته باشید.

حضرت علی )ع(
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• عالوه بر تشـریح کلی نمـودار سـازمانی اداره رفاه کارکنان 
درخصـوص اهداف کالن، رسـالت و مأموریت ایـن اداره در بانک 

دهید. توضیح 
اداره رفـاه کارکنـان متشـکل از دو معاونـت امور بهداشـت و سـالمت 
و خدمـات رفاهـی اسـت. معاونت امور بهداشـت و سـالمت شـامل سـه 
 گـروه کارشناسـی امور قراردادها، رسـیدگی به اسـناد پزشـکی سـرپایی

) پاراکلینکی( و رسـیدگی به اسـناد پزشـکی بیمارسـتانی است. معاونت 
خدمات رفاهی هم شـامل سـه گروه کارشناسـی خدمـات رفاهی، بهبود 
امـور رفاهـی و مـددکاری و روان شناسـی می شـود. ایـن اداره همچنین 
در تشـکیالت سـازمانی جدیـد خـود گـروه کارشناسـی تربیـت بدنی را 
مسـتقل و زیر نظر رئیس اداره مسـتقر کرده اسـت. دو مجتمع نام آشـنا 
در بانـک شـامل مجموعـه هـای آموزشـی رفاهـی بابلسـر و ولنجک نیز 
به طـور مسـتقیم زیر نظـر این اداره فعالیت می کننـد و طیف متنوعی از 
خدمـات را بـه همـکاران ارجمند ارائه می دهنـد، به طوری که در مجتمع 
بابلسـر از ابتـدای سـال 97 تاکنـون حـدود 13700 نفـر از همـکاران و 

خانـواده های آنان در آنجا اسـکان داشـتند.
مسـئولیت اصلی و رسـالت کلی این اداره در سـه محور کلی سالمت 
کارکنـان، امـور رفاهـی و انگیزشـی کارکنـان شـامل مسـافرت ها و 
پاداش های مناسـبتی و انگیزشـی و ورزش و تربیت بدنی به عنوان 
یکـی از ارکان اصلـی اداره و اهمیـت آن بـه عنـوان عامـل اصلـی در 
پیشـگیری از بیماری ها و حفظ سـالمت همکاران خالصه می شـود.
• باتوجـه بـه نقـش و اهمیت سـالمت جسـمانی در افزایش 
بهره وری، زیرسـاخت های سـالمت و اقدامات اداره رفاه در این 

حوزه را تشـریح کنید.
در حـوزه زیرسـاخت هـای سـالمت محـور اداره رفـاه بایـد گفت که 
بانـک هـا و از جملـه بانـک رفـاه دارای صنـدوق هـای درمانـی داخلـی 
هسـتند. البته بانک های تازه تأسـیس و خصوصی از این قضیه مستثنی 
هسـتند. این صنـدوق در بانک رفاه با پشـتوانه حمایتی بانـک و دریافت 
حـق عضویـت از همکاران به صـورت فعاالنه در خدمت سـالمت روانی و 
جسـمانی همکاران اسـت و تـالش می کند از بهتریـن و با کیفیت ترین 

در گفت وگو با رئیس اداره رفاه مطرح شد:

پیشگیری بهرت از درمان اما مهم 

حساسیت شخص همکار در سالمتی است

اشـاره- نیروی انسـانی به عنوان کلیدی ترین سـرمایه سـازمان ها نقش بسـیار مهمی در توفیـق و تعالی آنها ایفا مـی کند. برهمین 
اسـاس سـازمان هـا و بـه ویژه نهادهـای مالـی و خدماتی نظیـر بانک ها سـرمایه گـذاری باالیی بـرای شناسـایی، جذب، اسـتخدام و 
نگهداشـت نیـروی انسـانی می کنند. یکی از ایـن اقدامات ایجاد زمینه هایی برای ارتقای سـالمت روحی و جسـمانی کارکنـان از طریق 
ابزارهـای دراختیـار اسـت. بانـک رفـاه نیز به عنـوان یک سـازمان مالـی و خدماتی کـه اهمیت باالیـی نیز بـرای کارکنان خـود قائل 
اسـت، بـه دنبـال اتخاذ رویکـردی به منظور توسـعه بیش از پیش نیروی انسـانی خـود از طریق ابزارهـای متعدد از جملـه مراقبت های 
سـالمتی اسـت. به همیـن منظور انجـام چکاپ های پزشـکی و رسـیدگی به سـالمت کارکنان زیـر نظـر اداره رفاه کارکنان و پزشـک 
معتمـد بانـک در دسـتور کار قرار گرفته و اجرایی شـده اسـت. با توجـه به اینکه در سـال اخیر طرح سراسـری چـکاپ در بانک انجام 

شـد و اقدامـات پیگیرانـه الزم نیز صـورت گرفت، گفت وگویی با سـیدمحمد یـزدی خواه انجـام داده ایـم که از نظرتـان می گذرد.  

مسئولیت اصلی و 
رسالت کلی این اداره 
در سه محور کلی 
سالمت کارکنان، 
امور رفاهی و 
انگیزشی کارکنان 
شامل مسافرت ها و 
پاداش های مناسبتی 
و انگیزشی و ورزش 
و تربیت بدنی 
خالصه می شود
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خدمات درمانی برای همکاران اسـتفاده کند. بانک همچنین دو پزشـک 
معتمـد در اختیـار دارد و برای مسـائل پزشـکی و دارویی از مشـاوره این 

عزیـزان اسـتفاده می کند.
هـم اکنـون با احتسـاب حـدود 13 هزار همکار شـاغل و بازنشسـته، 
ایـن صنـدوق بـه حـدود 41 هـزار عضـو کـه اعضای خانـواده همـکاران 

هسـتند خدمـات ارائه مـی دهد.
بانـک در کنـار صنـدوق تکمیلی بیمـه پایـه ای را نیـز در اختیار 
دارد؛ ایـن بیمـه پایـه سـازمان تأمین اجتماعی اسـت که بانـک رفاه 
خوشـبختانه بـه واسـطه ارتبـاط تنگاتنگی که بـا این سـازمان دارد، 

مـی توانـد از مزیـت هـای بیمـه ای آن بهره مند باشـد.
در حـوزه مراکـز درمانـی و پزشـکان طـرف قـرارداد بـا بانـک، طـرح 
بازنگـری و پایـش ایـن مراکـز انجـام گرفت کـه در تعـداد محـدودی از 
ایـن مراکـز بـه دلیل ارائه نکردن خدمات شایسـته به همـکاران منجر به 
لغـو قـرارداد با آنان شـد و بالفاصله با حساسـیت بیشـتر نسـبت به عقد 
قـرارداد بـا مراکز جدید با سـطح کیفیت بیشـتر بـرای جایگزینی مراکز 

اقدام شـد. قبل 
در زمینـه اقدامـات مهم این حـوزه برای حمایت از سـالمت همکاران 
نیـز بایـد توجـه داشـت کـه باتوجه به شـیوع و گسـترش بیمـاری های 
صعـب العـالج و در برخـی از موارد ناشـناخته و همچنین سـبک زندگی 
ماشـینی و آلودگـی هـای ناشـی از آن و از سـوی دیگـر عـادات غذایـی 
نادرسـت و ناسـالم، شـهروندان و از جملـه کارمنـدان در معـرض انـواع 
بیماری ها و مشـکالت جسـمانی و حرکتی قرار گرفته اند. براین اسـاس 
ایـن اداره حمایـت از سـالمت کارمنـدان و همـکاران و ارائـه راهکار برای 
نیـل بـه یـک زندگـی مملو از نشـاط و سـالمتی را جزو مسـئولیت های 

ذاتـی خود مـی داند.
در راسـتای این مسـئولیت مهم در سـال گذشـته این حوزه تصمیم 
گرفـت بـا رویکرد متفاوت نسـبت سـال های قبـل همکاران ذکـور باالی 
40 سـال و انـاث بـاالی 35 سـال را در طـرح چـکاپ و پایش سـالمتی 
وارد کنـد و بـا اضافه کردن پزشـک متخصص آقایـان و متخصص بانوان 
و همچنیـن گنجانـدن آزمایش هـای جدیـد و معرفـی آنهـا بـه مراکـز 
آزمایشـگاهی معتبـر، دیدگاهی کامل تـر و بهتر برای اقدامات سـالمتی 

به دسـت آورد.
هـدف اصلـی از اجـرای ایـن طرح تقدم پیشـگیری بـر درمـان بود تا 
به این وسـیله همکاران و بانک از شـرایط جسـمانی آنها دیدگاهی کامل 
داشـته و زمان کافی برای اقدامات پیشـگیرانه در اختیار داشـته باشـند.

• نتایـج حاصـل از ایـن طـرح چـه بـود و حـوزه رفـاه چـه 
اقداماتـی در ایـن زمینـه انجـام داد؟ 

متاسـفانه پـس از دریافـت نتایـج طـرح چـکاپ، مـواردی از جملـه 
کبدچـرب، قندخـون، کلسـترول و چربـی خـون، اضافـه وزن و تعـداد 
محدودی عالئم سـرطان توسـط پزشـک معتمد مشـاهده و به همکاران 

بـه صـورت خصوصـی گزارش شـد.
بایـد گفت که حـدود 65 درصد همکاران دارای مشـکالت اضافه وزن 
و کبـد چـرب بودنـد کـه اخبـاری ناگـوار و تلـخ بـرای همـکاران و بانک 
اسـت. ایـن مسـئله متاسـفانه منجر به بیمـاری هـای دیگر نیـز خواهد 
شـد و بایـد اقدامـات الزم در ایـن زمینـه به صـورت جدی انجـام گیرد. 
باتوجـه بـه این اطالعات الزم اسـت کـه عالوه بر نهادینه سـازی فرهنگ 

پیشـگیری، فرهنـگ ورزش و تحـرک را نیـز درونی سـازی و در سراسـر 
سـازمان متبلور کنیم.

در ایـن طـرح فقـط در اسـتان تهـران 1300همـکار مشـارکت داده 
شـدند، در سـایر اسـتان ها نیـز همکارانـی کـه به لحـاظ سـنتی باید در 

طـرح حضـور مـی داشـتند، به طـرح وارد شـدند.
اطالعـات بسـیار مفیـدی از وضعیت سـالمت همـکاران به دسـت آمد 
و زیـر سـاخت هـای خوبـی را بـرای اقدامات آتـی و برنامـه های ایـن اداره 
فراهـم سـاخت. بـه طـور مثـال 15 درصد همـکاران پایش شـده در زمینه 
قنـد خـون دارای مشـکالت جدی بودند و این حوزه و پزشـک متخصص را 
بـر آن داشـت تا در نقاط بحرانی اقدامات و توصیه هـای الزم را انجام دهند.

در طـرح چـکاب حاضـر عامـل ویتامین D هـم گنجانده شـد. در این 
مقولـه هـم 77 درصـد همـکاران دچـار فقـر ویتامیـن D بودند کـه باید 

اقدامـات جـدی صـورت پذیرد.
در طـرح چـکاپ، افـراد مسـتعد به ویـژه در انواع سـرطان هـای زنانه 
و مردانه شناسـایی شـدند و به پزشـکان متخصـص برای ادامـه اقدامات 

پیشـگیرانه و درمانی ارجاع شـدند.

• مهـم ترین اقـدام ایـن اداره پس از طرح سراسـری چکاپ 
؟ چیست

اقـدام مهمـی که این اداره در حال انجام آن اسـت و حتماً آن را دنبال 
مـی کنـد، پیگیـری مواردی اسـت که نیـاز به مراقبـت دارند. بـه عنوان 
مثال پس از چکاپ اولیه و مشـخص شـدن برخی از مشـکالت، همکاران 
بـه پزشـکان متخصص ارجاع می شـوند و روند درمـان را طی می کنند، 
پـس از 6 مـاه مجـدداً بایـد همکار چـکاپ را تکرار کنـد و نتایج آزمایش 

را به سـمع و نظر پزشـک معتمد بانک برسـاند. 
اداره رفـاه در تمامـی ایـن مراحل همـراه و حامی همکاران اسـت 
و تـا انتهـای فراینـد درمـان کنـار آنهـا می ایسـتد. امـا بـرای اجرای 
اثـر بخـش این پیگیـری هـا نیازمند حمایت بیشـتر مدیریـت عالی 
هسـتیم تـا با افزایـش نیروی انسـانی به این حـوزه قـوت دو چندان 
ببخشـند. همچنین از مدیران محترم شـعب استان ها هم درخواست 
کـرده ایـم که بـرای پیگیری مباحـث درمانی همـکاران یک فـرد را 
تحـت عنـوان پشـتیبان تعییـن کنند تا مسـائل جـاری را رصد کند 
و توصیـه هـای الزم را ارائـه دهـد. بـا ایـن اقـدام و با افزایـش نیروی 
انسـانی بـه صـورت اثربخـش تـری خواهیم توانسـت حوزه سـالمت 

کارکنان را پشـتیبانی کنیم.

• کالم پایانی
همـواره گفتـه شـده پیشـگیری بهتـر از درمان اسـت، ما هـم بر این 
مسـئله تأکیـد ویـژه ای داریم پیشـگیری همیشـه بهتر اسـت و همواره 
پیشـگیری مانـع بسـیاری از هزینـه ها می شـود. نکته قابـل ذکر و مهم 
حساسـیت و همکاری همکاران در بحث سـالمتی و اقدامات پیشـگیرانه 
اسـت. مصـرف غذاهای سـالم، اتخاذ سـبک زندگی سـالم و پرداختن به 
ورزش و رفتن به مسـافرت می تواند از بروز بسـیاری از مشـکالت و ابتال 
بـه بسـیاری از بیمـاری های غیر قابل عـالج جلوگیری کنـد. در پایان از 
تمامـی مدیـران عالـی بانک، کارکنـان و همـه ارکان که یار و یـاور حوزه 

رفـاه هسـتند، صمیمانه قدردانـی می کنم.

اطالعات بسیار مفیدی 
از وضعیت سالمتی 
همکاران به دست 

آمده که این اطالعات 
زیر ساخت های خوبی 

را برای اقدامات آتی 
و برنامه های این اداره 

فراهم کرده است

انسان هرچقدر وجود ارزشمندتری داشته باشد به همان اندازه مودب و متواضع خواهد بود. 

دکتر محمود حسابی
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در گفت و گو با پزشک معتمد بانک:

 تغذیه درست 

کلید سالمتی است
بـا چالش هـای  انسـان ها  زندگـی  روزهـا  ایـن  اشـاره- 
بسـیاری عجیـن شـده اسـت. باوجـود اینکه شـاهد رشـد 
بی سـابقه فناوری، پزشـکی، شهرنشـینی، افزایش درآمدها 
و ... در سـال های اخیـر بـوده ایـم کـه همگی به نوعـی برای 
رفـاه حـال بشـریت ایجاد شـده انـد، امـا همچنان مسـائل 
و مشـکالت ناشـی از رعایـت نکـردن توصیه های پزشـکی 
قربانـی مـی گیـرد. اگـر روزهـای اخیـر چـکاپ کـرده اید 
و آزمایـش هـای مختلفـی از بـدن خود بـه عمـل آورده اید 
بـا کمال تعجـب متوجـه می شـوید کـه در برخـی از موارد 
 ... و  D، کلسـترول  ویتامیـن  اضافـه وزن،  از جملـه کبـد، 
 یـا دارای مشـکل هسـتید یـا بـه اصطـالح متخصصـان در
 Border Line قـرار داریـد و خطـر از آن چه فکـر می کرده اید 
به شـما نزدیک تر اسـت. پزشـکان اعتقـاد دارند بـرای گریز 
از مشـکالت ناشـی از بیماری به ویـژه در زندگـی کارمندی، 
بایـد نسـبت به اتخـاذ سـبک زندگـی سـالم اقـدام جدی 
بـه عمل آیـد. سـبک زندگـی سـالم از تغذیه درسـت آغاز 
می شـود و بـا تحـرک کافـی، اجتنـاب از اسـترس و حتـی 

مثبـت اندیشـی ادامـه می یابد.
برایـن اسـاس و بـا توجه بـه ضـرورت و اهمیت سـالمت 
در زندگـی فـردی و سـازمانی و از آنجایی که نیروی انسـانی 
ارزشـمندترین و مهم تریـن دارایـی یک سـازمان به شـمار 
مـی رود، از ایـن شـماره و به صـورت مسـتمر گفت وگوهایی 
پیرامـون اینکـه چگونـه از سـالمت خـود مراقبـت کنیم با 
دکتـر ولـی الـه گرایلـی پزشـک معتمـد بانـک گفت وگـو 
داشـته باشـیم. در نخسـتین گام درخصوص راهـکار صحیح 
تغذیـه در زندگـی روزانـه، گفت وگویی بـا وی انجـام دادیم 

کـه در زیـر می آید:

• آقـای دکتـر برای داشـتن یـک زندگی سـالم و پرنشـاط 
تغذیـه چگونـه باید باشـد؟

درخصـوص نحـوه غذاخـوردن در ابتدا باید به دو سـؤال پاسـخ دهیم: 
نخسـت اینکـه چه چیزی بخوریـم و دوم اینکـه چگونه بخوریم؟

 غذاهـا یـا بـه انسـان انرژی می دهند یا باعث رشـد می شـوند. سـن 
هـم عامل تعیین کننـده ای در چه چیز خوردن و چگونه خوردن اسـت. 
هـر انـدازه که بدن انسـان و معده او ضعیف تر باشـد، مثالً نـوزادان، افراد 
مریـض و سـالخوردگان، بایـد غذاهـای آسـان هضـم و مقـوی تـر صرف 
شـود. بایـد بـه بدن فرصـت الزم برای هضم غـذا داده شـود و گرنه عالوه 
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بـر اینکـه از مـواد مغذی غذاها هیـچ بهره ای عاید بدن نمی شـود ، باعث 
مشـکالت گوارشی بسـیاری هم خواهد شد.

• چه میزان غذا برای بدن الزم است؟
در دیـن مبیـن اسـالم همـواره بـر اعتـدال و میانـه روی تأکیـد شـده 
اسـت. حدیث نبی مکرم اسـالم )ص( »خیراالمور اوسـطها« نیز برهمین 
موضـوع تأکیـد می کند. غـذا خوردن و میزان تغذیه ارتباط بسـیار باالیی 
بـا شـیوه زندگـی فـرد دارد. بـی تردیـد تغذیه یـک کارگر معـدن با یک 
کارمنـد پشـت میز نشـین متفـاوت اسـت البته بایـد همـواره در مصرف 
مـواد غذایـی میانـه رو باشـیم و بـرای تغذیـه بـه نـدای درونی بـدن و به 

اصطـالح احتیاجـی کـه بـدن به غـذا دارد، پاسـخ گفت.
اولیـن گام در تغذیـه بـرآورد میـزان نیاز بدن بـه انرژی اسـت. دومین 
گام در غـذا خـوردن کـه در طـب سـنتی هـم بر آن تأکید بسـیار شـده، 
تطابـق مـزاج هـا با نوع غذا اسـت. در ایـن زمینه باید به دقت توجه شـود 

کـه غذاهایی که متناسـب با مزاج فرد اسـت، اسـتفاده شـود.
گام سـوم در غـذا خـوردن متناسـب بـا نیـاز، صحیـح تنـاول کـردن 
اسـت. دسـتگاه گـوارش از لب هـا و دندان هـای انسـان شـروع می شـود و 
بـه معـده می رسـد. هریـک از ارگان های بدن نقشـی پیچیـده و متفاوت 
در هضـم غـذا دارنـد، از این روسـت که افـرادی که دندان سـالمی ندارند، 
عمدتـاً دارای مشـکالت گوارشـی هم هسـتند. حتـی بزاق دهان نقشـی 
حیرت انگیـز در هضـم غذا و آماده سـازی غذا برای آزادسـازی انرژی دارد.

بنابـر ایـن تأکیـد می شـود کـه هرگز وعـده غذایـی را حـذف نکنید، 
بلکـه متناسـب بـا احتیاج و نیـاز بدنتـان غذا بخوریـد. هر فـردی بهتر از 
هرکـس دیگـری میـزان نیاز روزانـه بدنش را بـه غـذا درک می کند. بنابر 
ایـن اگـر بـه اعتـدال غـذا نخوریم، هرگـز دچار مشـکالت جسـمانی و از 

جمله اضافـه وزن نخواهیم شـد.
یـک راه بسـیار سـاده بـرای رعایت اصول غـذا خوردن، خـوب جویدن 
غـذا اسـت. جویـدن خـوب غذا و بـا آرامـش و طمأنینـه غذا خـوردن دو 
مزیـت دارد، نخسـت اینکـه معده فـرد کار دشـواری برای هضـم نخواهد 
داشـت و دوم اینکـه پیام هـای سـیری بهتـر بـه مغز ارسـال می شـوند و 
مغـز فرمـان سـیری می دهـد، در صورتی که اگـر با عجلـه و نجویده غذا 

میـل شـود، ممکن اسـت حجـم غـذا دو برابر هم بشـود.

• چگونـه و چقـدر غـذا بخوریـم کـه تناسـب اندام داشـته 
؟ شیم با

همانطور که اشـاره شـد در ابتدا باید اعتدال رعایت شـود. دوم اینکه با 
آرامـش غذا صرف شـود و سـوم اینکه همراه با وعده هـای غذایی، مایعات 
نوشـیده نشـود. حتی نیم سـاعت قبل از غذا نباید مایعات نوشـیده شود. 
پـس از صـرف وعـده غذایـی نیز الزم اسـت فرصـت کافی به معـده برای 
هضـم داده شـود. توصیه می شـود حداقل یک سـاعت بعـد از وعده های 
غذایـی، چیزی صرف نشـود. میوه ها، سـاالدها و نوشـیدنی ها بهتر اسـت 

پـس از انجـام فرایند کامل هضم میل شـوند.
عـالوه بـر این هـا توصیه جـدی می شـود که غذاهـا و میوه هـا را باهم 
نخوریـد. مثـاًل دو یـا سـه نوع غـذا بهتر اسـت در یک وعده صرف نشـود؛ 
حتـی توصیـه می شـود در خـوردن میوه ها هـم این قانون رعایت شـود. 
دلیـل ایـن هم این اسـت که فرآیند هضـم هرنوع غذا و میـوه ای متفاوت 

اسـت و الزم اسـت به معـده فرصت هضم غذا داده شـود.
یـک توصیـه هم الزم اسـت و آن این اسـت که همانگونه کـه افراط در 
خـوردن باعـث بـروز مشـکالت و بیماری ها می شـود، افـراط در نخوردن 

هـم باعث آسـیب های جـدی به بدن می شـود.

هرگز وعده غذایی 
را حذف نکنید، بلکه 

متناسب با احتیاج 
و نیاز بدنتان غذا 

بخورید

 توصیه می شود 
حداقل یک ساعت 

بعد از وعده های 
غذایی، چیزی 

صرف نشود. میوه ها، 
ساالدها و نوشیدنی ها 

بهتر است پس از 
انجام فرایند کامل 

هضم میل شوند

اگر می دانستید افراد محکوم به مرگ، هنگام مرگ چقدر آرزوی برگشت به زندگی را دارند، 

آنگاه ارزش روزهایی که با غم می گذرانید می دانستید. 

ابن سینا
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حضور مسئوالن بانک در مراسم تشییع پیکر مدیرعامل فقید سازمان تأمین اجتامعی

مدیرعامـل، اعضـای هیأت مدیـره، مدیران امـور و تنی 
چنـد از مسـئوالن و همـکاران بانـک در مراسـم تشـییع و 
وداع بـا پیکـر مرحـوم دکتـر سـیدتقی نوربخـش حضـور 

یافتنـد و بـرای ایشـان آرزوی علـو درجـات کردند.
در پـی مخابره خبر ناگوار درگذشـت دکتر سـید تقـی نوربخش 
مدیرعامـل فقیـد سـازمان تأمین اجتماعـی به همراه معـاون حقوقی 
و پارلمانـی ایشـان کـه در سـفر بـه اسـتان گلسـتان و همراهـی بـا 
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی صـورت پذیرفت، مسـئوالن عالی 
بانـک بـا حضـور در مراسـم وداع بـا پیکـر ایشـان ضمن تسـلیت به 

بازمانـدگان مرحـوم، یـاد و خاطـره ایشـان را زنده نگه داشـتند.

دکتـر نوربخـش فقیـد طـی سـال ها خدمـت رسـانی صادقانـه 
و خالصانـه در سـمت های مختلـف، از سـال 92 تـا پیـش از فـوت 
مسـئولیت  مدیرعاملـی سـازمان تأمیـن اجتماعـی را برعهده داشـت 
و همـواره منشـأ خیـر برکـت بـرای جامعـه کارگـری، بازنشسـته و 

بود. بگیـر  مسـتمری 
در گذشـت ایـن مدیـر خـدوم ضایعـه ای بـر پیکـره مدیریـت 

کشـور بـود.
 اداره روابـط عمومـی در گذشـت ایشـان را بـه خانـواده بـزرگ 
تأمیـن اجتماعـی تسـلیت عرض نموده و برای ایشـان علـو درجات و 

بـرای بازمانـدگان صبـر جمیل مسـألت دارد.

«به راستی که ما از خدائیم و به خدا بازمی گردیم«
ماهمه فانی و بقا بس تراست                 ملک تعالی و تقدس تراست

خداونـد عزوجـل در حدیـث قدسـی چـه زیبا بـه بندگانش نوید مـی دهد که شـما از من هسـتید و مـا از روح خود بر شـما دمیده ایـم و حیات 
را بر شـما هدیه کـرده ایم.

آری روح و جسـم و جـان ما خدایی اسـت؛ چه نیکوسـت بـا توکل بـه ذات مقدس احدیت و بـا پیروی از قرآن مجید، آموزه های رسـول و سـنت 
اهـل بیـت، این روح زیبا را تا سـر منزل مقصود حافظ و پاسـدار باشـیم.

انسـان هـای نیـک پنـدار و نیک کـردار همواره در نـزد خداونـد و بندگان او جایـگاه ویـژه ای دارند. ما انسـان ها آمـده ایم تا با اجتمـاع گزینی 
خصلـت هـای خداونـد کریـم را در عرصـه خاکی جاری و سـاری سـازیم. امانتی بر دوش ماسـت که الجـرم باید بـه آن وفا کنیم.

در گسـتره عالـم فانـی کـوچ و هجـرت برخـی از عزیـزان نه تنها فرامـوش نمی شـود بلکه تا ابـد در تارو پـود پهنه تاریـخ تنیده می شـود و به 
یـادگار مـی مانـد. چراکه آینـدگان، ما را براسـاس اعمال کنونـی قضاوت و توصیـف می کنند.

دکتـر سـید تقی نوربخـش مدیرعامل فقید سـازمان تأمین اجتماعی از این خیل انسـان ها بود. انسـانی شـریف که در عرصه انسـانیت و خدمت 
بـه خلـق از همـه سـجایای اخالقی بهـره مند بـود. مدیری که بـا وقف خود در مسـیر خدمت رسـانی به شـریف تریـن و ارزشـمندترین آفریده های 

خداوند-کارگـران عزیز- از هیچ کوششـی دریغ نورزید.
مدیـری که ضایعه از دسـت رفتنـش بدنه مدیریتی نظام مقدس جمهوری اسـالمی ایـران را آزرد و ایمان دارم یـاد و خاطره ایشـان در ادوار تاریخ 

ایران زنـده و پاینده باقـی خواهد ماند.
مرحـوم دکتـر نوربخـش در طول عمر با برکـت و مدیریت اثربخـش خود بر مجموعه سـازمان تأمین اجتماعی همواره منشـأ خیر، برکـت و ارزش 

آفرینـی بـود. مدیـری مدبر، کاردان و انسـان مدار که با تمـام وجود در کنار همـکاران و خانواده بزرگ سـازمان تامیـن اجتماعی بود.
بـه واسـطه سـال ها همـکاری و افتخـار ارتبـاط صمیمـی با این مدیـر فقید، از ایشـان آمـوزه های بسـیاری دریافـت کردم کـه تا ابد مانـدگار و 

جاویدان اسـت.
 حمایـت مشـفقانه و پدرانـه ایشـان از دسـتگاه های تابعه سـازمان بسـیار مثال زدنی بـود ضمن اینکه با شـور و حـرارت بسـیاری از حقوق ذی 

نفعـان سـازمان که طیف متنـوع کارگران، مسـتمری بگیران، بازنشسـتگان، مقـرری بگیران و ... را شـامل می شـد دفـاع می کرد.
مرحـوم دکتـر نوربخـش به ویژه حمایـت ارزنـده ای از بانک رفاه به عنوان بازوی مالی سـازمان در برآورده سـازی نیازهای بازنشسـتگان و سـایر 

ذی نفعان سـازمان داشتند.
تردیـدی نیسـت نبود ایشـان و ضایعـه از دسـت دادن این مدیر ارزشـی، هرگز جبران نخواهد شـد و خسـارتی که با درگذشـت ایشـان بر بدنه 

مدیریتی کشـور و سـازمان تأمین اجتماعی وارد شـد قابل بیان نیسـت.
امـا ایمـان دارم کـه وطن عزیزمان سرشـار از این سـرمایه هاسـت. سـرمایه هایی کـه همانند مرحـوم دکتر نوربخـش دغدغه ای جـز خدمت به 

خلـق ندارند.    یـادش گرامی 
 

محمد علی سهمانی          

یادی از مرحوم دکرت نوربخش مدیرعامل فقید سازمان تامین اجتامعی
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در زندگی مهم این نیست که به ایده آل زندگی تان برسید، بلکه مهم این است که در 

مسیر رسیدن به ایده آل زندگی تان حرکت کنید. 

دکتر الهی قمشه ای
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گزارشی از اقدامات بانک در ایام اربعین حسینی

 همــــگام بـــا  عاشــقان
و ره پــــویان حسینـــــی

بانـک رفاه کارگران همه سـاله و باهدف مشـارکت در مراسـم 
عظیـم و باشـکوه پیـاده روی اربعیـن حسـینی و به عنـوان یک 
نهاد اجتماعی و عمومی کشـور، تالش ارزشـمند و قابل تحسـینی 
بـرای ارائـه خدمات به زوار حسـینی در شـهرهای مـرزی منتهی 

به عتبات عالیات داشـته اسـت.
بانـک عـالوه بـر برگزاری پرشـور و مراسـم سـوگواری سـرور و سـاالر 
شـهیدان در ایـام مـاه محـرم الحـرام در ماه صفر هـم خود را آمـاده تدارک 
اسـتقرار موکب پذیرایی از عاشـقان حسـینی مـی کند. در سـال جاری هم 
بـه همـت کمیتـه فرهنگی و تـالش سـتاد بازسـازی عتبات عالیـات بانک 
و مشـارکت سـه اسـتان ایالم،کرمانشـاه و خوزسـتان، موکـب هـای بانـک 
پرشـورتر از سـال های گذشـته در شـهرهای مـرزی برپـا شـدند و خدمات 

متنوعـی بـه هم میهنـان ارائـه کردند.
اهـدای هدایـای نفیس به زائران از محل جمـع آوری خیرات و نذورات 
همـکاران، توزیـع غـذا، نوشـیدنی، کتـب ادعیه و زیـارت و مهمتـر از همه 
اسـتقرار باجـه خدمـات بانکـی، خودپرداز سـیار و همچنین افزایش سـقف 
برداشـت روزانـه تـا 5 میلیـون ریال خدماتی بـود که این بانـک اجتماعی و 

مردمـی بـه زائران حسـینی ارائه داد.
عـالوه بـر حضور بانک در این مراسـم، همکاران عاشـق و دلباخته اهل 
بیـت )ع( نیـز از راه های مختلف سـهم خود را در این رویداد حماسـه سـاز 

ادا کردند. 
برخـی خادم الحسـین شـدند و به زائـران خدمت کردنـد، برخی هم با 

پـای پیـاده و برهنه راهی حرم شـدند برای تلطیف جسـم و جان.
 در مرز مهران موکبی با تالش شـبانه روزی همکاران مدیریت شـعب 
ایـالم اسـتقرار یافت و با حمایـت ارکان سـتادی و از جمله کمیته فرهنگی 

بانک ادامـه فعالیت کرد.
همـکاران بـا برپایی باجه ارائـه خدمات به همراه یک خودپرداز، باشـور 
و حـالوت مثـال زدنی به زائـران خدمات ارائه کردنـد. این موکب همچنین 
تمامـی خدمـات رفاهـی کـه مورد نیاز یک فرد مسـافر باشـد را نیـز فراهم 

بود. ساخته 
 همـکاران بانک در اسـتان کرمانشـاه نیز همانند اسـتان ایالم نسـبت 
بـه برپایـی موکـب زائـران حسـینی در راه آهـن کرمانشـاه که محـل عبور 
تعـداد کثیـری از هـم وطنـان بـود اقـدام کردنـد. در این موکب هـم عالوه 
بـر خدمـات بانکی، همکاران خالصانه انـواع خدمات رفاهی را بـرای ره روان 
حسـینی مهیـا سـاختند تـا زائـران با طیـب خاطر بـه مقصد بیندیشـند و 
بـا خیالـی آسـوده و ضمیری آرام در محضر سـاالر شـهیدان حاضر شـوند.

همـکاران خوزسـتانی هـم از ایـن فیض معنـوی بی نصیـب نماندند و 
هماننـد دو اسـتان دیگـر اقدام بـه برپایی موکب در شـهرهای مـرزی خود 
کردنـد. بانـک رفـاه در ایـن اسـتان و در شـهرهای مرزی شـلمچه و چذابه 
موکـب برپاکـرده بـود و پذیرای زائران حسـینی بـود. همکاران این اسـتان 
نیـز خالصانـه و عاشـقانه بـه زائران خدمات بانکـی و غیر بانکـی ارائه کردند 
و تـالش قابـل وصفـی بـرای مشـارکت در راهپیمایـی حسـینی از خود به 

نمایش گذاشـتند.

خوزستان

خوزستان

خوزستان

خوزستان



بسمه تعالی
همکاران ارجمند

سالم علیکم
در پی حماسـه آفرینی ملت شـریف و حسـینی میهن اسـالمی و همکاران ارزشـی بانک معظم رفاه در بزرگداشـت آیین مذهبی پیاده روی 
اربعین حسـینی، بر خود الزم دانسـتم از تمامی همکارانی که در این حرکت معنوی و ایمانی حضور پرشـور داشـتند، صمیمانه قدردانی نمایم.

اندیشـه هـای نـاب شـهادت طلبـی، ظلم سـتیزی، مبارزه با اسـتبداد و اسـتکبار و دسـتگیری از مظلومان به شـکل بسـیار زیبایـی در این 
حرکـت مانـدگار بـه تصویر کشـیده شـد و جامعه جهانی بار دیگر این مهـم را درک کرد که ملت شـریف و انقالبی ایران عزیز و سـرافراز برآرمان 

هـای خود اسـتوار و پابرجـا خواهند ماند.
یک بار دیگر از تمامی همکارانی که در این همایش معنوی حضور داشـتند، چه از پیاده روی حماسـی اربعین حسـینی به سـمت عتبات 
عالیـات و چـه در برپایـی موکـب هـای خدمـت رسـانی به زائـران ارجمنـد در اقصی نقاط کشـور به ویژه اسـتان های مـرزی ایالم، کرمانشـاه و 

خوزسـتان قدردانی نموده، سـعادت و بهروزی شـمار بزرگواران را از درگاه خداوند متعال مسـألت دارم.
                                                                                                                                                         محمد علی سهمانی

قدردانی مدیرعامل بانک

از زائرین اربعین حسینی )ع(
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ایالم

خوزستان

ایالم

خوزستان خوزستان

خوزستان

کرمانشاه

هرکس مرا بعد از شهادتم زیارت کند، او را در قیامت 

زیارت خواهم کرد و اگر در آتش باشد، او را نجات می دهم.

امام حسین)ع(
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• بـه طـور مختصـر خودتـان و شـعبه  را 
کنید. معرفـی 

کمـال کاسـب هسـتم متولـد فروردیـن مـاه 
مـدرک  دارای  و  بـوکان  شهرسـتان  از   1357
از  بانکـی.  امـور  تحصیلـی کارشناسـی مدیریـت 
اردیبهشـت مـاه 1381 افتخـار خدمـت در بانـک 
رفـاه کارگـران را دارم. کار خـود را در شـعبه تکاب 
شـروع کـردم و پـس از دو سـال فعالیت، به شـعبه 
سردشـت منتقـل شـدم و دوبـاره پس از دو سـال 
فعالیـت در شـعبه مذکـور، به دلیـل ادامه تحصیل 
در موسسـه بانکـداری ایـران بـه اسـتان آذربایجان 
شـرقی منتقـل و بـه مـدت پنـج سـال در شـعبه 
هفـت تیر آن اسـتان مشـغول بـه کار شـدم. بنا به 
تشـخیص مدیران ارشـد بانک و مسـئوالن شـعب 
اسـتان، تصـدی پسـت معاونـت شـعبه گـوگان از 
اردیبهشـت سـال 1390 بـه بنـده محـول شـد و 
از اول مردادمـاه 1393 بـه عنـوان مسـئول شـعبه 

مشـغول بـه فعالیت هسـتم. 

شـعبه گوگان با احـراز درجـه دو» ب« با مجموع 
منابـع 560 میلیـارد ریـال بـدون احتسـاب منابـع 
صنـدوق نگیـن که بالـغ بـر 40 میلیارد ریال اسـت 
و خالـص مصـارف شـعبه حـدود 290میلیـارد ریال 
و مطالبـات شـعبه حـدود 6 میلیـارد و 700 میلیون 
ریـال که 4 میلیارد و 180میلیون ریال در سـرفصل 
سـر رسـید گذشـته و 2 میلیارد و 440میلیون ریال 
معـوق و 80 میلیـون ریـال مشـکوک الوصـول و بـا 
مجمـوع سـه عـدد دسـتگاه خودپـرداز، 300 عـدد 
پایانـه فروشـگاهی و بیـش از 10 هـزار و 500 عـدد 
رفـاه کارت صـادره بـا مجمـوع 6 نفـر همـکار بانکی 
و 1 نفـر نیـروی شـرکتی مشـغول ارائـه خدمـات به 

مشـتریان عزیز اسـت.

• در خصـوص شـرایط جغرافیایی، جمعیت 
شناختی و اقتصاد شهرسـتان گوگان مختصر 

دهید. توضیح 
شهرسـتان گـوگان در واقـع یکـی از بخش هـای 

شهرسـتان آذرشـهر محسـوب می شـود با جمعیت 
حـدود 20 هـزار نفر و دارای چندین روسـتای بزرگ 
که بیشـتر به شـغل دامداری و کشـاورزی مشـغول 
هسـتند. عمـده خدمـات بانکـی شـامل حـال ایـن 
قشـر معـزز و زحمتکش جامعه اسـت کـه محصول 
عمده سـیر اسـتان آذربایجـان شـرقی در این بخش 

از شهرسـتان آذرشـهر تولیـد می شـود.

از زمـان تصـدی شـما در ایـن شـعبه   •
موفقیـت های بـزرگ و قابل توجهی به دسـت 
آمـده اسـت. بـه نظر جنـاب عالـی مهم ترین 
موفقیت شـعبه را در چـه عواملـی می دانید؟

بیشـترین موفقیـت شـعبه در مرحلـه اول ایجـاد 
محیطـی خوب ، آرام و دوسـتانه با همـکاران و ایجاد 
همدلـی و کار تیمـی و دوم داشـتن صداقت در گفتار 
در تعامـل بـا مشـتریان و مشـتری مـداری و تکریـم 
اربـاب رجـوع و دقت و سـرعت در ارائه خدمات بهینه 
بـه مشـتریان و ایجـاد ارتباطات خـوب و صمیمی با 

در گفت وگو با رئیس موفق شعبه گوگان:

رمــز مــوفقـیت شعبـــه

همدلی همکاران است

اشـاره: تـالش، همـت و پیگیری هـای رئیس و همکاران شـعبه گوگان در طول سـال های اخیـر، موفقیت های چشـمگیری را برای 
شـعبه و اسـتان رقـم زده اسـت. کسـب رتبه هـای برتـر، انتخاب رئیس شـعبه به عنـوان یکـی از برترین روسـای شـعب بانک در 
سـال های اخیـر، تنهـا بخـش کوچکی از ایـن موفقیت هاسـت. فرصتی پیـش آمد تا در یـک گفت و گوی بسـیار صمیمـی با رئیس 

شـعبه، از علل موفقیت آنها در سـال های گذشـته آگاه شـویم.
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مشـتریان است.

• چـه عواملـی را در ایـن موفقیـت هـا 
تاثیرگـذار مـی دانیـد؟

یـک رکـن اساسـی موفقیـت شـعبه، ایجـاد 
همدلی و همکاری همه همکاران شـعبه اسـت؛ به 
نحـوی کـه در ارتباط با مشـکالت و امور شـعبه با 
همکاران مشـورت می شـود و با برگزاری جلسات 
و بـا نظر اجمـاع و خرد جمعی روند اداره شـعبه را 
پیـش می بریـم که ایـن کار باعث موفقیت شـعبه 
شـده  کـه جـا دارد از تمامی همکارانـم صمیمانه 

تشـکر و قدردانی کنم.  

• چـه راهکارهایـی بـرای ارائـه بهترین 
خدمـات بـه مشـتریان اتخـاذ کـرده اید؟

بـه مشـتریان  ارائـه خدمـات مطلـوب  بـرای 
بایـد سـعی شـود در حداقل زمـان به درخواسـت 
هـای مشـتریان پاسـخ داده و امور اربـاب رجوع به 
صـورت بهینـه انجام و سـعی شـود از کاغذبازی و 
امـوری که باعث سـردرگمی مشـتریان می شـود، 
اجتنـاب شـود. همچنیـن سـعی شـود سـرعت 
ارائـه خدمـات بـه مشـتریان و تکریـم  و دقـت 
کامـل آنهـا در اولویـت باشـد. بایـد با دیـد کالن و 
فرانگـری بـه ارائـه خدمـات نویـن بانکـی از قبیل 
بانکـداری الکترونیکـی، موبایـل بانکینـگ، تبلـت 
بانک، دسـتگاه های خودپـرداز، پایانه هـای فروش 
و در مجمـوع بانکـداری اینترنتـی، بـه فکـر بهبود 
و توسـعه هرچـه بیشـتر ایـن بخـش از امکانات و 

خدمـات بانکی باشـیم.

• پیشـنهاد شـما بـرای افزایـش انگیزه 
چیسـت؟ انسـانی  نیروی 

بـه نظـر مـن بهتریـن سـرمایه هـر سـازمانی 
نیـروی انسـانی آن سـازمان اسـت. اگـر سـازمان 
بـه بهترین امکانـات و تجهیزات مجهز باشـد ولی 
نیـروی انسـانی خـوب و بـا انگیـزه و درخـور آن 
سـازمان وجود نداشـته باشـد، سـازمان بـه اهداف 
خـود نمـی رسـد؛ بنابراین بـرای رشـد و تعالی هر 
سـازمانی، نیاز به نیروی انسـانی خوب و باانگیزه و 
خالق اسـت و بـرای افزایش انگیزه همـکاران باید 
سـعی شـود همیشـه همکاران هم از لحاظ روحی 
و روانـی و هـم از لحـاظ مالـی مـورد تشـویق قرار 
بگیرند. همچنین سـعی شـود همکاران بـا انگیزه 
بیشـتر دیـده شـوند و اگـر همـکار کاری مثبـت 

انجـام دهـد، مـورد تشـویق و تمجید قـرار گیرد و 
ابزارهایی از قبیل درخواسـت تشـویقی و یا پاداش 
نقـدی و ارتقـای همـکاران بـا انگیـزه از اختیارات 

رئیس شـعبه باشـد.

• عمـده تریـن مشـکالت و چالـش های 
ایـن شـعبه را در چـه مـی دانید؟

بیشـترین مشـکالت شـعبه فضای کوچک آن 
اسـت. بـه نحـوی که اگر شـعبه شـلوغ شـود، جا 
و فضای کافی و مناسـب برای نشسـتن مشـتریان 
وجـود نـدارد و همچنین باید باجه هـای دریافت و 
پرداخـت را افزایـش دهیم تا پاسـخگوی ازدحام و 

جمعیت موجود در شـعبه باشـد.  

• مهمترین اهداف و سیاسـت های شعبه 
در نیم سـال دوم امسال چیست؟

مهمتریـن اهـداف شـعبه افزایـش سـودآوری، 
کاهـش مطالبـات و افزایـش سـهم بـازار و جـذب 
مشـتریان کلیـدی و تـداوم رونـد مثبـت عملکرد 

است. گذشـته 

•  در شـرایط فعلـی و بـا توجـه بـه بازار 
رقابتـی، چگونـه مـی تـوان از سـایر رقبـا 

گرفت؟ پیشـی 
همـکاران بانکـی  دانـش  کنیـم  سـعی   بایـد 

 به روز شـود و هر روز شـاهد امکانات و خدمات بهتر و 
جدیدتر بانک باشـیم و در حیطه بانکداری اختصاصی 
و شـرکتی بیشتر فعالیت کنیم و سعی کنیم همیشه 
فعالیـت هـای رقبا و اطـراف خودمان را مورد بررسـی 

قـرار دهیـم تـا ببینیم مـا کجا قـرار گرفته ایـم و رقبا 
چـه کار کـرده انـد و سـعی کنیـم اهـداف خـوب و 
مطلـوب برای بانک داشـته باشـیم و برای رسـیدن به 

اهـداف برنامه ریزی خوب داشـته باشـیم.

• در سـال جـاری بـه عنـوان یکـی از 
روسـای شـعب برتر بانـک برگزیده شـده 

ایـد. چـه احساسـی داریـد؟
خـدا را شـاکرم و خوشـحالم و قـدردان حسـن 
نظـر مدیـران ارشـد و مسـئوالن محترم اسـتان و 
تمامـی همکاران سـتادی هسـتم که همیشـه یار 
و یـاور و پشـتیبان مـا بودنـد و هسـتند و در زمان 
بروز مشـکالت در شـعبه راهنمایی های خوب این 
عزیـزان باعـث شـده اسـت تـا مـا بـه ایـن رتبه و 
درجه خوب برسـیم؛ تشـکر ویژه از همکاران بسیار 
خوبم در شـعبه گوگان دارم که اگر واقعا همکاری 
و همدلـی این عزیـزان نبود، ایـن موفقیت حاصل 
نمـی شـد و امیدوارم همیشـه در کنار هم باشـیم 
و تـا رسـیدن به قلـه هـای باالتـر و موفقیت های 

بیشـتر بـا هم همکاری خوب داشـته باشـیم.

• کالم پایانی؟
در پایـان از تمامـی دسـت اندرکاران و کسـانی 
کـه بـه اینجانـب کمـک کردنـد، نهایت تشـکر و 
قدردانـی را می کنـم و امیـدوارم همیشـه بتوانیـم 
پرچـم بانـک رفاه کارگـران را در خدمـت به مردم 
شـریف و بزرگوار ایران اسـالمی به اهتـزاز درآوریم 
و شـاهد پیشـرفت و رشـد و تعالی بیـش از پیش 

همکاران باشـیم. 

جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست.

 محمد حجازی
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تهیه و تنظیم: اداره روابط عمومی

Society for Worldwide Interbank Financial Tel- مخفف )SWIFT )سوئیفت 
ecommunication یـا »جامعـه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی« اسـت. 

پـس از پایـان جنـگ جهانـی دوم و در اواخـر دهـه 1950، تجـارت 
جهانـی بـه سـرعت شـروع به رشـد و شـکوفایی کـرد. در ایـن حالت 
نیـاز بـه یـک سیسـتم صـدور حواله بیـن بانکی اسـتاندارد به شـدت 
احسـاس می شـد. در اوایـل دهـه 1960 نمایندگان بانک هـای بزرگ 

اروپایـی و آمریکایـی تصمیـم گرفتنـد بـا اتخـاذ روش نوینـی تبـادل 
پیام هـای بیـن بانکـی را بـه صورتی طرح ریـزی کنند که اتوماسـیون 

سیسـتم بانکـی بین المللـی را به همراه داشـته باشـد. 
پـس از برنامه ریزی هـای فـراوان، سـرانجام سـوئیفت در مـاه مـه 
1973 میـالدی طـی یک تفاهم نامه بیـن 239 بانک از پانزده کشـور 
اروپایی و آمریکای شـمالی در شـهر بروکسـل تاسـیس شـد. هدف از 

آنچه درباره سوئیفت باید بدانیم

مقدمـه- شـاید ایـن روزهـا بیش از هـر زمـان دیگری کلمه «سـوئیفت« بـه گوشـتان خورده باشـد. مراجع رسـمی و 
غیر رسـمی مدام از سـوئیفت مـی گویند. اما چـرا این مفهوم امروز در رسـانه ها و افکار عمومی پرتکرار و برجسـته شـده 
اسـت؟ اگـر از کارمنـدان نظـام بانکی و به ویـژه بخش ارزی و بیـن الملل که به نوعی سـوئیفت با زندگـی کاری آنها عجین 

شـده بگذریم، افـراد عادی هـم به این موضوع حسـاس شـده اند.
 پـس از خـروج یـک طرفه آمریـکا از توافق هسـته ای ایران با گروه 1+5 و بازگشـت تحریم ها از سـوی امریـکا، یکی از 

نخسـتین تحریـم ها قطع دسترسـی بانک هـای ایرانی به شـبکه جهانی سـوئیفت از 5 نوامبر 2018 اسـت.
حاال پرسـش اساسـی این اسـت که شـبکه سـوئیفت چیسـت و چه هدفی را دنبال می کند؟ چرا قطع این ارتباط جزو 
اولیـن اقدامـات تحریمـی آمریکا علیه جمهوری اسـالمی ایران اسـت؟ این شـبکه چه ارتباطـی با فعالیت هـای اقتصادی 
مـردم دارد؟ نظـام بانکـی از این قطع ارتباط با چه مشـکالتی دسـت بـه گریبان خواهد بـود؟ و در نهایت راهکار چیسـت 

و عـالج واقعه چگونه باید باشـد؟

سوئیفـت در 
واقـع  قالبـی را 
ارائه می کند که 
تراکنـش هــای 
بین المللی از طریق 
آن بدون مشکل 
جریان می یابد و 
ردیابی می شود
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راه اندازی سـوئیفت، جایگزینـی روش های ارتباطی غیر اسـتاندارد در 
سـطح بین المللـی با یـک روش اسـتاندارد جهانـی بود.

 البتـه ایـن سیسـتم در همـان سـال آغـاز بـه کار نکـرد و پـس از 
چنـد سـال در 1977 میـالدی بـا عضویـت 518 بانـک از 22 کشـور 
بـا ارسـال پنج هـزار پیـام در اولیـن روز راه اندازی شـد. درحال حاضر 
بیـش از 9700 بانـک و موسسـه مالـی در 209 کشـور جهـان عضـو 

سیسـتم SWIFT هستند.
سوئیفــت در واقــع  قالبـی را ارائــه می کنــــد که تراکنش های 
بیـن المللـی از طریـق آن بـدون مشـکل جریـان می یابـد و ردیابـی 
می شـود. بـه ایـن صـورت کـه هرگونـه ارسـال و دریافـت پیـام بیـن 
واحدهـای بانکـی داخـل کشـور و بانک های خـارج از کشـور از طریق 
سـوئیفت انجـام می شـود. بانک هـای ایـران از طریـق خطـوط بـه 
مرکـز SAP در بانـک مرکـزی متصـل می شـوند و پیام هـا از آنجا برای 
بانک هـای خـارج از کشـور فرسـتاده می شـود. بـه وسـیله سـوئیفت 
و مطمئن تـر  سـریع تر،  جهانـی  سـطح  در  ارزی  معامـالت   انجـام 

 کم هزینه تر از قبل انجام می شود.
کاهـش  امنیـت، سـرعت،  اطمینـان،  قابلیـت  بـودن،  اسـتاندارد 
هزینه هـا و تسـویه سـریع و همزمـان حسـاب ها از جملـه مهمتریـن 
مزیـت هـای اسـتفاده از ایـن شـبکه در مبـادالت بانکی بیـن المللی 

ست. ا
اعمـال  محدودیـت هایـی در زمینـه خدمـات مالـی ویـژه بانـک 
مرکـزی  ایـران و دیگـر بانک هـای کشـور از جمله مواردی اسـت که 
در لیسـت  تحریـم ها قـرار گرفته اسـت. هـدف از این اقـدام ممانعت 
از ارتبـاط  ایـران بـا سـوئیفت، بـرای جلوگیری از نفـوذ در  بـازار پولی 

اسـت. جهانی 
در زمینـه تاثیـر تحریـم سـوئیفت بر مشـتریان و نظـام بانکی باید 
گفـت که دسترسـی نداشـتن نظـام بانکی به شـبکه سـوئیفت منجر 
بـه یک سـری محدودیـت هـا در روابـط کارگـزاری، نقـل و انتقـاالت 
ارزی و ارائـه خدمـات بانکی به متقاضیان و فعاالن اقتصادی می شـود 
و فعالیت هـای تجـاری و اقتصـادی کشـور را متأثـر می سـازد. گرچه 
بـه خسـارت های  منجـر  سـوئیفت  تحریـم  معتقدنـد  اقتصاددانـان 
دو سـویه می شـود و نظـام بانکـی سـایر کشـورها را نیـز تحت شـعاع 
قـرار می دهـد، اما تاثیرات منفـی آن در داخل کشـور و بر نظام بانکی 

و مشـتریان بسـیار مشـهودتر خواهد بود.
قطـع همـکاری بانک هـا و مؤسسـات مالـی بین المللـی بـا نظـام 
بانکـی کشـور مشـکالتی ازجملـه، نبـود امـکان افتتـاح و نگهـداری 
حسـاب های ارزی، ایجـاد وقفه در نقـل و انتقاالت ارزی بـرای واردات 
و صـادرات کاال و همچنیـن انجـام امـور خدمـات، نبـود امـکان انجام 
نـزد  سـپرده گذاری  و  قرضـه  اوراق  خریدوفـروش  ارزی،  تبدیـالت 
بانک هـای کارگـزار، نبـود امـکان فـروش اسـکناس به بانـک مرکزی 

و نبـود امـکان فـروش طـال را بـه دنبـال خواهد داشـت. 
افزایـش هزینه هـا و ریسـک های عملیاتـی، بـه دلیـل نبـود امکان 
اسـتفاده از ارزهـای جهان و متعاقـب آن نگهداری ذخایـر ارزی صرفاً 

بـه چنـد ارز و در چنـد کشـور محدود از جمله دیگـر چالش های این 
تحریم خواهـد بود.

•  راهکار چیست؟
در روزهـای اخیـر و با دیپلماسـی سیاسـی- اقتصـادی ایران با 
کشـورهای اروپایـی و همچنین تعهد این کشـورها مبنـی بر ادامه 
توافـق برجـام بـدون حضـور امریـکا، تمهیداتی شـامل جایگزینی 
ایـران و همچنیـن  بـا  یـورو بـه جـای دالر در تبـادالت مالـی 
راه اندازی سـوئیفت اروپایی اندیشـیده شـده که در روزهای آینده 
عملیاتـی خواهد شـد. بـا راه اندازی سـوئیفت اروپایـی عمال ایران 
از شـبکه سـوئیفت فعلـی بی نیـاز می شـود و می توانـد عملیات 

بانکـی بیـن المللی خـود را انجـام دهد.
از سـوی دیگـر درصورتـی کـه بـر اثـر چالـش هـای بیـن المللـی 
اینچنینـی، سـوئیفت  کاربـرد خـود را بـه دلیـل نامعتبـر شـدن از 
دسـت بدهـد، مسـلماً گزینه هـای جایگزیـن دیگـری بـه جـای ایـن 
سیسـتم ارائـه خواهـد شـد. از جملـه بزرگتریـن رقبـای سـوئیفت ، 
تکنولوژی هایـی ماننـد بالک چیـن و اسـتارت آپ های مبتنـی بر این 

بود. فنـاوری خواهـد 
ایـران و نظـام بانکی به شـکلی کامـاًل جدی پیشـرفت های فناوری 
بالک چیـن را رصـد می کننـد تـا بتواننـد به بهتریـن نحـو از آن برای 
رهایـی از تحریم ظالمانه سـوئیفت و واردات و صـادرات مبتنی با دالر 

را از سیسـتم مالی خـود حذف کنند. 
منبع: رسانه ها

                                  

افزایش هزینه ها و 
ریسک های عملیاتی، 

به دلیل نبود امکان 
استفاده از ارزهای 

جهان و متعاقب آن 
نگهداری ذخایر 

ارزی صرفاً به چند 
ارز و در چند کشور 

محدود از جمله 
دیگر چالش های این 

تحریم خواهد بود

لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند. 

دکتر علی شریعتی



کوشش براي فهم 
و درک ذهن و 
کارکرد آن دست کم 
به دوران یونان 
باستان و زماني 
باز می گردد که 
فالسفه اي همچون 
افالطون و ارسطو 
سعي در توضیح 
طبیعت شناخت 
بشري داشتند
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علـوم شـناختي )COGNETING SIENCE( یکـي از دانش هاي نو اسـت 
کـه در کنـار نانوتکنولـوژي، بیوتکنولـوژي، فناوري اطالعـات مجموعه 
دانش هـاي همگـرا را کـه NBIC نام گرفته اند، تشـکیل مـي دهند.  این 
رشـته از زیرمجموعـه هـاي علم اعصاب، روان شناسـي، زبان شناسـي، 
هوش مصنوعي و فلسـفه ذهن تشکیل شـده است و کاربرد وسیعي در 
رشـته هاي فرعي مانند پزشـکي، آمـوزش و پرورش، جامعه شناسـي، 
سیاسـت، علـوم اطالعـات، ارتباطات و رسـانه هاي گروهی، مهندسـي 
پزشـکي، مهندسـی فرمـان و کنترل و حتي علوم دفاعـي و جنگ پیدا 
کرده اسـت.  مؤسسـات تحقیقاتي و دانشـگاه هاي بسـیاري به تحقیق 
در زمینـه علوم شـناختي اشـتغال دارند و در تالشـند تـا راز بزرگترین 
سـرمایه آدمي یعني مغز و ذهن را کشـف کنند و کارکردهاي آن را به 

عنـوان عالي تریـن و پیچیده ترین ودیعه الهی بشناسـند. 
تاکنـون دانشـمندان عصـب شـناس، زبـان شـناس، روانشـناس، 
فیلسـوفان ذهـن و نظریـه پردازان علـم رایانه با کمک هـم و در تعامل 
بـا یکدیگـر توانسـته انـد گام هـاي بـا ارزشـي را در کشـف و تبییـن 
کارکردهاي شـناختي مغز انسـان بردارند، به طوري که در مدت کوتاه 
سـه الـي چهار دهـه اخیر یافته هـاي گرانبهایـي را براي ما بـه ارمغان 
آورده انـد. بـه همین دلیـل، آنها دهـه 1990 را »دهه مغـز« نامیدند با 
ایـن امیـد که با بسـیج امکانات علمی و تالش همگانـی بتوانند بیش از 

پیـش بـه دنیاي اسـرار آمیـز مغز پـي برند.
علوم شـناختي همانند تمامي شـاخه هاي معرفت بشـري از پارادایم 
خاصـي پیـروی می کنـد. دانشـمندان علوم شـناختي ذهن انسـان را 
شـبکه پیچیده اي مي دانند که اطالعات را دریافت، نگهداري و بازیابي 
مي کنـد و مي توانـد آن را تغییر شـکل یـا انتقال دهد. عملیـات فوق را 

پـردازش اطالعـات و ایـن پارادایم را رویکرد پردازشـي مي خوانند.
از دیـد علـوم شـناختي، ذهن را مي تـوان با  تسـاهل همچون  نوعي 
رایانـه دانسـت. در رایانـه اطالعـات توسـط دسـتگاه هاي ورودي مانند 
صفحه کلید یا مودم وارد سـامانه مي شـود و سـپس عملیات متفاوتي 

بـرروي آن انجـام مي گیـرد. اطالعـات وارد شـده را مي تـوان در رایانـه 
ذخیـره و توسـط نرم افـزار پردازش کـرد. نتیجه این پـردازش مي تواند 

به خروجـي رایانه تبدیل شـود. 
بـه همیـن نحو، اطالعات از جهان خارج توسـط گیرنده هاي حسـي 
مـا )مثـل بینایـي یا شـنوایي( بـه داخل شـبکه پردازشـگر )ذهـن( راه 
مي یابـد، در حافظـه نگهـداري و در فراینـد تفکـر پـردازش می شـود . 
خروجي هـاي ایـن پـردازش مي توانـد گفتـار یـا رفتـار حرکتي باشـد. 
البتـه، بایـد توجه داشـت کـه اطالعـات در ایـن رویکرد معناي بسـیار 
وسـیعي دارد وشـامل تمامـي دریافت هـاي انسـان از جهـان خـارج 
به عـالوه تمامـي مفاهیم و ادراکاتي می شـود که در درون ذهن انسـان 

بـه  صورت فطـري یا اکتسـابي وجـود دارد.
کوشـش بـراي فهـم و درک ذهن و کارکرد آن دسـت کم بـه دوران 
یونـان باسـتان و زمانـي باز می گردد که فالسـفه اي همچـون افالطون 
و ارسـطو سـعي در توضیح طبیعت شـناخت بشـري داشـتند. بررسي 
ذهـن تا قـرن نوزده میالدي کـه مقارن با پیدایش روان شناسـي علمي 
بـود، همچنان در حیطه فلسـفه باقـی ماند. مکاتب اولیه روان شناسـي 
علمـي نیـز بیشـتر متمرکـز بـر بررسـي جریان هـاي درونـی ذهـن از 
طریـق خـودکاوي یـا درون نگـري بودند. دانشـمندان ایـن مکاتب پس 
از آموزش هـاي الزم بـه آزمودني هـا از آنهـا مـي خواسـتند جریان هاي 
درونـي ذهـن خـود را بـه دقـت گزارش کننـد تـا از این طریق سـیر و 

الگـوي جریانات مذکور را ترسـیم و تشـریح کنند.
چنـد دهـه پـس از ظهـور این علـم، مکتـب رفتارگرایي بـه رویکرد 
غالـب در روان شناسـي تبدیل شـد و نگرشـي کاماًل  متفـاوت با مکاتب 
قبلـي داشـت. رفتارگرایـان وجود و بررسـي جریان هاي درونـي ذهن را 
اساسـاً نادیـده می گرفتنـد و معتقد بودند روان شناسـي باید محدود به 
بررسـي پدیده هاي قابل مشـاهده، مانند محرکات بیروني و پاسـخ هاي 
رفتـاري موجـود زنـده بـه آن محرک ها باشـد. بـه این ترتیـب بحث و 
بررسـي در مـورد سـاز و کارهـاي درونـي ذهن عمـاًل براي چنـد دهه، 

                                   علوم شناختی

                             علمی برای همه دانش ها و فناوریی ها



فلسفه ذهن 
شاخه اي از فلسفه 
است که به مطالعه 

ماهیت ذهن، 
فعالیت هاي ذهن، 
خصوصیات ذهن، 
هشیاري و رابطه 
آنها با بدن مادي 

مي  پردازد
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حداقـل در مجامـع  علمي آمریکا مسـکوت ماند.
در اواخـر دهـه 50 و اوایـل دهـه 60 قـرن بیسـتم میـالدي دانـش 
مربـوط بـه مطالعـه ذهـن دچـار تحول شـگرفی شـد. در این سـال ها 
دانشـمندان حوزه هـاي متنوعـي چـون علـم اعصـاب ، زبان شناسـي، 
روان شناسـي، هـوش مصنوعـي و فلسـفه متوجـه شـدند کـه همگـي 
سـرگرم حـل مسـائل مشـترکي در مـورد کارکـرد ذهـن هسـتند و 
رهیافت هـاي متفـاوت آنـان بـرای حـل این مسـائل می توانـد مکمل 
یکدیگر باشـد. این اندیشـمندان معتقد بودند که مي تـوان با روش هاي 
غیرمسـتقیم بـه بررسـي و تحقیـق در بـاره فرایندهاي ناپیـدای ذهن 
پرداخـت و محـدود کـردن روان شناسـي بـه بررسـي رفتارهـاي قابـل 
مشـاهده، آن طـور که رفتارگرایان معتقد بودند، عملي نادرسـت اسـت.

در واقـع نـگاه ایـن محققان به ذهـن مبتني بر بررسـي بازنمودهاي 
ذهنـي و نحـوه پـردازش آنها بود. همـکاري و همفکري آنهـا در نهایت 
منجر به پدید آمدن دانشـي میان رشـته اي شـد که امروزه آن را علوم 

شـناختي مي نامند.
در زیـر پـس از معرفـي زیـر شـاخه هاي اصلـي علـوم شـناختي به 

توضیـح مختصـر حـوزه هـای کاربـردی آن مي پردازیـم.

 روان شناسي شناختي 
روان شناسـي شـناختي مکتبـي اسـت کـه بـه بررسـي فرایندهاي 
درونـي ذهـن از قبیـل حـل مسـئله، حافظـه، ادراک، شـناخت، زبان و 
تصمیـم گیري مي پـردازد. موضوع هایـی ازاین قبیل که انسـان چگونه 
و بـا چـه سـاختاري بـه درک، تشـخیص و حـل مسـئله مي پـردازد و 
ایـن کـه ذهـن چگونـه اطالعـات دریافتـی از حـواس )ماننـد بینایـي 
یـا شـنوایي( را درک مي کنـد و یـا اینکـه حافظـه انسـان چگونه عمل 
مي کند و چه سـاختاري دارد؛ از عمده مسـائل قابل توجه دانشـمندان 
ایـن رشـته اسـت. محققان روان شناسـی شـناختی به ذهـن همچون 
دسـتگاه پردازشـگر اطالعـات مي نگرند و رویکرد آنها بـه مطالعه مغز و 

ذهـن برپایـه تشـابه عملکرد مغـز با رایانه اسـت. 
از زیـر مجموعـه هـاي روان شناسـي شـناختي مـي تـوان رشـته 
هـاي نوروسـایکولوژي، روان شناسـي بالینـي، روان شناسـي تربیتـي، 
روان شناسـي قانوني، روان شناسـي سـازماني و صنعتي بـا گرایش های 

شـناختی را نـام برد. 

علم اعصاب شناختي 
ایـن حوزه به بررسـي مغز و فعالیت هـاي آن مي پـردازد. در حالي که 
روان شناسـي شـناختي وقایع ذهني را مستقل از فعالیت مغزي بررسي 
مي کنـد، رویکـرد علـم اعصاب شـناختي بر این پایه اسـتوار اسـت که 
فعالیت هـاي ذهنـي برخاسـته از فعالیت هـاي مغـزي اسـت و بـه این 
ترتیب توضیح فرایندهاي شـناختي مسـتلزم گردآوري اطالعات درباره 

است. مغز 
هـدف علـم اعصاب شـناختي، فهم ماهیـت و سـاختار فعالیت هاي 
ذهنـی اسـت. رویکـرد ایـن علم بـه ذهـن رویکردی پردازشـي اسـت؛ 
بـه ایـن معنـي که فعالیت هـاي ذهني براسـاس نحـوه پـردازش خرده 
سیسـتم هایي توضیـح داده مي شـود کـه هریک مسـئول انجـام دادن 
یـک فعالیـت ذهنـي به خصـوص، مثـل خواندن یـک کلمه یـا جمله، 
بازشناسـی بصري اشـیاء یا انسـان ها، یا حل مسـائل ریاضي هسـتند. 
این خرده سیسـتم هاي پردازشـگر براسـاس الگوهاي فعالیـت مغزي و 

اطالعـات سـاختاري مغـز تبیین مي شـوند. دانشـمندان این رشـته از 
روش هـاي متنوعـي، از قبیـل بررسـي تاثیـر داروهـا و مواد شـیمیایي 
روي مغـز )نوروفارماکولـوژي(، ثبـت نوارهـاي مغـزي )ERP, EEG(، ثبت 
تحریک سـلولي، تحریک مسـتقیم مغز حیـن عمل جراحـي، مداخله 
غیرمسـتقیم در عملکرد مغز )TMS( و تصویربرداري پیشرفته با استفاده 
از ابزارهایی مانند fMRI, PET و MEG براي مطالعه مغز استفاده می کنند.

 زبان شناسي شناختي
در زبان شناسـي شـناختي زبان همچون یک جزء اساسـي شناخت 
انسـان، کارکـردی شـناختي تلقـي مي  شـود. از ایـن منظـر زبـان هـم 

محصـول تفکر اسـت و هم وسـیلة تفکر.
زبان شناسـي شـناختي از سـاختار ظاهـري زبـان فراتـر رفتـه، و به 
بررسـي عملیـات بنیـادي بسـیار پیچیده تـری مي پـردازد کـه موجـد 
دسـتور زبان، مفهوم سـازي، سـخن گفتن و تفکر اسـت. رویکرد نظري 
این حوزه بر پایه مشـاهدات تجربي و آزمایش هاي علمي روان شناسـي 
و علم اعصاب اسـتوار اسـت و هدف آن فهم چگونگي بازنمایي اطالعات 
زبانـي در ذهـن، چگونگي یادگیـري زبان، چگونگي درک و اسـتفاده از 

آن و چگونگي  ارتباط اجزاي سـازنده شـناخت اسـت.
برخـي از زیـر شـاخه هاي اختصاصـي زبـان شناسـي شـناختي 
عبارتنـد از: معناشناسـي واژگانـي، رویکرد شـناختي به دسـتور زبان 

و اسـتعاره هاي شـناختي.
 

فلسفه ذهن 
فلسـفه ذهن شـاخه اي از فلسـفه اسـت که بـه مطالعه ماهیـت ذهن، 
فعالیت هـاي ذهـن، خصوصیـات ذهـن، هشـیاري و رابطـه آنهـا بـا بدن 
مـادي مي  پـردازد. نقش فلسـفه در علوم شـناختي فراتر از نقشـي اسـت 
کـه فلسـفه در علـوم دیگـر دارد. فلسـفه، در حوزه هاي مختلـف معرفت 
بشـري بـا پرسـش سـوال های اساسـی و تهیه پاسـخ آنها علـوم مختلف 
را پایه ریـزي مـی کنـد، بـه طـوری کـه پـس از شـکل گیری دانشـي که 
قـادر بـه پاسـخگویي بـه آن سـؤال ها باشـد، یک قـدم از آن حـوزه عقب 

 . مي نشیند
امـا فلسـفه ذهن در علوم شـناختي نقشـي فراتـر از پایه ریـزي این 
علـم از طریـق پرسـش هاي اساسـي دارد. بسـیاري از رویکردهـاي 
بنیـادي کـه اکنـون در علوم شـناختي نقش محـوري دارنـد، محصول 

نظریه پـردازي منطق دانـان و فالسـفه هسـتند.
ادامه دارد ...
منبع: پژوهشکده علوم شناختی

خوشبختی از نگاه هرکسی معنای متفاوت دارد. اما از نظر من آدم هایی خوشبختند 

که عشق به موقع به سراغ شان بیاید. 

سیمین دانشور
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1. اقدامات حقوقی را بر اسـاس قوانین واضح و روشـن به چند مرحله تقسـیم 
کنیـد: ارتباطـات و اقدامـات حقوقی بـرای مطالباتی که در مراحل اولیه هسـتند 
و تـازه بـه سـرفصل مطالبـات رفته اند، بـا مطالباتی که درگیـر دادگاه و دادرسـی 
شـده اند، بسـیار متفـاوت اسـت. اقدامـات حقوقـی فشـارهای زیادی برمشـتری 
بدهـکار تحمیـل مـی کنـد. بـرای اطمینـان از اینکه فشـارها به طور مناسـب و 
مـداوم اجـرا مـی شـود، فراینـد وصـول بایـد بـه مراحل مختلف تقسـیم شـود، 
کـه معمـوالً بـا عناویـن فازنرم، فـاز قبـل از دادرسـی، فاز دادرسـی و فـاز وصول 
)مطالبـات طبقـات مختلـف( تعریـف می شـود. هر فاز بـا یک رویکـرد مجموعه 
سـازگار اسـت و بـا همکاری یـک واحد تخصصی درون سـازمانی اجرا می شـود. 
در مراحـل ابتدایـی، بانـک تـالش مـی کند تا با همکاری مشـتری، یـک راه حل 
پیـدا کنـد و اولویـت درایـن فاز حفظ روابط با مشـتری اسـت و هدف این اسـت 
کـه تعـداد پرونده هایـی که به مراحل بعدی منتقل می شـوند، به حداقل برسـد. 
)در مراحـل بعـدی، تمرکـز از حفـظ ارتباط با مشـتری بـه حفاظـت از دارایی ها 
و بـه حداقـل رسـاندن ضررهـا معطوف می شـود(. شـرایط انتقـال از یک مرحله 
بـه مرحلـه بعـد بایـد از قبـل تعریف و بـه روشـنی بیان شـود و مدیـران مجرب 
همیشـه بایـد در دسـترس باشـند. تعـداد روزهای تاخیـر نباید درقوانیـن انتقال 
تاثیـر داشـته باشـد، بلکه بایـد در بانک اطالعاتی مشـتریان پرریسـک و طراحی 

محصول اثرگذار باشـد.
  2. روش هـای ترکیبـی به کار بگیرید و تفویض اختیار کنید: قبل از اسـتفاده 
از تکنولـوژی تماس تلفنی اتوماتیک، باید کل فراینـد وصول مطالبات را از »الف« 
تـا »ی« برنامـه ریـزی کنیم. به عبارت دیگر، کارشناسـان واحـد وصول مطالبات 
مسـئولیت وصـول مطالبـات را از زمانـی کـه پرونده هـای مطالباتی در سـرفصل 
مطالبـات ثبـت مـی شـوند تا زمانـی که پرداخـت انجام می شـود، بایـد بر عهده 
بگیرنـد. این رویکرد مزایـای مهمی را در پی دارد. برای مثال، کارشناسـان وصول 
مطالبـات مـی تواننـد تاکتیک هـای وصـول را بـه طـور پیوسـته در مجموعه ای 
منطقـی) باتوجـه به مـدت زمان تعویـق بدهی( چیدمـان کنند؛ زیرا بـا توجه به 
قدمـت بدهی کارکنان واحد، با مشـتری، شـرایط پرداخـت وی، دارایی ها و اموال 

و نحـوه وصـول متناسـب بـا هر مشـتری به صـورت خاص آشـنا می شـوند و به 
ایـن ترتیـب می توانند خالقیـت  و تجربه خود را در طراحـی برنامه های پرداخت 
بـه کار گیرنـد. ایـن رویکـرد همچنیـن باعـث مـی شـود کـه وصـول کنندگان 
مطالبـات، مهارت های چندگانه درخصـوص طبقات مختلف مطالبات را فراگیرند 
و در برخـورد بـا مسـائل پیچیـده تـر، بـا تجربـه بیشـتری اقـدام کنند. از سـوی 
دیگـر، این رویکرد دارای سـه معضل اساسـی اسـت: معموالً تقسـیم پرونده های 
مطالباتـی بین کارشناسـان توسـط یک ماشـین صورتحسـاب خوان، بـه صورت 
الفبایـی یـا تصادفـی انجـام می شـود و تعـداد پرونده هـای اختصاص داده شـده 
بـه هـر یـک از کارکنان ممکن اسـت به طـور گسـترده ای متفاوت باشـد، و این 
مسـئله در زمـان ارزیابـی و مقایسـه عملکـرد کلی آنها، مشـکل ایجـاد می کند. 
کارشناسـان ممکن اسـت پرونده هایی که دارای شـرایط دشـوار هستند یا برخی 
مشـتریان را نادیـده بگیرند و سـلیقه ای عمـل کنند و در صورتی که سـلیقه ای 
عمل شـود، مطالبات به خوبی کنترل نمی شـود و تسـویه شـدن یا نشـدن آنها 

مشـخص نمـی شـود و تعییـن تکلیف بدهی هـا با دشـواری مواجه می شـود.
 روش جایگزیـن ایـن اسـت که یـک بانک اطالعاتـی با مجموعـه ای از منابع 
و اطالعـات را بـه کار بگیریـم که زنده و پویا هسـتند. این روش مزایای آشـکاری 
دارد. کارشناسـان وصـول مطالبـات دخـل و تصرفـی درانتخاب مشـتری ندارند، 
مطالبـات تسـویه شـده و تسـویه نشـده بـه آسـانی تشـخیص داده می شـوند و 
کارشناسـان در بخـش خاصـی که بـه آنها تفویض اختیار شـده اسـت، تخصص 
پیـدا مـی کننـد و در شناسـایی راه حل هایی بـرای پرونده های مطالباتی تسـویه 

نشـده ای کـه بـه آنهـا محول شـده اسـت، بـا تجربه عمل مـی کنند. 
3.  از ابزارهـای تعریـف شـده وصـول مطالبـات به صورت  متمرکـز و هدفمند 
اسـتفاده کنیـد: هـدف ایـن اسـت که بـرای بـاز پرداخـت مبالـغ معوق شـده با 
مشـتری بـه توافق برسـیم. این توافقنامه بازپرداخت بسـته به میـزان ) مصالحه( 
صلـح آمیـز بـودن می تواند چندین شـکل باشـد. به طور مثـال، در مرحلـه نرم، 
توافقنامـه ممکـن اسـت به شـکل یک وعـده پرداخت یا یـک برنامـه بازپرداخت 
مـدون از سـوی مشـتری باشـد کـه تحـت آن، در قـرارداد اولیـه هیـچ تغییـری 
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6 گام قابل اجرا برای بهبود مطالبات خرد و بازیابی منابع بانک

مقدمــه
  در چنـد سـال اخیر شـرایط اقتصـادی، واحدهـای اعتبارات و وصـول مطالبـات )C&R( بانک هـا را وادار بـه آزمـودن روش های جدید 
و ابتـکار عمـل در ارائـه راهکارهـای نویـن در حـوزه عملیاتی خود کرده اسـت. شـعار کالسـیک «اگر با مشـتری تماس نگیریـد، وصول 
نخواهیـد کـرد« هنـوز به قـوت خود باقی اسـت. امـا در عرصه رقابتـی امروز، فقـط برقراری تمـاس کافی نیسـت؛ زیرا مشـتریان اغلب 
شـرکت های بـزرگ دارای بدهی هـای کالن بـه چندیـن موسسـه مالـی هسـتند که بـه سـادگی نمی تواننـد همه آنهـا را تامیـن کنند. 
بانک هایـی کـه بـه چالش با این شـرکت ها رسـیده اند، وظایـف و عملکرد واحدهـای وصول مطالبـات و اعتبـارات خود را مـورد بازبینی 
قـرار داده انـد و راهبردهـای ایـن واحدهـا را بازنگری کرده اند  یـا حتی هر دوی ایـن اقدامات را با هم انجـام داده انـد. رویکردهایی که در 
رویارویـی بـا ایـن چالش ها، برای اسـتفاده بانک ها مفید اسـت، توسـط شـرکت «EXUS « در قالـب مقاله ای بـا عنوان « واحدهـای وصول 
مطالبـات و اعتبـارات بانک هـا خـود را بـا جهـان در حال تغییر هماهنـگ می کنند« ارائه شـده اسـت. این مقالـه راهنما، یـک گام رو به 
جلوبـرای بانک هـا اسـت که آنهـا را در زمینه شـروع عملیات حرفـه ای برای وصـول مطالبات و تخصیـص اعتبارات راهنمایـی می کند و 

آنهـا را در زمـره بانک هـای برتر قرار مـی دهد.
در مقاله زیر نمونه ای از «6 گام قابل اجرا برای بهبود وصول مطالبات وبازیابی منابع بانک« ارائه شده است. 
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ایجـاد نمـی شـود. در مرحلـه قبـل از دادرسـی، طـرح بازپرداخـت ممکن اسـت 
تغییراتـی در بدهـی مربـوط بـه قـرارداد اعتبـاری اولیه لحاظ شـود؛ بـرای مثال: 
شـامل بخشـودگی بخشـی از بدهی ) وجه التزام( آن گردد. در این مرحله هنگام 
توافـق بـا مشـتری بایـد مبلغ اقسـاط، فاصله اقسـاط، شـرایط و قواعـد پرداخت، 
در صـورت لـزوم ، نگهـداری میـزان مشـخصی از وجـه التـزام برای بخشـش در 
سررسـید، پرداخـت مسـاوی یـا پلکانی و سـایر جزئیـات نظیر تحکیـم وثایق به 

وضـوح و دقت، مشـخص شـود.
     4. ارائـه پیام هـای متنـی بـرای ارتبـاط موثـر و هدفمنـد با مشـتری: هر 
فـردی کـه از واحـد وصـول مطالبـات بـا مشـتری تماس مـی گیـرد، نماینده 
بانـک اسـت و بایـد برای انتقال پیام به شـیوه مناسـب و مواجهه با سـوال های 
مشـتریان تخصـص داشـته باشـد. متن هـا بایـد طـوری تدویـن شـوند کـه 
مشـخصات مشـتری و میزان بدهی وی را نشـان دهند و باعث ارتقای سـطح 
وصـول مطالبـات بانـک شـوند. تکـرار پیام هـای سـاده ومشـابه در تماس های 
تلفنـی یـا ایمیلـی تاثیـر منفـی دارد. هر پیـام باید به طـور دقیق انتظـاری را 
کـه از مشـتری بـرای پرداخـت مـی رود، بیـان کنـد و شـامل مقدمـه، متن و 

نتیجه گیـری مسـتدلی باشـد کـه بتـوان آن را برای مشـتری تحلیـل کرد. 
5- شـرکت های وصـول مطالبـات بـرون سـازمانی را بـا دقـت انتخـاب و 
عملکردشـان را بـه صـورت موشـکافانه رصـد کنیـد: در بررسـی این شـرکت ها، 
شـیوه های وصـول و روش هـای تجزیه و تحلیـل هزینه/فایده آنها را بـا روش های 
داخلی مقایسـه کنید) به اسـتثنای مـواردی که منع قانونی دارنـد(. اگر در نهایت 
بانک مصمم به برون سـپاری مطالبات شـود، فرایند برون سـپاری باید به صورت  
کامل به شـرکت های بیرونی واگذار شـود. و ارزیابی این شـرکت ها نباید صرفا بر 
اسـاس هزینه باشـد. بلکه باید درباره سهم بازار شـرکت مذکور، ساختار سازمانی، 
سیسـتم های مورد اسـتفاده، طرح ها و برنامه های احتمالی، قدرت مالی، شـهرت 
و تجربه آنها در بخش وصول مطالبات نیز مطالعه شـود و همچنین باید بررسـی 
شـود کـه آیـا این موسسـات قادر بـه ارائه کلیـه خدمـات وصول مطالبـات مورد 
نیازبانـک هسـتند یا خیر؟ همچنیـن باید ارزیابی زیرسـاخت های فنی موسسـه 
)تلفن هـا، سیسـتم ها، کارشناسـان و غیـره( بـه دقـت انجـام شـود. البتـه هزینه 
و دسـتمزد همیشـه یـک عامل مهـم خواهـد بـود. در فرایند انتخاب موسسـات 
وصـول مطالبـات، بررسـی دائمی عملکرد موسسـه باید بخشـی از فرایند انتخاب 
باشـد. پـس از انتخـاب، تهیه پیش نویـس قرارداد با شـرایط مناسـب، مهمترین 
گام در همـکاری موفـق اسـت. ایـن قرارداد بایـد در برگیرنده تعریفـی از خدمات 
مـورد نظـر بانـک و محصوالتـی کـه موسسـه ارائـه مـی دهـد، باشـد. همچنین 
بایـد شـرح مفصلـی از انتظـارات بانک، شـامل: نحـوه تماس های تلفنـی، فرایند 
مذاکـرات، مدیریـت پرونده هـای مطالباتـی، شـرح دقیـق مـدت زمـان و هزینـه 
الزم بـرای وصـول و همچنیـن بررسـی ها و کنترل هـای بانـک در قـرار داد ارائـه 
شـود. درتوافـق نامـه باید جرایم تاخیر و شـرایط حسابرسـی نیز قید شـود وباید 
بررسـی شـود که آیا میـزان خدماتی که شـرکت ارائه می دهد، بـا نیازهای بانک 
متناسـب اسـت یـا خیـر؟ پس از تنظیـم قـرارداد، بانـک باید بر انطبـاق عملکرد 
شـرکت با شـرایط مـورد توافق و همچنیـن ضوابط قانونی، نظـارت دقیق و کامل 
داشـته باشـد. اگـر بـا بیـش از یک آژانـس وصول مطالبـات همکاری مـی کنید، 
امـکان مقایسـه عملکرد آنهـا وجود دارد و باعث می شـود کـه انگیزه های رقابتی 
ایجاد شـود. همچنین گزینـه ای برای اتخاذ راهبرد چرخشـی فراهم می کند؛ به 
ایـن معنـا که مـی تـوان پرونده هایی که هـر یک از شـرکت ها از عهـده وصولش 
برنیامدنـد، بـه شـرکت دیگری واگذار کـرد. به این ترتیب پرونده های سـنگین به 
یک شـرکت اختصاص داده نمی شـوند و هر کدام که روش کارآمدتر و موثرتری 

داشـته باشـند، امکان همکاری بیشـتری نیز خواهند داشـت.
6. ارزیابـی عملکـرد و ایجـاد انگیـزه برای کارشناسـان واحد وصـول مطالبات 

بانـک: افـرادی کـه در واحد وصول مطالبـات کار می کنند، به طـور قابل توجهی 
در میـزان وصـول مطالبات بانک و تحقق اهـداف کالن در زمینه کاهش هزینه ها 
و افزایـش منابـع، موثـر هسـتند. لـذا عملکرد آنهـا بایـد از نزدیک مـورد نظارت 
قـرار گیـرد. به وسـیله ایـن نظـارت و ارزیابی، نقـاط قوت و ضعف آنها تشـخیص 
داده مـی شـود و فرصت هایـی بـرای بهبـود عملکـرد فراهـم مـی شـود. بـه طور 
معمول توانایی اسـتفاده از فن آوری، طراحی سیسـتم های کاربردی، اطالعات در 
خصـوص ارائـه خدمـات و مهارت های خاص دیگـر در کارشناسـان باید به صورت  
روزمـره مـورد بررسـی قـرار گیرد تا فراینـد وصول به طـور موثر انجام شـود. ارائه 
بازخـورد نظارتـی نیـز، به آنها نشـان می دهد کـه مدیریت بر عملکـرد آنها واقف 
اسـت. وقتـی عملکرد رضایت بخش اسـت، نتیجه بازخورد ایجـاد اعتماد به نفس 
و شایسـتگی فـردی مـی کنـد که در نهایـت فرایند وصـول را بهبود می بخشـد. 
و فرصت هایـی بـرای بهبـود ایجاد مـی کند. از طریـق آموزش، تغییـرات رفتاری 
 در عملکـرد آتـی آنهـا ایجـاد می شـود کـه زیربنای توسـعه امـر وصول اسـت و

 بـه طـور موفقیـت آمیـزی در ایـن امر راهگشـا اسـت. در اینصورت کارشناسـان 
واجـد شـرایط پـاداش دریافـت مـی کننـد و مورد تشـویق قـرار می گیرنـد. لذا 
انگیـزه بیشـتری در عملکـرد فـردی و گروهـی آنهـا ایجاد می شـود. ایـن برنامه 
ارزیابـی عملکـرد، همچنیـن باعث می شـود که کارشناسـان وصـول مطالبات بر 
اسـاس میزان وجوه وصول شـده و کیفیت تالششـان برای وصول، بهبود مستمرو 
میـزان نیـل بـه اهداف کـه باعث می شـود مدیـران آرامش و اطمینان بیشـتری 
داشـته  باشـند، ارزیابـی شـوند. در هـر صورت، برنامه های تشـویقی بایـد جذاب، 
سـاده و مبتنـی بـر اهـداف دسـت یافتنی باشـند. با توجـه به میزان پیشـرفت و 
تـالش بانـک برای به کارگیـری و اجرای بهتریـن روش ها، دسـتورالعمل های زیر 

مـی تواند به شـما کمـک کند: 
•  اسـتفاده از فرایندهای بهبود یافته ) از طریق شناسـایی مشـتری و مدیریت 

ریسـک به هنگام اعطای تسهیالت( . 
• اگـر بانـک شـما در مقولـه وصـول مطالبـات پیشـرفت چندانـی حاصـل 
نکـرده اسـت،  بـرای مجموعـه، اهـداف کوچک ولی بلنـد مدت طراحـی کنید و 

پیشـرفت های گام بـه گام را بـرای فرآیندهـا و سیسـتم ها در نظـر بگیریـد. 
• اجـازه دهیـد کـه دسـتورالعمل های راهبـردی بـرای رفع خطاهـا به صورت  
دسـتی و MANUAL نوشـته شـوند )بـرای حصـول اطمینـان از برخورد مناسـب با 
اسـتثنائات( ، امـا نظارت ها دقیق صـورت گیرد.)برای ارزیابـی تاثیر آن بر کیفیت 

اعتبـارات و کاهش هزینه هـای عملیاتی(. 
• برای آموزش مسـتمر هزینه ) سـرمایه گذاری( کنید.)آزمون و خطا داشـته 

باشـید. سـعی کنید در رقابت قهرمان باشید(. 

هر قدر به دیگران احترام بگذاریم ، به ما احترام خواهند گذاشت. 

ارد بزرگ
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 مشاغل اسرتاتژیک و

 اهمیت شناسایی آن

 در سازمان

در شـرایط رقابتـی و پرچالـش امـروز، سـازمان هایـی می تواننـد بـه بقـا، 
پیشـرفت و رسـیدن بـه اهـداف اسـتراتژیک خود امیدوار باشـند که بـا توجه به 
شـرایط حـال و آینده، برنامه ریزی های مناسـبی را در نظر بگیرنـد و از هر لحاظ 
آمادگی هـای الزم را در مواجهـه با چنین شـرایطی کسـب کننـد. از ابعاد مهمی 
که تمرکز بر آن در پیشـبرد اهداف اسـتراتژیک سـازمان اهمیت به سـزایی دارد، 
آمادگی سـرمایه انسـانی و مدیریت منابع محدود سـازمان اسـت. در این راستا و 
به منظور انجام هدفمند اقدامات الزم، شناسـایی مشـاغل اسـتراتژیک سـازمان 
در اولویت نخسـت مطرح می شـود. شناسـایی مشـاغل اسـتراتژیک مشـخص 
می کنـد تمرکـز و سـرمایه گذاری سـازمان بایـد روی چـه مشـاغلی باشـد تـا از 
اتالف منابع جلوگیری شـود. در چنین شـرایطی سـرعت دستیابی به چشم انداز 
مـدون سـازمان افـزون می  شـود. مشـاغل اسـتراتژیک اغلـب حـدود 10 تا 15 
درصـد از مشـاغل سـازمان را تشـکیل می دهند و معموالً بخـش عمده موفقیت 
و شکسـت سـازمان در تحقق اهداف موردنظر و رسـیدن به چشـم انداز ترسـیم 

شـده ، به این مشـاغل بسـتگی دارد.
نکتـه قابـل توجـه این اسـت که بقـای سـازمان در گـرو انجـام دادن کارهای 
موثر توسـط مشـاغل اسـتراتژیک اسـت؛ مشـاغلی که بـه فرآیندهای محـوری و 
اصلی سـازمان مربوط می شـوند و حتی موثر بودن بقیه مشـاغل سازمان بستگی 
زیـادی بـه عملکـرد آن هـا دارد. اگر مشـاغل اسـتراتژیک سـازمان توسـط افراد 
نامناسـب اشـغال شـود، موفقیت سـازمان بـه خطر می افتـد. لذا سـازمان ها باید 
از رویکـرد سـنتی به سـمت مدلی کـه در آن ارزش شـغل به وسـیله قابلیت های 

اسـتراتژیک خـاص در اجـرای اسـتراتژی هـا تعیین می شـود، حرکت کنند. 
در تعاریف سـنتی، مشـاغل اسـتراتژیک مشـاغلی بودند که در رأس زنجیره 
فرماندهـی قـرار می گرفتنـد؛ چـرا کـه به طـور آشـکار اکثـر تصمیم گیری هـای 
مهم در سـطوح باالی سـازمان ها اتخاذ شـده و به سـمت پایین تحمیل می شد، 
امـا از زمانـی کـه تصمیم گیـری بـا افزایش مشـارکت کارکنـان و کاربـرد اصول 
مرتبط در سـازمان های پیشـرو مشـارکتی و نامتمرکز شد، مشـاغل استراتژیک 
در سراسـر سـازمان انتشـار یافـت. البتـه بایـد بـه ایـن نکتـه  هم توجه داشـت 
کـه همـه مشـاغل سـازمان مهم هسـتند، لیکـن همه اسـتراتژیک نیسـتند. در 
واقـع مشـاغل اسـتراتژیک به طور مسـتقیم قابلیت های اسـتراتژیک سـازمان را 
افزایـش می دهنـد. در ایـن خصـوص حسـب تجربه می تـوان اذعان داشـت که 
اسـتراتژیک ترین نقش ها در هر سـازمانی برای مشـاغل سـطوح ارشـد و میانی 
در نظـر گرفتـه مـی شـوند. البته به این نکته هم  باید توجه داشـت که مشـاغل 
اسـتراتژیک در بیـن سـازمان ها یکسـان نیسـتند. »یـک دلیـل ایـن اسـت کـه 
سـازمان ها کار را بـه طـور دقیق به شـیوه مشـابهی تخصیص نمی دهنـد. دلیل 
دوم ایـن اسـت کـه مدیـران عالـی در سـازمان های مختلـف ارزش های مشـابه 
و یکسـانی را تسـهیم نمی کننـد، در نتیجـه ممکـن اسـت بـه متصدیان شـغل 
مسـئولیت بیشـتر یا کمتری تفویض کنند که به وسـیله ادراکات و ارزش هایشان 
در مـورد اینکـه کـدام فعالیت هـا مهم تر هسـتند، تحت تاثیـر قـرار می گیرند و 

دلیـل سـوم ایـن اسـت که سـازمان ها نقاط ضعـف و قوت یکسـانی ندارنـد یا با 
فرصت هـا و تهدیدهـای محیطـی یکسـانی روبـه رو نیسـتند. در نتیجه مشـاغل 

اسـتراتژیک بـرای هـر سـازمانی منحصربه فرد خواهـد بود.«
حال در زمانی که تاثیر مشـاغل اسـتراتژیک در سـازمان مورد تاکید همگان 
اسـت، می توان مشـاهده کرد که اغلب سـازمان های ایرانی مشـاغل استراتژیک 
و غیراسـتراتژیک خود را نمی شناسـند. در نتیجه سـرمایه گذاری متوازنی را برای 
همـه مشـاغل در نظـر مـی گیرند کـه خود نمونـه بـارزی از اتالف منابع اسـت؛ 
حتی اگر سـازمانی در خصوص شناسـایی مشـاغل اسـتراتژیک خود اقدام کند، 
به ندرت دیده شـده اسـت که مشـاغل اسـتراتژیک را به شـیوه ای مدیریت کند 
کـه بازیگـران A  )بـه متصدیان مشـاغل اسـتراتژیک، بازیگران A گفته می شـود( 

قـادر بـه توزیع عملکـرد A مورد نیـاز در این نقش های حیاتی باشـند.

پیش فرض های مشاغل استراتژیک 
 فـرض 1: سـازمان بایـد بپذیـرد حسـب لـزوم همـه مشـاغل مدیریتـی، 

نیسـتند.  اسـتراتژیک 
 فـرض 2: سـازمان بایـد بپذیـرد بعضـی مشـاغل غیرمدیریتـی، مـی تواننـد 

باشند.  اسـتراتژیک 
 فرض 3: سـازمان باید بپذیرد در مشـاغل اسـتراتژیک، تمایز ایجاد کند و آن 

را متـرادف با بـی عدالتی تلقی نکند. 
 فـرض 4: سـازمان باید به منظور طراحی فرایندهـای عملکردی در خصوص 
متصدیـان مشـاغل اسـتراتژیک با حساسـیت و دقت بیشـتری      رفتـار کند و 
خـالف آنچـه کـه در اغلـب سـازمان های ایرانی مرسـوم اسـت، این مشـاغل در 

مصونیت و حاشـیه امن قـرار نگیرند.

ویژگی های مشاغل استراتژیک
برخـی از ویژگی هایـی کـه برای مشـاغل اسـتراتژیک در سـازمان هـا در نظر 

گرفتـه می شـود، به شـرح زیر اسـت:

•   مشـاغلی هسـتند کـه اسـتعداد برتـر و وجـود شایسـتگی هـای مرتبط با 
مزیـت رقابتـی سـازمان در آن به طور قابل توجهی احتمال دسـتیابی و موفقیت 

اسـتراتژی کسـب  وکار را افزایـش می دهد.
•   ایـن مشـاغل نقـش چشـمگیری در افزایـش درآمـد سـازمان یـا کاهـش 

هزینه هـای آن ایفـا مـی کننـد.
•  عملکرد ضعیف در این مشـاغل فوراً تشـخیص داده می شـود و اشتباه ها در 

این مشـاغل ممکن است بسـیار پرهزینه  باشد.
•   انتخـاب افـراد نامناسـب بـرای ایـن مشـاغل از نظـر سـرمایه گذاری از 
دسـت رفته آمـوزش و به خصـوص فرصت هـای درآمـدی از دسـت رفته بـرای 

سـازمان گـران تمـام می شـود.

اداره منابع انسانی
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اگر پرسند کیستی باید هنرهای خویش را بشماری. 

بزرگمهر

•   مشاغل استراتژیک تاثیر استراتژیک روی مشتریان سازمان دارند.
•   این مشاغل دارای تاثیر مستقیم راهبردی هستند.

•  گستره تصمیمات مهم و حساس در شاغالن استراتژیک باال است.
•  سـهم مشـارکت در تعییـن اسـتراتژی هـا و ارزش آفرینـی در حـوزه 

اسـت.  گسـترده  سـازمان  رقابتـی  مزیت هـای 
•  وظیفـه حـاد و اساسـی، هـر سـمتی که در صـورت خالی مانـدن آن باعث 

ناکامـی در انجـام دادن یک فعالیت محوری در سـازمان شـود.
•  این مشاغل به اطالعات حساس و محرمانه در سازمان دسترسی دارند.

...... •

رویکردها و مدل های مشاغل استراتژیک در سازمان
رویکرد کاپالن و نورتن: 

در ایـن رویکـرد بـرای شناسـایی مشـاغل اسـتراتژیک بـه ازای هـر هـدف 
اسـتراتژیک در وجه فرایندهای داخلی، یک شـغل اسـتراتژیک تعیین می شـود 
و در راسـتای آن، برنامه های توسـعه سـرمایه انسـانی سـازمان تدوین می شود.

مدل کاپالن و نورتن

 )SRP( رویکرد نقطه مرجع استراتژیک
اسـتراتژي ثانویه: این اسـتراتژي براي مشاغل سـاده، تکراري و استاندارد پذیر، 
مناسـب اسـت که نیـروي کار مـورد نیاز بـراي آنها به میـزان کافي در بـازار کار 
بیـرون از شـرکت موجـود بـوده و ضرورتي به پـرورش و نگهداري ایـن کارکنان 
وجـود نـدارد. اسـتراتژي پدرانه: این اسـتراتژي نیز براي مشـاغل سـاده، تکراري 
و اسـتاندارد پذیـر بـه کار گرفتـه  مي شـود، با ایـن تفاوت که مدیریت شـرکت، 
تمایـل بـه نگهداري و ارتقـاي کارکنان موجود و هماهنگ کـردن آنها با فرهنگ 

سـازماني شرکت دارد.

اسـتراتژي پیمانکارانـه: ایـن اسـتراتژي بـراي مشـاغل پیچیـده و تخصصـي 
مناسـب اسـت که اسـتخدام دائمي و رسـمي کارشناسـان مربوط براي شـرکت 
مسـتلزم هزینـه باالیـي اسـت، چرا که شـرکت به ایـن نوع مشـاغل در مقاطعي 

کوتـاه و بـه صـورت موقت نیـاز دارد.

اسـتراتژي متعهدانـه: ایـن اسـتراتژي نیز براي مشـاغل پیچیـده و تخصصي 
مـورد اسـتفاده قـرار مي گیـرد، امـا کارشناسـان فعـال در این مشـاغل، بـه طور 
دائـم مورد نیاز شـرکت هسـتند و جایگزینـي آنها به راحتي امکان پذیر نیسـت. 
بنابرایـن، الزم اسـت رویکـردي موثر به بازار کار درون سـازمان داشـت. مشـاغل 
متعهدانـه در ایـن الگـو، تعریفـی معـادل مشـاغل اسـتراتژیک دارد کـه درواقع 

شـامل مشـاغل اصلی صف و مشـاغل تخصصی سـتاد اسـت. 

SRP معیارهای تحلیل مشاغل در رویکرد
معیارهای کنترل پذیری یا عدم کنترل پذیری مشاغل:

• میزان سادگی یا پیچیدگی شغل
• میزان نیاز شغل به داشتن نوآوری و خالقیت

• امکان نوشتن دستورالعمل یا روش اجرایی برای انجام شغل
• میزان آزادی عمل و استقالل موردنیاز در انجام شغل

• میزان عدم قطعیت ها در انجام وظایف شغلی
• میزان استرس های شغلی

• امکان کنترل نتایج  شغلی در مقابل روش شغلی

معیارهای تامین درونی و تامین بیرونی:
• قابلیت برون سپاری شغل

• میزان داشتن اطالعات محرمانه در شغل
• میزان تامین نیروی انسانی توسط دانشگاه ها و مراکز کاریابی

• میزان نیاز به آموزش های تخصصی برای یادگیری شغلی
• میزان تاکید بر وجود نظام جانشین پروری شغل

SRP گروه بندی مشاغل بر اساس مدل

رویکرد «هاسلید« و «بکر« در مشاغل استراتژیک
در ایـن رویکـرد ابتـدا بایـد اسـتراتژی های سـازمان را به درسـتی شـناخت، 
سـپس قابلیت هایی را که برای پیاده سـازی این اسـتراتژی ها مورد نیاز اسـت، 
شناسـایی کرد و در نهایت در نظر گرفت که کدام یک از این مشـاغل بیشـتر از 
همـه تاثیرگذار اسـت و ایـن قابلیت ها را برای پیاده سـازی اسـتراتژی ها به کار 
مـی گیرنـد.  بـه طور کلـی در الگوی هاسـلید و بکـر دو گروه معیار بـرای تمایز 

مشاغل اسـتراتژیک وجود دارد: 
گروه اول: شـغل به طور مسـتقیم روی اسـتراتژی های سـازمان تاثیر داشـته 

است.
گـروه دوم: افـرادی کـه در بـازار کار در ایـن شـغل وجود دارنـد، عملکردهای 

متغیـری داشـته باشـند، نـه اینکه همگی تقریبـا در یک حـد و اندازه باشـند.
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زیرمعیارهای مشاغل استراتژیک- هاسلید:
• میزان خودمختاری بودن) استقالل در تصمیم گیری و انجام کارها (

•  میزان ضرورت احتساب حقوق متغیر بر کل دریافتی
•  میزان تاثیرگذاری بر افزایش یا کاهش درآمدهای شرکت 
•  میزان پیامدهای اشتباه در تصمیمات شغلی برای شرکت
• میزان هزینه/فرصت بکارگماری فرد اشتباه در این شغل 

شیوه های شناسایی مشاغل استراتژیک
1.  پیامدهای پست های خالی موجود یا مورد انتظار:

اگـر شـغل، بالتصدی بماند و عواقب و پیامدهای منفی زیادی داشـته باشـد، 
شـغل موردنظر از جمله مشـاغل اسـتراتژیک و حسـاس سـازمان اسـت که باید 

تحـت پوشـش برنامه های اسـتعدادیابی و جانشـین پروری قـرار گیرد.
2.  نمودار سازمانی:

با مالحظه هر شـغل در نمودار سـازمانی می توان سـهم مشـارکت این شـغل 
در اجرای ماموریت سـازمان را در نظر گرفت و بررسـی کرد. چنانچه شـاغل این 
شـغل سـازمان را تـرک کنـد، کار موردنظر می توانـد کماکان با اثربخشـی انجام 

شـود یا خیر.
3.  پرسش از مدیران:

اکثـر مدیـران ارشـد درک قابـل قبولـی از حـوزه مسـئولیت خـود دارنـد و 
می تـوان از آنهـا پرسـید کـه چـه مشـاغلی را به عنـوان مشـاغل اسـتراتژیک 
حوزه شـان قلمـداد می کننـد. ایـن تاکتیـک بـه احتمال زیـاد منجر بـه بهترین 

اطالعـات خواهد شـد.
4.  تحلیل فنی نمودار شبکه:

نمـودار شـبکه، یـک تکنیک تجزیـه و تحلیل ارتباطات اسـت کـه برنامه ها و 
کاربردهای آن به طور بالقوه در ترسـیم فرآیند تصمیم گیری در سـازمان بسـیار 
قدرتمندتر اسـت. در این راسـتا باید مسـیر جریـان ارتباطـات را در طول یک یا 
چنـد تصمیـم مهم و خطیر سـازمان ردیابی کـرد تا دریابیم که چه کسـانی این 
تصمیمـات را گرفتـه انـد و بـرای اتخاذ ایـن تصمیمات بـه اطالعات، تجـارب و 

دانـش چه کسـانی مراجعه و اتکا شـده اسـت.

گام های شناسایی مشاغل استراتژیک
گام اول: شناسایی شاخص های مشاغل استراتژیک:

الف( مطالعه منابع علمی و مرور تحقیقات انجام شده.
ب( مراجعـه بـه مسـتندات سـازمان )اسـناد باالدسـتی(، نقشـه اسـتراتژیک 

سـازمان و مطالعـه اهـداف و شـاخص هـای اسـتراتژیک مصـوب سـازمان.
ج( نظرخواهی از مدیران و کارشناسـان عالی سـازمان: مذاکره با کارشناسـان 
و مدیـران بـا تجربـه در واحدهـای مختلف و مصاحبـه تخصصی بـه روش گروه 

هـای کانونـی و مشـخص کردن ضریـب اهمیت و ارزش هر شـاخص.

گام دوم : تعیین مشاغل استراتژیک: 
براسـاس الگو و شـاخص های اسـتخراج شـده از گام نخسـت در این مرحله 

سـه روش برای تعیین خانواده مشـاغل اسـتراتژیک وجـود دارد:
1- تعییـن شـغل های مرتبط با شـاخص هـای اسـتراتژیک از طریق انطباق 

آن بـا مقررات و شـرح وظایف سـازمانی 
2- تعییـن شـغل های مرتبط با شـاخص هـای اسـتراتژیک از طریق انطباق 

آن با فرایندهای سـازمانی
3- تعیین مشـاغل از طریق مذاکره با 10 نفر از کارشناسـان خبره و تشـکیل 

گروه های متخصصان موضوع و صحه گذاری بر سـمت-های اسـتراتژیک
در نهایت پس از تعیین مشـاغل، خوشـه بندی آنها بر اسـاس ضریب اهمیت 
هـر شـاخص و تقسـیم به خوشـه های اصلـی انجـام می گیرد، که چند خوشـه 

اول به عنوان مشـاغل اسـتراتژیک در نظر گرفته می شـود.

رابطه با پروفایل شایستگی 
در مسـیر توسـعه نقشه اسـتراتژي سـازمان ها، همواره از اصل تمرکز استفاده 
مي کنیـم. در توسـعه سـرمایه انسـاني نیـز باید بـر مجموعـه اي از افـراد تمرکز 
کنیم که نقش بیشـتري در انجام دادن بهینه عملیات هاي اسـتراتژیک سـازمان 
دارنـد. ایـن افـراد را »شـاغالن اسـتراتژیک« مي نامنـد. همانطـور که گفته شـد 
مشـاغل اسـتراتژیک موقعیت هایي در سـازمان هسـتند که عملکرد افراد در آن 
موقعیت هـا، تأثیـر فوق العـاده اي بـر انجـام دادن بهینـه عملیات هـا و در نتیجـه 
تحقق اسـتراتژي دارد. بنابراین سـرمایه گذاری و توسـعه این افراد از اولویت هاي 

اساسـي منابع انسـاني است. 
• شناسـایي مشاغل اسـتراتژیک اولین گام فرایند توسعه شاغالن استراتژیک 
اسـت. ایـن افـراد بـه منزلـه سـتون هاي شـرکت هسـتند. ایـن مهـم بایـد از 

مهم تریـن گـروه شـاغالن اسـتراتژیک آغاز شـود.
• گام دوم تعیین ابزاری براي سـنجش میزان تناسـب شـاغالن اسـتراتژیک 
بـا انتظارهایي اسـت کـه از آنها مي رود. باید ابـزاری را طراحی کنیـم تا از طریق 
آن شـاغالن اسـتراتژیک را مقایسـه و نقاط ضعف و قوت آنان را شناسایي کنیم. 
ایـن ابـزار همان »پروفایل شایسـتگي« اسـت، مجموعه اي از مهارت هـا، دانش و 
ویژگي هـاي فـردي کـه براي انجـام دادن بهینه وظایف محوله ضروري هسـتند.

•  گام سـوم  ارزیابـي شـاغالن اسـتراتژیک مـی باشـد کـه  بـا شـیوه هاي 
متعـددي از جملـه کانون هـاي توسـعه اي قابـل انجـام اسـت. 

• گام چهارم برنامه توسـعه شـاغالن اسـتراتژیک نیز بر اسـاس نتایج ارزیابي 
و شناسـایي نقـاط ضعـف و قـوت افراد تدویـن و برنامه هایی همچـون دوره هاي 
آموزشـي مـورد نیـاز، جابه جایي شـغلي، تفویـض اختیـار و ... به منظور توسـعه 
شایسـتگي ها و بهبـود عملکرد افـراد تدوین و به مرحله اجرا گذاشـته مي شـود. 
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منطقه یک
بررسی وضعیت مدیریت با حضور مدیر امور ناحیه یک

بـا حضـور مدیـر امـور ناحیه یـک همایش روسـاي شـعب در محل باشـگاه 
خدماتـي رفاهـي ولنجک برگزار شـد.

در ایـن همایـش  مدیـر امور ناحیـه یک با اشـاره به موفقیت هاي به دسـت 
آمـده در نیمـه نخسـت سـال جاري در سـطح منطقـه،  این نتایـج را حاصل 
تـالش و همدلـي همـکاران در راسـتاي تحقـق اهـداف بیـان کـرد. وی بـا 
بیـان جایـگاه ویژه رئیس شـعبه به عنـوان یک مدیـر اجرایـي و الگوبرداري 
همـکاران از مسـئول شـعبه،  نقـش روسـاي شـعب در پیشـبرد و تحقـق 
اهـداف را بسـیار پراهمیـت دانسـت. همچنیـن در پایان همایـش از اعضاي 
تیـم فوتسـال مدیریـت شـعب منطقه یک تهـران که مقـام نایـب قهرماني 
مسـابقات المپیـاد ورزشـي بانک در سـال جاري را بـه دسـت آورده بودند، با 

اهـدای لـوح تقدیـر و پـاداش تقدیـر به عمـل آمد.

منطقه سه
قدردانی از همکاران برتر نظام پیشنهادها

در مراسـمی بـا حضـور مسـئوالن اداره از همـکاران برتـر نظـام پیشـنهادها 
شـد. قدردانی 

در ایـن مراسـم روحـی مقـدم مدیرامورشـعب از منصور جهانگیـری معاون 
شـعبه ممتـاز صنعتگـران و محمد رضا جواد چاوشـی همکار شـعبه دادمان 
بابت شـرکت فعال در سـامانه نظام پیشـنهادها و تصویب پیشـنهادهای وی 
در کمیتـه عالـی و موفقیـت در دریافـت لـوح تقدیـر از طـرف مدیـر عامـل 
بانک قدردانی کرد. مدیرشـعب از همکاران حاضر در جلسـه خواسـت که در 

زمینه نظام پیشـنهادها حضور فعال داشـته باشـند.

اردبیل
تأکید برحمایت  بانک از کارگران

دکتـر رحیمـی مدیر کل تعـاون، کار و رفاه اجتماعـی در دیدار با آقایی مدیر 
شـعب اسـتان اردبیـل همـکاری نزدیک این بانـک را موجب توفیـق در امور 

مشـترک دانسـت و بر حمایت بانک رفـاه از جامعه کارگـری تأکید کرد. 
آقایـی نیـز بـا تأکید بـر آمادگـی بانـک رفاه بـرای ارائـه خدمات بـه جامعه 

هـدف و همچنین مسـتمری بگیران اظهار داشـت: بانک رفـاه برای حمایت 
از کارگـران از تمـام ظرفیـت هـای خود اسـتفاده می کند. 

اصفهان
همایش شعب استان اصفهان برگزار شد

همایش روسـاي شـعب مدیریت شـعب استان با حضور مسـئوالن مدیریت، 
معاونان، روسـاي حوزه هاي حراسـت، بازرسـي، حوزه هاي سـه گانه و شعب 
اسـتان برگـزار شـد. در ایـن همایش صفائیان پیـام مدیرعامـل بانک مربوط 
بـه همایـش مدیران سـتادي را که در اسـتان فـارس برگزار شـده بود قرائت 
کـرد. در ادامـه این همایش مدیر شـعب اسـتان با تاکید بر سـودآوري بانک 
ارتقـای درآمدهـاي کارمزدي و صرفـه جویي در هزینه هـا را در اولویت امور 
دانسـت و افزود : نیروي انسـاني مهمترین سـرمایه بانک اسـت که به عنوان 
یـک مزیـت رقابتـي مـي تواند بانـک رفـاه را از سـایر رقبا متمایز کنـد. وی 
همچنیـن بازاریابي و بانکداري شـرکتي و پاسـخگویي صحیح به مشـتریان 
را از ضروریـات بانـک تلقـي کـرد. در ادامـه ایـن همایـش معاونـان مدیریت 
شـعب و رئیس حوزه حراسـت مطالبـی بیان کردند. در پایـان، چک نمادین 
جوایـز حسـاب هاي قرعـه کشـي سـال 96 به برنـدگان اهدا شـد. همچنین  
لوح هـاي تقدیـر  مدیرعامـل بانک و مدیـر امور ناحیه 3 بـه همکاراني که به 

درجه بازنشسـتگي نائل شـدند، اهدا شـد.

البرز
گردهمایی تبیین اهداف کالن بانک برگزار شد

بـا هـدف تبییـن وتشـریح موضوع هـا و مسـائل مطـروح شـده در دومیـن 
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عشق پلی ست میان تو و هر چیز دیگری. 

موالنا



نشسـت هم اندیشـی مدیران، همایشـی با حضور کلیه روسـای شعب و 
دوایـر مدیریـت شـعب اسـتان البـرز در محل ایـن اداره برگزار شـد.

در ایـن همایـش  قبـاد پور مدیرشـعب به تشـریح مسـائل و موضوعات 
مطروحـه در نشسـت هم اندیشـی مدیـران در شـیراز پرداخت. 

در ادامـه ایـن همایـش مدیریت شـعب با اهـدای لوح تقدیـر و هدایایی 
از عبـاس زارعی نژاد و احسـان سیاوشـی همکاران ورزشـکار اسـتان که 
در المپیـاد ورزشـی اخیـر به ترتیب موفق به کسـب رتبه اول در رشـته 
دوومیدانـی و رتبـه سـوم در رشـته شـنا شـدند، تقدیـر بـه عمـل آورد 
همچنیـن بـا اهدای لوح تقدیر مدیر عامل از امین سـیف مسـئول واحد 
طرح و برنامه اسـتان به پاس تصویب سـه پیشـنهاد ارزنده وی در نظام 

پیشـنهادها تقدیر شد.

    
ایالم

حمایت از حوزه سالمت استان

در مراسـمی بـا حضور مسـئوالن عالـی اجرایی اسـتان، یک واحـد درمانگاه 
دندانپزشـکی سـیار و خودرو یدک کش توسـط مدیریت شـعب به مدیریت 
درمـان تامیـن اجتماعـی اسـتان ایـالم اهداء شـد.دراین مراسـم شـیرخانی 
رئیـس شـورای هماهنگـی دسـتگاه هـای تابعـه وزارت تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـی خواسـتار تداوم ایـن گونه حرکت هـای خیرخواهانه شـد و گفت: 
بـدون شـک میـزان خیـر و برکـت ایـن گونـه فعالیت ها بـه مـردم نیازمند 
رسـیده اسـت. حقیقی پـاک مدیـر شـعب نیـز اظهـار داشـت: بانـک رفـاه 
کارگـران در زمینـه حمایت از نظام سـالمت در کشـور پیشـتاز بـوده و این 
اقـدام در راسـتای ارائه خدمات و مسـئولیت های اجتماعـی  به مردم محروم 

اسـتان و خصوصـا جامعـه هـدف انجام گرفته اسـت.

آذربایجان شرقی
همایش مشترک روسای شعب و مسئوالن واحدهای ستادی برگزار شد

بـه دنبـال برگزاری گردهمایی مدیران سراسـر کشـور در تهـران و به منظور 
انتقال مطالب ارائه شـده در آن نشسـت، همایش مشـترک روسـای شعب و 

مسـئوالن واحدهای سـتادی در اسـتان برگزار شد.
 در ایـن همایـش کارکـن مدیر شـعب بـا ارائه گزارشـی از خالصـه عملکرد 

اسـتان، کسـب رتبه برتر توسـط اسـتان در کارت امتیازی متوازن در شـش 
ماهـه نخسـت سـال 1397 را تبریک گفـت و ضمن تاکید بر شـاخص های 
کاهـش مطالبـات، افزایـش سـودآوری و افزایـش درآمدهـای غیرمشـاع 
اظهارداشـت: بـا همکاری و همدلـی و همراهی همـکاران بحمداهلل وضعیت 
اسـتان از لحاظ سـود آوری و کاهش مطالبات مثبت ارزیابی شـده اسـت و 
امیدواریـم در ادامـه نیمه دوم سـال جـاری، بتوانیم جایگاه اسـتان را بهتر از 

پیش بهبود بخشـیم.

بوشهر
حضور همکاران استان بوشهر در پیاده روي اربعین حسیني

همزمـان بـا طنیـن انداز شـدن شـور و نغمه حسـیني در جهان اسـالم و حضور 
عاشـقان در جـوار حـرم ملکوتـي آن حضرت،همـکاران ایـن مدیریـت نیـز در 
راهپیمایـي اربعیـن حسـیني شـرکت نموده و بـا موج دلـدادگان همراه شـدند. 

چهار محال و بختیاری
همایش روسای شعب استان برگزار شد

همایـش روسـای شـعب اسـتان چهارمحـال و بختیـاری با حضـور رحمتی 
منفرد مدیر شـعب اسـتان در 24 مهرماه سـال 1397  در محل سـاختمان 

مدیریت شـعب اسـتان برگزار شـد.
    در ایـن همایـش رحمتـی منفـرد مشـکالت اقتصـادی را از جملـه 
چالش هـای زندگـی مـردم بیـان کـرد و کاهـش منابـع و افزایـش مطالبات 
را از جملـه پیامدهـای آن در بانـک برشـمرد. وی مهمتریـن سـخنان دکتر 
سـهمانی مدیرعامـل بانـک رفـاه کارگـران و همچنیـن صحبـت هـای فرخ 
نـژاد و رحمتـی اعضـای هیـات مدیـره بانـک را بـرای همه روسـای شـعب 
و مسـئوالن دوایـر مدیریت شـعب اسـتان تشـریح کـرد. رحمتـی منفرد با 
اشـاره به کارگروه های تشـکیل شـده در همایش مدیران ارشـد بانک، نتایج 
حاصلـه از تعامـل و گفتمـان در ایـن کارگـروه هـا را بیـان کرد. مدیرشـعب 
اسـتان اظهار داشـت: آمار عملکردی اسـتان در برخی شـاخص ها مطلوب و 
رو بـه رشـد اسـت، و لـی در مواردی نیز بایـد عملکرد را بـا برنامه ریزی بهتر 

و تالش بیشـتر بهبود بخشـید.
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خراسان جنوبی
برگزاری دومین نشست هم اندیشی مسئوالن مدیریت شعب

دومین نشسـت مدیریت، روسـای شـعب و مسـئوالن دوایر مدیریت شـعب 
اسـتان خراسـان جنوبـی در سـال جـاری بـا محوریـت انتقـال رویکردهـا و 
دیدگاه های مدیریت کالن بانک برگزار شـد. در این نشسـت موسـوی مقدم 
مدیـر شـعب اسـتان به  تشـریح و تبییـن اهـداف کالن بانک پرداخـت. در 
ادامـه عملکـرد اسـتان در حـوزه هـای مختلـف و بـه تفکیـک شـعب مورد 

بررسـی قـرار گرفت.

خراسان رضوی
اهدای کمک نقدي همکاران به موسسه 

خیریه توانبخشي دختران همدم

در راسـتاي ایفاي مسـئولیت هاي اجتماعي، آرمان ضمن بازدید از موسسه 
خیریـه توانبخشـي دختـران بي سرپرسـت و کم توان ذهنـي همدم، مبلغ 
30 میلیـون ریـال کمـک نقـدي همـکاران خیـر مدیریـت شـعب اسـتان 
خراسـان رضـوي را کـه برای تامین البسـه زمسـتاني تخصیـص یافته بود، 
بـه مدیـران موسسـه مذکـور اهدا کرد. شـایان ذکر اسـت، موسسـه همدم 
بزرگتریـن مرکـز خصوصي نگهـداري از دختـران معلول بي سرپرسـت در 
اسـتان خراسـان رضـوي اسـت کـه فعالیت هـاي مالـي آن نیـز در بانـک 

متمرکز شـده است.

خراسان شمالی
برگزاری سومین نشست هم اندیشی رؤسای شعب

سـومین همایش همکاران صف و سـتاد مدیریت شـعب خراسـان شـمالی 
درسـال جـاری با حضـور تمامی روسـای شـعب و دوایـر اداره برگزار شـد.

هاشـمی مدیرشعب عملکرد اداره و شـعب را در 6 ماهه ابتدای سال جاری بر 
اسـاس شـاخص های کارت امتیازی متوازن تشـریح کرد و گفـت:. امیدواریم 
بـا تالش جمعـی همکاران در کل شـعب همراسـتا با سیاسـت های مدیران 

ارشـد بانک، شـاهد ارائه کارنامه درخشـانی از سـوی استان باشیم. 

خوزستان
سیاست های کالن بانک تبیین شد

در نشسـتی بـا حضور مسـئوالن مدیریت شـعب و رؤسـای شـعب اسـتان، 
سیاسـت هـای کالن بانـک تبیین شـد.

ایـن نشسـت پیـرو همایش مدیران صف و سـتاد با حضور مدیـر عامل بانک 
و بـه منظـور تبییـن سـخنان وی و همچنیـن بررسـی وضعیـت اسـتان در 
شـش ماهه نخسـت سـال 97 و ارائه راهکارهای علمی و عملی در خصوص 
تقویـت عملکـرد ایـن مدیریـت، برگزار شـد. در این نشسـت رضـازاده مدیر 
شـعب اسـتان، ضمن تشـکر و قدردانـی از تالش بی وقفه یکایـک همکاران، 
شـناخت اهداف و حرکت در مسـیر سیاسـت های کالن بانک را دلیل اصلی 
احـراز رتبـه های برتر در مقایسـه با سـایر اسـتان ها طی مدت زمان سـپری 
شـده از سـال برشـمرد. وی توسـعه بانکـداری الکترونیـک و انجـام اقدامات 
منجـر بـه افزایـش درآمدهـای کارمـزدی شـتابی و غیرشـتابی را از جملـه 

مولفه هـای مهـم در نیـل و تداوم سـود آوری بیشـتر بیـان کرد. 

زنجان
نشست هم اندیشی و تحلیل عملکرد برگزار شد

سـومین جلسـه روسـای شـعب و مسـئوالن واحد های اداره در سـال جاری با 
حضور مسـئوالن اداره برگزار شـد.

در این نشسـت پوریوسـفی مدیرشـعب با قدردانی از کلیه همکاران به خاطر 
فعالیـت هـای انجـام شـده بـرای نیـل بـه اهـداف بانک، بـه تبیین و تشـریح 
بیانات ارائه شـده توسـط مدیریت عالی بانک در گردهمایی مدیران در شـیراز 
پرداخـت. در ادامـه نیـز مسـائل مطروحه در مجمع اسـتانی در تهران توسـط 
مدیریـت ناحیـه 3 درخصوص مسـائل جـاری بانک مورد بحث و بررسـی قرار 
گرفت و خواسـتارتالش بیش از پیش همکاران اسـتان را در راستای دستیابی 

به نقشـه راه بانک به خصوص سـودآوری شـعب شـدند. 

سمنان
کمک به کودکان نیازمند

جمعـی از همـکاران مدیریت شـعب اسـتان سـمنان بـا تهیه کتب درسـی، 
لـوازم التحریـر و تغذیـه ای سـبک درمدرسـه کـودکان کار حاضـر شـدند. 
همـکاران نـوع دوسـت بـه مناسـبت روز 13 آبان ماه ضمن زنده نگه داشـتن 
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هنگامی که در شادی به روی انسان بسته می شود بالفاصله در دیگری باز می شود اما ما آنقدر به در بسته 

خیره می شویم که در باز شده را نمی بینیم. 

هلن کلر



فرهنـگ احسـان و نیکـوکاری ایـن روز را گرامـی داشـتند و بـه کـودکان 
نیازمنـد کمـک کردند.

سیستان و بلوچستان
بانک حامی اشتغال و تولید کشور

مدیرشـعب با مسـئوالن شـرکت سـاحل صیـد چابهار دیـدار و گفـت و گو 
کـرد. درایـن دیدار که درمحل مدیریت شـعب اسـتان وبا حضور مسـئوالن 
اداره برگـزار شـد، اتحـادی بـا اشـاره به رسـالت بانک رفـاه درزمینه حمایت 
از تولیـد داخلی متناسـب بـا شعارسـال 1397 که مورد تأکیـد مقام معظم 
رهبـری نیـز اسـت، آمادگـی بانـک رفـاه را بـرای ارائه انـواع خدمـات بانکی 
و حمایـت از بنگاه هـا وشـرکت هـای تولیـدی اسـتان اعالم کردو خواسـتار 
تقویـت تعامـالت ارزی وریالـی  شـرکت موصوف با بانـک رفاه شـد. درادامه 
جلسـه ادیـب زاده مدیرعامـل شـرکت سـاحل صیـد نیـز باابـراز رضایت از 

عملکـرد همـکاران بانـک رفاه، خواسـتار افزایش سـطح تعامالت شـد. 

فارس
دومین نشست هم اندیشی مدیران استان

دومیـن گردهمایی آموزشـی – هم اندیشـی رؤسـای صف و سـتاد مدیریت 
شـعب فـارس، در اواخـر مهرمـاه 97 در جـوار حـرم مطهـر شـاهچراغ علیه 

السـالم برگزار شـد.
 در ایـن نشسـت ضمـن بررسـی عملکـرد نیمه نخسـت سـال، درخصوص 
بازبینـی راهبردهـای کلـی بانـک بـرای بهبـود عملکـرد اسـتان، افزایـش 
شـاخص هـای BSC شـعب، راهکارهایـی از سـوی مدیر شـعب فـارس ارائه 

شـد. همچنیـن در پایـان از شـعب برتـر اسـتان تقدیـر بـه عمـل آمد. 

کردستان
تبیین اهداف راهبردی  بانک در سال جاری

دومیـن گردهمایـي روسـاي شـعب و واحدهـاي سـتادي مدیریـت شـعب 
اسـتان برگـزار و اهـداف راهبـردی بانـک تشـریح شـد. پس از اتمام جلسـه 
در 2 روز،  کارت ارزیابـي متـوازن و کارنامـه هـر شـعبه بـه تفکیک بررسـي 
شـد و نـکات ضعـف و قوت  عملکردي شـعب مـورد ارزیابی قـرار گرفت که 
در روز اول همایـش شـعب شهرسـتان ها به دفاع از عملکـرد خود پرداختند 
و در روز بعـد از همایش روسـای شـعب سـطح شـهر سـنندج نیز  بـه دفاع 
از عملکـرد شـش ماهـه خـود تـالش کردند تـا عملکرد خـود را بـا توجه به 

شـرایط اقتصـادی حاکـم بـر منطقه بـه بهترین وجـه ممکن ارایـه کنند. 

کرمان
عملکرد 6 ماهه شعب بررسی شد

دومین همایش هــم انــدیشی رؤسای شـعب استان کــرمان با حضور دهقانی 
مدیرشـعب اسـتان و معـاون اداری و مسـئوالن واحـــدها و همچنیـن رؤسـای 

شـعب اسـتان در محل سـالن کنفرانـس سـاختمان مدیریت برگزار شـد.
در ایـن همایـش دهقانـی با ارائه گزارشـی از عملکرد اسـتان در 6 ماهه نخسـت 
سـال، کسـب مقام دوم فعاالن عرصه خدمت رسـانی در جشـنواره شهید رجایی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سـال 1396 را که نشـان از زحمت و تالش 
تمامی همکاران اسـتان اسـت. به کلیه همکاران تبریک گفت و اعالم داشـت با 
توجه به شـرایط اقتصادی، مسـئوالن شـعب و همکاران باید با صبر و حوصله و 

رعایـت اصول مشـتری مداری با مـردم رفتار کنند.

کرمانشاه
حمایت از دانش آموزان زلزله زده 

در راسـتاي ایفـاي مسـئولیت هاي اجتماعي بانـک، این مدیریـت در تهیه و 
توزیـع قسـمتي از لـوازم التحریـر مـورد نیاز دانش آموزان مدرسـه روسـتاي 

قـره بـالغ اعظـم از توابع شهرسـتان سـرپل ذهاب مشـارکت کرد. 
شـایان ذکر اسـت، روسـتاي مورد اشـاره در اثر حادثه دلخراش زلزله سـال 
گذشـته آسـیب شـدیدی دیـده و مدرسـه آن نیـز بـه طـور کامـل تخریب 

شـده است. 
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کهگیلویه و بویراحمد
تحلیل عملکرد 6 ماهه استان

نشسـت هم اندیشـی مسـئوالن مدریت شـعب اسـتان برگـزار و عملکرد 6 
ماهـه تجزیه و تحلیل شـد. 

فروزان مدیر شـعب اسـتان تشکیل جلسات مسـتمر و اثرگذار را گامی برای 
شـناخت مشـکالت، رفع موانـع و درنهایت بهبود شـرایط موجود دانسـت و 
اظهـار داشـت: بـا ارائه نقطـه نظرات مطلوب و راهگشـا می تـوان افقی نو در 
راسـتای تحقق اهداف تعیین شـده ترسـیم کـرد که این فرصت هـا می تواند 

در سـایه خردجمعی و همفکری همه کارکنان فراهم شـود.

گلستان
سیاست های کالن بانک تبیین شد

سـومین همایـش مسـئوالن مدیریـت شـعب بـا روسـا،رابطین IT و حقوقی 
شـعب اسـتان، بـه طور جداگانه به منظور تبیین سیاسـت هـای کالن بانک 

برگزار شـد. 
مکرمـی مدیـر  شـعب اسـتان  در ایـن همایش سیاسـت ها  و اهـداف کالن 
بانک را تشـریح کرد. وی در ادامه برکاهش قیمت تمام شـده پول و حرکت 
از منابـع محوری به سـمت سـود محور بـودن تاکید کرد و گفت: مسـئوالن 
شـعب در تصمیـم گیـری خـود بایـد سـودآوری را در اولویـت قـرار دهنـد. 
مکرمـی در خصـوص مطالبـات اظهـار داشـت: در تمامـی بخش هـا باید به 
حوزه مطالبات حساسـیت ویژه ای داشـته باشیم و پیگیری وصول مطالبات 

بـه عنوان یکـی از وظایـف اصلی مد نظـر قرارگیرد.

گیالن
برگزاری جلسه شورای هماهنگی رفاه

جلسـه شـورای هماهنگـی دسـتگاه هـای تابعـه وزارت تعـاون،کار و رفـاه 
اجتماعـی در اسـتان گیـالن بـه میزبانـی مدیریت شـعب بانک رفاه اسـتان 

شـد.  برگزار 
عباسـی مدیـر شـعب در ایـن نشسـت ضمـن معرفی خدمـات، گزارشـی از 
عملکـرد بانـک رفـاه در اسـتان ارائه کرد و خواسـتار تعامل بیشـتر دسـتگاه 
هـای ذی ربـط بـا ایـن بانـک شـد و افـزود: عملکـرد بانـک رفـاه در تمامی 
حوزه ها اعم از تسـهیالت خوداشـتغالی، پرداخت تسـهیالت به مشـتریان و 
بـازار هـدف و ارائـه خدمـات متمایـز بانکی نسـبت به سـایر بانک ها بسـیار 
بهتـر بـوده اسـت. در ادامه علیزاده ضمن تشـکر و قدردانـی از میزبانی بانک 
رفاه و عملکرد اسـتان،به بیان مشـکالت کارگروه های مختلف اداره تعاون و 
سـایر مجموعـه ها پرداخـت و خواسـتار ارائه خدمات مطلوب به شـهروندان 

اسـتان گیالن شد.

لرستان
بازدید از پروژه بیمارستان شفا

مدیـر شـعب اسـتان بـه همـراه اعضـای کمیتـه اعتبـاری از محـل پـروژه 
بیمارسـتان شـفاء خرم آباد که با مشـارکت بانک رفاه به مبلغ 200 میلیارد 
ریـال واز محـل اشـتغال فراگیـر با پیـش بینی اشـتغال 1000 نفـر در حال 
اجـرا اسـت، بازدیـد کـرد. صیـد احمـدی در این بازدیـد بر حمایـت از نظام 

سـالمت تأکیـد کرد.  

مازندران
عملکرد شعب استان تجزیه و تحلیل شد

سـومین همایش روسـای شعب و دوایر در سـال 97 در محل سالن همایش 
مجتمع رفاهی و آموزشـی بابلسـر برگزار شد.

در ایـن همایـش محققـی عملکـرد اسـتان را بـرای حاضـرات تبییـن کـرد 
و گفـت: خوشـبختانه در شـش ماهـه اول سـال 97 عملکـرد مناسـبی در 
خصـوص جـذب منابـع، بانکـداری الکترونیـک، وصـول مطالبـات و سـایر 
بخش هـا داشـتیم که باعث شـده در BSC اسـتان مازندران جزو اسـتان های 

برتر کشـور شـود. 
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یا مشغول زندگی کردن باش یا مردن. 

استفن کینگ



مرکزی
نشست هم اندیشی رؤسای شعب برگزار شد

نشسـت هم اندیشـی مسـئوالن مدیریت شـعب و رؤسـای شـعب اسـتان با 
هدف تبیین سیاسـت های کالن بانک و بررسـی عملکرد شـعب برگزار شد.

در این نشسـت مرزبانی مدیرشـعب اسـتان بـا قدردانی از کلیـه کارکنان به 
منظـور عملکرد شـش ماهه اول سـال 97 در شـاخص هایی مثـل بازاریابی 
و جـذب منابـع، خواسـتار مدیریـت نقدینگی و آمـوزش و وصـول مطالبات 
شـد. مرزبانـی در ادامـه گفـت: همه همـکاران باید تحلیلگر خوبی باشـند و 
وضعیـت شـعبه را بـه انجـام روزانه تجزیـه و تحلیل کـرده و با توجـه به در 

نظـر گرفتـن شـرایط و قوانیـن و مقـررات، بهترین شـیوه را اتخاذ کنند. 

شعبه مستقل مرکزی
برگزاری جشن کسب رتبه نخست شعبه مستقل مرکزی

در مراسـمی از تالش تمامی همکاران شـعبه به منظور کسـب رتبه نخسـت 
شد. قدردانی 

در ایـن مراسـم فرهـی با  قدردانـی از  تالش های همکاران شـعبه، عملکرد 
شـعبه را در شـش ماهه نخسـت سـال جاری مثبـت ارزیابی کـرد و انتخاب 
شـعبه مسـتقل مرکزی را به عنوان شـعبه برتر در بین  مدیریت های شعب 
اسـتان تهـران ) ناحیـه یـک ( در شـش ماهـه ابتدایـی سـال 97 را حاصل 

مشـارکت و تـالش جمعی و همدلـی یکایک همکاران بر شـمرد.

هرمزگان
نشست مدیرشعب با مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی

نوریمنـد مدیرشـعب اسـتان هرمـزگان در دیـدار بـا دکتـر داودی رئیـس 
دانشـگاه علوم پزشـکی استان ضمن تشریح سیاسـت های کالن و همچنین 
خدمـات رقابتـی بانک،ارائـه خدمـات به حـوزه سـالمت را از اهـداف مهم و 
اسـتراتژیک  بانـک رفـاه دانسـت و گفـت: بانک رفـاه با توجه بـه ظرفیت ها 
و توانایی هایـی کـه در اختیـار دارد و بـا نـگاه ویـژه بـه مشـتریان راهبـردی 
خویـش، مـی تواند طیف متنوعی از خدمات و محصوالت بانکی را متناسـب 
بـا نیازهـای مشـتری به آنها ارائـه کند.در ادامـه دکتـر داودی ضمن تبریک 
انتصـاب نوریمنـد وخیـر مقـدم بـه وی،افزایش سـطح همـکاری وتعامالت 

راخواستارشد. 

همدان
مشارکت همگانی در تحقق اهداف

گردهمایـی سراسـری مسـئوالن مدیریت شـعب و شـعب اسـتان بـا هدف 
تبییـن و تشـریح سیاسـت هـای کالن بانـک برگـزار و عملکرد شـش ماهه 

نیز بررسـی شـد.
اصغرپـور در ایـن کارگـروه بـا تاکید بر مشـارکت همگانی در تحقـق اهداف 
اظهـار داشـت: سـودآوری یکـی از مهم ترین اهـداف بانک اسـت و از تمامی 

همـکاران درخواسـت دارم در تحقق این هدف کوشـا باشـند.

یزد
همایش روساي شعب استان برگزار شد

همایش هم اندیشـی و تبیین مسـائل بانک با حضور مدیران شـعب اسـتان 
و رؤسـای شـعب برگزار شـد. تاجي مدیر شـعب اسـتان در این نشسـت به 
تشـریح مطالـب مطرح شـده در همایش سراسـری مدیران بانک در شـیراز 
و  بررسـي شـاخص های عملکردی اسـتان در شـش ماهه ابتدایی سالجاري 
پرداخت. در پایان به لحاظ اهمیت مشـارکت همکاران در نظام پیشـنهادها، 
 از سـه همـکار سـاعي و داراي پیشـنهاد مصـوب اسـتان، بـا اهـداي لـوح، 

تقدیر شد.
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زنجان     
در مراسـمی بـا حضـور مسـئوالن واحدهـا و روسـای شـعب از مـدال آوران در 
المپیـاد ورزشـی بانـک تجلیـل به عمـل آمـد. در این مراسـم پوریوسـفی مدیر 
شـعب زنجان ضمن قدردانی از شـرکت کنندگان در المپیاد ورزشـی بر حمایت 
و پشـتیبانی از ورزشـکاران اسـتان به ویژه مدال آوران و افتخارآفرینان در عرصه 

ورزش تاکیـد کرد. 

---------------------------------------------------------------
 کرمان

به مناسـبت گرامیــداشت هفته سـالمت، گروه کوهنوری مدیریت شعب استان 
کرمـان بـه قله 3300 متری کوه شـیردهبکری واقع درشهرسـتان بم که دومین 

قلـه بلنـد اسـتان کرمان بعد از قله هزار راین اسـت، صعـود کردند.

---------------------------------------------------------------
لرستان

بـه مناسـبت گرامیداشـت هفتـه تربیـت بدنی بانـوان، همـکار مدیریت شـعب 
اسـتان بـا حضـور در مجموعه ورزشـی کارگران شهرسـتان خرم آبـاد در برنامه 
ورزشـی کارکنـان عضو شـورای هماهنگـی اداره کل تعـاون ،کار ورفاه اجتماعی 
شـرکت کردنـد. همچنیـن بـه همیـن مناسـبت  بـا همت واحـد تربیـت بدنی 
مدیریـت شـعب اسـتان ، تعـداد زیـادی از همـکاران روز سـه شـنبه 1 /8 /97، با 
شـعار« ورزش، آگاهـی بخشـی جامعـه وسـالمت شـهروندان«، در یـک حرکت 

نمادیـن بـدون خـودروی شـخصی به محـل کار خـود مراجعـه کردند. 

---------------------------------------------------------------
مازندران

مراسـم تجلیل از ورزشـکاران سـیزدهمین دوره المپیاد ورزشـی کارکنان بانک 
رفـاه بـا حضور روسـای دوایر مدیریت شـعب اسـتان مازنـدران در دفتر محققی 

برگزار شـد.
در ایـن مراسـم محققـی ورزش را مهمتریـن عامـل سـالمت جسـمی و روحی 

همـکاران و کاهـش هزینـه هـای درمانی دانسـت.

---------------------------------------------------------------
 چهارمحال و بختیاری

اعضـای تیـم دوچرخه سـواری مدیریت شـعب در همایش دوچرخه سـواری که 
بـه مناسـبت هفتـه تربیـت بدنـی برگزار شـد، حضور چشـمگیری داشـتند. در 
ایـن همایـش اعضای تیـم بانک رفـاه کارگران اسـتان با نصـب بنرهایی منقش 
بـه لوگـوی بانـک در جلـوی دوچرخـه های خـود و فرزندانشـان، حضـور فعالی 

داشتند.

---------------------------------------------------------------
منطقه سه

در مراسـمی باحضور مسـئوالن اداره از شهرام محمدی همکار ورزشکار مدیریت 
شـعب قدردانـی شـد. روحی مقدم مدیرشـعب از وی به پاس کسـب مقـام دوم 
رشـته تنیـس روی میـز در المپاد ورزشـی با اهـدای لوح و هدیـه تقدیر به عمل 

آورده و وی را الگویـی برای سـایر همکاران ورزشـکار معرفی کرد.

زنجان

لرستان

مازندران

چهارمحال و بختیاری

کرمان
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اولین گام انسان به سوی موفقیت زمانی است که از اسارت در محیطی که در 

آن برای اولین بار خودش را شناخته دست بردارد. 

مارک کین



قسمت چهارم

کارکرد شبکه های اجتامعی در روابط عمومی
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ادامــه دارد ...

در شـماره هـای گذشـته بخش هایی از سلسـه نشسـت های آموزشـی «شـبکه هـای اجتماعـی و روابـط عمومی« کـه در بانک مرکـزی برگزار شـد را جهت 
اسـتفاده همـکاران درج کردیـم. مباحثـی تحـت عنـوان معرفـی پلتفـرم هـای محبـوب و پرکاربـرد در شـبکه هـای اجتماعی بـه همـراه شناسـایی پراکندگی 
جغرافیایـی آن در سراسـر جهـان از جملـه مواردی بود که در دو شـماره قبل درج شـد. در این شـماره نقش شـبکه های اجتماعـی  دربانکداری تبیین می شـود:
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فرق ثروتمندان با فقرا در این است که: ثروتمندان همه پول شان را سرمایه گذاری می کنند و بقیه را 
خرج می کنند ولی فقرا همه پول شان را خرج می کنند و بقیه را سرمایه گذاری می کنند. 
جیم ران



گفت وگو با همکار موفــق و هنــرمند بوشــهری

متامی عواید فـروش آثارم

به نیازمندان اهدا می شود

اشـاره - برگزاري چهل و پنجمین جشـنواره بین المللي موسـیقي و حرکات آییني در شـهر گنت )Gannat( فرانسـه فرصتی 
را فراهـم کـرد تا هـادي منوچهري همکار هنرمند بوشـهري که سـال ها در رشـته موسـیقي و طراحـي و اجراي فرم هـاي آییني 
بـه فعالیـت مـي پـردازد، با گروه موسـیقي هیـرون در آن  جشـنواره حضور یابد و سـنت هـاي محلي مردم اسـتان بوشـهر را به 
جهانیان معرفي کند. در فسـتیوال موسـیقي گنت که از معتبرترین جشـنواره هاي کشـور فرانسـه اسـت، بیش از 15 گروه هنري 
از کشـورهاي مختلـف جهان حضور داشـتند کـه هنرنمایي ایـن همکار هنرمند بـا لباس محلي بـه همراه نغمه موسـیقي جنوب، 
مـورد اسـتقبال حاضـران قـرار گرفت. کسـب دیپلم افتخـار و لـوح سـپاس و همچنین تندیـس ویـژه جشـنواره، ره آورد هادي 

منوچهـري از این سـفر بـود. ما نیز بـه همین انگیـزه گفت وگـوي کوتاهي با او داشـتیم.
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•  خودتان را معرفی کنید.
هـادی منوچهـری هسـتم. در سـال 1383 بـه اسـتخدام بانـک در 

آمـدم و در شـعبه مرکـزی بوشـهر شـروع بـه فعالیـت کردم.

• میان بانکداری و هنر چگونه موازنه برقرار می کنید؟
من روحیه حساسـی دارم که البته در کار هنری بسـیار خوب اسـت 
و منجـر بـه خلـق آثـار جدیـد در حوزه هایـی مثـل نقاشـی، خطاطی و 
حـرکات آیینـی می شـود امـا در بانـک داشـتن چنیـن روحیـه ای کار را 
سـخت و دشـوار می کنـد ولـی با انجام ترفندهای سـاده تـالش می کنم 
کـه بـر این مشـکل چیـره شـوم، از جملـه برقـراری ارتبـاط و دیالوگ با 
مشـتریان که موجب می شـود یکنواختی کار بانک تلطیف شـود. زمانی 
هـم کـه از شـعبه بیرون مـی آیم، تمـام وقـت در خدمت هنر هسـتم و 
در کارگاه کوچکـی کـه در منـزل خـود سـاخته ام، به تمرین موسـیقی، 

نقاشـی و خطاطی می پـردازم.

• بـا توجـه بـه اینکـه در عرصـه هنـر جنـوب کشـور به 
ویژه اسـتان بوشـهر شـخصیت شـناخته شـده ای هسـتید و 
در جشـنواره های موسـیقی متعـدد داخلی و خارجی شـرکت 
کرده ایـد، تاکنـون از طـرف سـازمان و نهـادی از جملـه بانک 

حمایـت شـده اید؟
اگـر منظورتـان از حمایـت مـادی اسـت کـه خیـر. مـن از جیـب 
خـود تمـام هزینـه هـای فعالیت هـای هنـری ام را مـی پـردازم، اما اگر 
منظورتان حمایت معنوی اسـت که همکارانم در اسـتان بوشـهر همیشه 
پشـتیبان فعالیـت هـای مـن هسـتند و بـا شـرکت در نمایشـگاه هـای 
نقاشـی یـا کنسـرت های موسـیقی که برگـزار می کنم به مـن روحیه و 

قـوت قلب مـی دهند.

• در میـان همـکاران، شـما به بخشـندگی شـهرت دارید؛ 
حتی عوایـد فروش تابلوهای نقاشـی خـود را به سـازمان های 

خیریـه می بخشـید. چرا تـا این حد بخشـندگی؟
هنری ارزشـمند اسـت کـه در خدمت جامعه باشـد. وقتی می بینم 
کـه برخـی از افراد جامعه دردمند هسـتند و هنر من می تواند تسـکینی 
هرچنـد موقتـی بـر آالم کودکی گرسـنه باشـد، عوایـد آن بر مـن حرام 
می شـود. معمـوالً در نمایشـگاه هایـی کـه برگـزار مـی کنم آثـار هنری 
ام را بـه هـر کسـی نمی فروشـم و به خریدارانـی که ارزش هنـر را درک 
مـی کننـد، مـی گویـم که کارهـای هنـری من قیمـت ندارند. شـما هر 
مبلغـی را کـه تـوان پرداخـت داریـد، به جای اینکـه به مـن بپردازید، به 
مرکـز نگهـداری شـیرخواران و کودکان بی سرپرسـت کمـک کنید. این 
حـس بـرای مـن آرامـش بخـش اسـت و خسـتگی کار را از روح و تنـم 

بیرون مـی کند.

•  اخیراً از جشـنواره موسـیقی گنت فرانسـه بازگشته اید. 
کمي از حال و هواي جشـنواره و واکنش شـنوندگان غیرفارسي 
زبان به هنگام اجراي موسـیقي بومي بوشـهر برایمـان بگویید.

حضـور گروه موسـیقي ما به عنـوان نماینده فرهنـگ اصیل و غني 
اسـتان بوشـهر بسـیار پر رنـگ و موثر بود؛ بـه طوري که اجـراي قطعات 

و ترانـه هـاي محلي بوشـهر به همراه مراسـم آییني همچـون حنابندان، 
عروسـي و ... توانسـت توجـه مـردم عامـه شـهر و گردشـگران را به خود 

کند. جلب 
در حاشـیه برگـزاري فسـتیوال افـرادي که بـا گروه مـا ارتباط موثر 
داشـتند، همـواره تـالش مـي کردند کـه ترانه هـا و حـرکات آییني مان 
را تقلیـد کننـد و ایـن همـان هدفـي بود کـه دنبـال مي کردیـم. هدف 
مـا شناسـاندن زیبایـي هاي فرهنگـي مردم بوشـهر به مخاطبان اسـت.

• از ویژگـي هـاي ایـن جشـنواره ماهیـت غیررقابتـي آن 
اسـت.لطفاً کمـي در ایـن بـاره توضیـح دهید.

هـدف از برگزاري فسـتیوال گنت، ایجاد فضاي فرهنگي و دوسـتي 
میـان ملـت هـا و پاسداشـت صلـح و امنیـت جهانـي اسـت. آن هـم در 
دنیایـي کـه ملـت هـا با فرهنـگ و موسـیقي به هـم پیوند مـي خورند.

همـان طـوری که اشـاره کردیـد، ماهیت غیـر رقابتي جشـنواره از 
نقـاط قـوت و ویژگـي مثبت آن به شـمار مـي رود.زیرا به عقیـده برگزار 
کنندگان جشـنواره آیین ها،فرهنگ،سنن و موسـیقي مردم داراي ارزش 
اسـت و همـه آنها مفهـوم »ملت« را شـکل مي دهند.پس رتبـه بندي و 
ارزش گـذاري بـر ایـن مبنا اقدامي اشـتباه بـوده و با هدف جشـنواره که 

پاسداشـت صلح و دوسـتي ملت ها اسـت تناقـض دارد.

• و کالم آخر ...
     در مراسـم اختتامیه جشـنواره براي حاضرین متني قرائت کردم 

کـه خالصـه آن را حضورتان تقدیم مي کنم:
از راه دور آمده ایم.سـرزمیني دور اما نام آشـنا. ایران. جنوب کشـور 
ایـران. از بوشـهر آمـده ایم. ما مردمي جنگ طلب نیسـتیم. ما شـادي را 

بـه رایگان براي شـما به ارمغـان آورده ایم.
پیام فرهنگي ما دعوت همه به صلح و دوسـتي و عشـق اسـت.این 
شـعار در تمـام آثـار هنري مان مشـهود اسـت. به امید جهانـي پر امید و 

با پرواز کبوتران سـپید.
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هدف از برگزاري 
فستیوال گنت، ایجاد 

فضاي فرهنگي و 
دوستي میان ملت ها و 

پاسداشت صلح و امنیت 
جهاني است. آن هم در 

دنیایي که ملت ها با 
فرهنگ و موسیقي به هم 

پیوند مي خورند

اجازه دهید همیشه با لبخند با هم روبرو شویم، زیرا لبخند سرآغاز عشق است. 
مادر ترزا



کمــر
• تحقیقات نشـان می دهد که کارمندان پشـت میزنشـین بیشـتر از سایر افراد، 

مسـتعد دردها و بیماری های مرتبط با گردن، شـانه و کمر هسـتند.
• یکـی از شـایع تریـن دردهای شـغلی که کارکنـان بانک ها و موسسـات مالی 
با آن درگیرهسـتند و ریشـه در نحوه اسـتقرار، و شـرایط کاری و محیطی دارد، 
دردهـای ناحیـه گـردن، شـانه هـا و کمر اسـت کـه البتـه این معضـل مختص 
کارمنـدان کهنـه کار نیسـت و عالیـم آن در کارکنـان تـازه کار نیـز مشـاهده 

می شـود.
• در مطالعـه ای، شـیوع درد در کارمنـدان یـک ایسـتگاه رایانـه بـه تفکیـک 
بخش هـای مختلـف بدن بـه این صورت برآورد شـده: گـردن 55/5درصـد ، بازو 

26/9 درصـد، آرنـج 13/3درصـد ، مـچ دسـت 29/9درصـد
• آنچـه موجـب تسـریع فرسـایش و سـاییدگی مفاصـل مـی شـود، عـالوه بـر 

باالرفتـن سـن، انجـام غلـط ورزش هـای حرکتـی اسـت.
• صندلی یا میز غیراستاندارد بیشترین تأثیر منفی را بر مفاصل دارد.

• نشستن های ناصحیح از عمده ترین علل بروز عوارض مفصلی است.
• علـت شـیوع افتادگی شـانه ها، قـرار گرفتن در وضعیت غیرصحیح نشسـتن، 

ایسـتادن، خوابیـدن یا اسـتفاده نامتقـارن از بدن در حین کار اسـت.
• در پشـت میز نشـینی های طوالنی، سـتون فقرات بیشـترین فشار را متحمل 
مـی شـود که تأثیر آن برکمر، گردن، شـانه، مفاصل، غضـروف ها و ماهیچه های 

اطـراف آن و در برخـی موارد مغز و اعصاب اسـت.
• بـرای رفـع ایـن معضـالت عمومـی توجه بـه دو نکته  اساسـی در محیـط کار، 

الزم و ضـروری اسـت:

یکـی اصـالح چیدمـان فضـای اداری و امکانات کارمند منطبق با اسـتانداردهای 
سالمت

دیگـری: آمـوزش و تشـویق کارکنـان بانک ها و موسسـات مالی بـرای آگاهی و 
صـرف وقـت به منظـور انجام حرکات ورزشـی و حفظ سـالمتی اسـت.

• هـر 20 دقیقـه یک بـار حتمـاً بهانـه ای بـرای از جـای برخواسـتن و چند قدم 
راه رفتـن بیابید.

• حتما از زیرپای شیب دار استفاده کنید. 

گـردن
• گردن بعد از کمر مسـتعدترین و البته حسـاس ترین مفصل برای مشـکالتی 

مانند آرتروز و سـاییدگی است.
• در وضعیـت نامطلـوب قـرار گرفتـن زاویه گـردن برای مـدت طوالنی خطرات 

جـدی را در پی خواهد داشـت.
• مهـره هـای گـردن بعد از مهره های کمر به بیشـترین اختالالت اسـتخوانی و 

عضالنی دچار می شـوند.
• دردهـای عمومی گردن اغلب به دلیل خسـتگی عضالنی اسـت کـه در اطراف 

گردن وجـود دارند.
• اغلـب گـردن دردهای با منشـأ شـغلی در اثر حرکات تکـراری و طوالنی مدت 

و کشـیدگی بیـش از حد عضالت ایجاد می شـود.
• قـرار گرفتـن طوالنـی مـدت گـردن رو به جلـو در فعالیـت هایی ماننـد کار با 
تلفـن همـراه، تبلت و بـه ویژه مطالعه و تکمیل فرم ها و جداول آماری سـازمانی 

از علـت هـای شـایع گردن درد و ریشـه معضالت آینـده خواهد بود.

اسکلت و مفاصل

بایدها و نبایدهای سالمت 

کارکنان بانک

قسمت دوم
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• محـل قـرار گرفتن نمایشـگر، صفحه کلید، پول شـمار یا اشـیاء دیگر نباید در 
زاویـه ای باشـد کـه باعث شـود گردن بـه مدت طوالنـی در وضعیت نامناسـب 

قـرار گیرد.
• بـا خم نگه داشـتن سـرو گـردن به مـدت طوالنـی در حین کار، دچـار گردن 

درد خواهید داشـت.
• هرگز مدت طوالنی در یک وضعیت ثابت پشت میز قرار نگیرید.

• در شـرایط نامناسـب بودن ارتفاع میز، صندلی یا فاصله مانیتور چون عضالت 
گـردن تـا حـدودی حمایـت خـود را از طـرف نخـاع از دسـت می دهند، فشـار 

بیشـتری را متحمل شـده و مسـتعد درد و ناتوانی می شوند.
• پژوهشـگری به نـام »بـه مینـگ« مـی گویـد: وقتـی فـرد مجبـور اسـت در 
وضعیت نامناسـبی ) قوز کرده( بنشـیند یا سـر را بسـیار جلوتر از بدن نگه دارد، 
عضـالت کوچک سـتون فقـرات دو برابـر حالت معمول خود فعالیـت می کنند.

• انجـام دادن کارهـای مکـرر و یکنواخـت بـه ویـژه کار با رایانه مـی تواند باعث 
کشـیدگی یا ضعـف در این ماهیچه شـود.

•  بسـیاری از عوامل مرتبط با درد ناحیه گردن قابل پیشـگیری و کنترل هستند. 
لـذا انجـام دادن برنامه ریـزی هـای صحیـح در راسـتای بهبود شـرایط محیط کار 

مـی توانـد نقش مؤثری در پیشـگیری و کاهش این اختالل داشـته باشـد.
• حـرکات کششـی انجام دهیـد؛ به خصوص حرکاتـی در اندام فوقانی )دسـت، 

شـانه و گردن( تا رفع خسـتگی شـود.
• تجهیـزات ضـروری و پرکاربـرد را در دیـد قـرار دهیـد که ناچار نباشـید برای 

پیـدا کـردن آنها گـردن را مرتـب بچرخانید.
• فاصلـه تجهیـزات فـوق بهتـر اسـت در شـعاع حدفاصـل نزدیکتریـن لبـه 
 میـز تـا بازشـدن دسـت قـرار گیرنـد و لـوازم پرکاربـرد را در نزدیکتریـن و 

سهل الوصول ترین محل قرار دهید.
• هنـگام کار بـا رایانه، باید سـرو گردن تان به طور مسـتقیم رو بـه روی مانیتور 

قرار داشـته باشند.
• هرچـه عضالت قوی تری داشـته باشـید، درد کمتـری در ناحیه مفصل گردن 

داشت. خواهید 
• تمرین هـای مخصـوص رفـع درد ناحیـه گـردن و شـانه ها می تواننـد بیش از 

تمرینـات عمومـی بدن مفید واقع شـوند.
• بـه منظـور پیشـگیری از درد گـردن، بهتر اسـت هرچند دقیقه یـک بار، چند 
ثانیـه ورزش های مناسـب برای گـردن را انجام دهید و گردن خـود را آرام و نرم 

بـه طرفین و بـاال و پایین بچرخانید.
• دردهای مزمن گردن و شـانه هم ممکن اسـت ناشـی از کار با رایانه باشـد. برای 
پیشـگیری از این عارضه صفحه نمایش را روبه روی خود قرار دهید و از قراردادن 
آن در گوشـه های میز خودداری کنید تا مجبور نشـوید هنگام اسـتفاده از آن، به 

خصـوص گـردن خود را به طور مرتب به این سـو و آن سـو بگردانید.
• سـعی کنیـد در نزدیکتریـن فاصله از صفحـه کلید قرار گیرید تا از مشـکالت 

مختلف گردن و شـانه درامـان بمانید. 
• بهتـر اسـت صفحـه نمایـش راینـه تـان کمـی حالـت مورب داشـته باشـد تا 

خیلـی مجبـور نشـوید سـرو گـردن خـود را بـه سـمت پایین خـم کنید.
• توصیه می شود درجه سر و گردن به سمت پایین بیشتر از 25 خم نشود.

• در هنگام خواب حتی االمکان از بالشـت مناسـبی اسـتفاده کنید که گردن و 
بدن در یک راسـتا قـرار گیرند.

منبع: به نقل از کتاب معین های سالمت و نشاط کارکنان بانک ها و موسسات مالی- 
گردآورنده: رضا اعتمادی

ای سرِو سربلند
ای عشِق ماندگار 

ای ایستاده در گذر از روزهای سخت 
چون مهر پُر غرور، چون کوه استوار 

هرچند مانده بَر تََنت از کیِن دشمنان 
آثاِر زخمهای تبرها و تیرها 

هرچند ساقه های جوان تورا شکست 
جوِر خزان، جفای شروران، شریرها
اما هنوز ریشه ی تو در ضمیر خاک

پنهان ِزچشم ها 
گسترده، زنده است

اما هماره قامِت تو سایه افکَند 
برباِم افتخار

تا هست در زمانه نشانی ِز دشمنی 
تا هست درزمین اثر از دیو و اهرمن 

رستم نُمرده است 
مرداِن سرزمیِن من از جنِس آهنند 
اسطوره های پاکی و مردی و راستی 

هریک رئیسعلی 
هریک تهمتنند
مرداِن این دیار 

در شاِم تار زمزمه ی صبِح روشنند
خوِن سیاوش است که میجوشد از زمین 

با تیِغ هر طلوع 
با نبِض هر بهار

ای سرِو سربلند 
ای ماِم مهرپیشه ی اعصار، ای وطن 

ای مرِز پُر گهر
ای سرزمیِن من 

تا گردِش زمین و زمان هست برقرار 
ایراِن من بمان 

من میروم ولی تو بمان تا امید هست 
ای آفتاِب روشِن امید گرم باش 

برخاِک من بتاب 
ای ابر پُر سخاوت لختی درنگ کن 

برخاِک من ببار

علیرضا فرد یاوری -اداره رفاه کارکنان     
مهر ماه 97
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اغلب شکست های زندگی برای افرادی رخ داده که موقع تسلیم شدن نمی دانستند 

چقدر به موفقیت نزدیک شده اند. 

توماس ادیسون



آنچـه در پی می آیـد نمونه هایـی از موفقیت های همـکاران و خانواده های محترم ایشـان 
اسـت. ضمـن تبریـک برای کسـب ایـن توفیقات، شـما را بـه خوانـدن این دسـتاوردها 

کنیم. مـی  دعوت 

انتصابات

           
تسلیـت

حبیب اله اژدهاکش
مدیرعامل شرکت توسعه 

فن آوری رفاه پردیس

محمدرضا عبدی زاده
رئیس اداره حقوقی

راما روشن روان
معاون بانکداری مدرن 
اداره توسعه فناوری 

اطالعات

رها السادات رمضانیان
عضو هیأت مدیره شرکت 

توسعه فن آوری رفاه پردیس

برات جدید االسالم
معاون اعتباری مدیریت 
شعب استان سیستان و 

بلوچستان

حمید بیگی
عضو هیأت مدیره شرکت 

پرداخت الکترونیک 
سامان

افشین بابانزاده
رئیس اداره امالک

 سید مسعود
پدرام پارسی

 احمدرضا
محسن جمالی

حسین
محمدی

بـا خبـر شـدیم محمـد علي فکـري و مهـدي فنـودي همـکاران بازنشسـته 
مدیریـت شـعب اسـتان خراسـان رضـوي، حسـین محمـدی رئیـس شـعبه 
بیمارسـتان تامیـن اجتماعی شـهریار، مهرداد نـوری دفرازی همـکار مدیریت 
شـعب اسـتان گیالن، سیدمسـعود پـدرام پارسـی، احمدرضا محسـن جمالی 
و علیداد اسـماعیل زاده همکاران بازنشسـته مدیریت شـعب فـارس، دارفانی 
را وداع گفتنـد. ماهنامـه رفـاه ایـن مصیبت جانسـوز را به خانـواده محترم و 
همکاران ایشـان تسـلیت می گویـد و بـرای آن مرحومان علو درجـات و برای 

بازمانـدگان صبـر جمیـل از درگاه خداوند متعال مسـئلت دارد.

• در مسابقات ورزشي که به مناسبت هفته تربیت بدني بین دستگاه هاي 
اجرایي استان بوشهر برگزار شد، حسین کرمي مفرد همکار ورزشکار 
این مدیریت موفق به کسب مقام دوم در مسابقات قهرماني تیراندازي 

و همچنین کسب مقام سوم در مسابقات قرماني شنا شد.
  خبر دیگــر حاکی اســت که امیــرعلي کرمــي مفرد فرزند این 
بوشهر،  استان  قهرماني  تریکینــگ  ورزشــي  مسابقات  همکاردر 
موفق به کسب عنوان دوم تریکینگ که ترکیبي از هنرهاي رزمي و 

ژیمناستیک است، شد.
• نازنین زینب عینلو فرزند علی عینلو همکار شعبه خرمشهر استان 

زنجان موفق به دریافت گواهینامه حفظ جزء 30 قرآن کریم شد.
• محمدحسین نورالهی )مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی( به 
عنوان داور اصلی مقاالت )Journal Of Applied Sciences(  مجله علمي 

پژوهشی علوم کاربردی دانشگاه اوکلند کشور نیوزیلند انتخاب شد.
• بهار تقوی فرزند امید تقوی همکار اداره عملیات ارزی در مسابقات 
شنای استان تهران  و در ماده 50 متر کرال پشت موفق به کسب 

نازنین زینب عینلومقام نخست شد. امیرعلی کرمی مفرد بهار تقوی
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حسین کرمي مفرد



تولد فرزند همه همکاران عزیزي که این روزها احساس د لپذیر و خوشـایند پد ر یا ماد ر شدن را با تمام وجود حـس مي کنند صمیـمانه 
تبریک عرض مي کنـیم.  خاطرنـشان مي شود به محض  د ریافت خبر تولد دلبند تان، د ر چاپ آن لحظه اي د رنگ نمی کنیم.

شکوفه های زندگی

فـرم اشتـراک ماهنامـه              

ر این قسمت چیزی ننویسید
 
لطفا د

با عنایت به استقبال گسترد ه همکاران از ماهنامه  رفاه برای بهره مند ی از اخبار و اطالعات آن و نیز با توجه به این که بسیاری از همکاران تمایل د ارند 
نشریه را برای استفاد ه خود و خانواد ه به منزل ببرند، بر آن شد یم با د ریافت بخشی از هزینه چاپ و ارسال ماهنامه )هر نسخه 40000 ریال( نسبت 

به پذیرش مشترک به شرح زیر اقد ام کنیم.

از تمامی عالقه مند ان خواهشمند یم مبلغ فوق را به حساب همراه 5000014 بانک رفاه کارگران شعبه پرد یس )قابل پرد اخت د ر تمامی شعب بانک( 
واریز کرد ه و اصل فیش را به همراه اطالعات تکمیل شد ه مقابل به آد رس: تهران - خیابان ولیعصر- نرسید ه به مید ان ونک- شماره 2584- اد اره روابط 

عمومی یا نمابر 3 - 88653991 ارسال کنند. 

هزینه اشتراک 6 ماهـه: مبلغ 240000 ریال            هزینه اشتراک 12 ماهه: مبلغ 480000 ریال

کد اشتراک: ...........................

« لطفاً از ارسال وجه نقد 
خودد اری فرمایید. 

«  کپی فیش بانکی را تا 
زمان د ریافت نخستین 
شماره اشتراک نزد خود 

نگه د ارید. 
روابط عمومی شماره «  د ر تماس با اد اره 

اشتراک خود را د ریافت 
کرد ه و برای پیگیری های 

بعد ی از این شماره 
استفاد ه کنید.

تاریخ: ....................... شماره سند: ......................................  نام و نام خانواد گی: ........................................................................................
محل خد مت: ...................................................  مد ت اشتراک:           6 ماهه               یک ساله 

آد رس: ............................................................................................................................... کد پستی: ..............................................................
 

تـوجــه«

بازنشستگان
بازنشسـتگی پایـان کار نیسـت، بلکـه تبلور 
حضـور در عرصـه دیگری از زندگـی اجتماعی 
اسـت، بازنشسـتگان همواره عضوی از خانواده 
بـزرگ بانـک رفاه هسـتند. ضمـن قدردانی از 
سـال ها خدمت خالصانـه، صادقانـه و پرتالش 
همکارانـی کـه بـه افتخـار بازنشسـتگی نائل 
شـده انـد، بـرای ایـن عزیـزان آرزوی زندگی 

توام بـا سـعادت و سـالمتی آرزومندیم.

پونه مزینی
مدیریت شعب منطقه 

دو تهران

آذر شیرعلیان
مدیریت شعب استان 

گیالن

سهراب رمضانپور 
خواجه ها

مدیریت شعب استان 
خراسان رضوی

محسن سلیم آبادی 
فراهانی

مدیریت شعب منطقه 
یک تهران

امراله سهراب عالئی
مدیریت شعب منطقه 

یک تهران

غالمرضا شیرازی 
محمدآبادی های فرد
اداره حفاظت فناوری 

اطالعات و اسناد

هیـراد .................................... جواد جامي رودي،شـعبه مرکزي قوچان 
سـبحان ............................. مصطفی قره گوزلو، مدیریت شـعب همدان
فاطمـه .......................................... داود جباری، مدیریت شـعب  گیالن
امیـر سـام...................ابراهیم جعفـر زاده، مدیریـت شـعب  گیـالن
آرسـین ........... حسـین محمـدی، مدیریت شـعب منطقه سـه تهران

همـدان  شـعب  مدیریـت  علمیـان،  علیرضـا   .................. زینـب 
ال آی...................احد محمدی خواجه،مدیریت شعب آذربایجان شرقی
لقمان........................سعید امامی ولیلو،مدیریت شعب آذربایجان شرقی
امیر محمد...............عباس شبانی زاده حرجندی،مدیریت شعب کرمان

آترین ......................محسـن یاسینی )سـاکی (،مدیریت شعب همدان 
امیـر علـی ............. کریم عظیمی، مدیریت شـعب آذربایجان شـرقی
محمدمهدی .................. شهریار پیری، مدیریت شعب آذربایجان شرقی
کارن .......... محمدرضا کبیر سلماني، مدیریت شعب منطقه یک تهران
مهرسـام ................. مجیـد پـاک، مدیریت شـعب منطقـه یک تهران
سـید یاسـین ........ جعفر حشمتي، مدیریت شـعب منطقه یک تهران
امیر علي .................... محمد مومني، مدیریت شعب منطقه یک تهران
ملیـکا ....................... بهنام جوالیي، مدیریت شـعب منطقه یک تهران

بنیامین .................. نوري اوماسالن، مدیریت شعب منطقه یک تهران
سورنا ...................... شهرام اسماعیلي، مدیریت شعب منطقه یک تهران
ساحل ........................ مهدي شهرابي، مدیریت شعب منطقه یک تهران
دلسا ................................................... جعفر ایری، مدیریت شعب گلستان
آرتین ............. میثم حسن زاده تخت، مدیریت شعب منطقه دو تهران
امیرمهدی ..... محمود سامی زاده، مدیریت شعب سیستان و بلوچستان
سـعد ...... اهلل بخـش پـرکان، مدیریت شـعب سیسـتان و بلوچسـتان
آفـاق .......................... مجیـد منصـوری ،مدیریـت شـعب خوزسـتان
نامـی ................................................ امیـن نژنـد، مدیریت شـعب فارس
هانیه .................................................. اصغر آریان، مدیریت شـعب فارس
محمد ................................. علیرضا افراسیابی زاده،مدیریت شعب فارس
محمدرضـا ............................ کامران رضائی،مدیریت شـعب کرمانشـاه
الیـن  ..................................... علـی رمضانیـان، مدیریت شـعب  گیالن
ملینا .................................................... علیرضا خاوري، مدیریت شعب یزد

یزدان .............................................. بهمن نصیری، مدیریت شعب اردبیل 
ماریا ................................... عبدالمجید یوسفی، مدیریت شعب هرمزگان 
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آنچه در پی می آید گوشه ای از نامه های سپاسگزاری مشتریان عزیز بانک است که همه آنها از تالش مجدانه و دلسوزانه همکاران 
بانک در اقصی نقاط کشور تقدیر کرده اند. ضمن تبریـک به همکاران گرامی و ارج نهادن به کار و تالش آنها در جلب رضایت ارباب رجوع ، 

خوانندگان گرامی را به خواندن آنها دعوت می کنیم.

منطقه یک 

• جـواد هاشـمي از مسـتمري بگیـران شـعبه 
تجریـش از  قبـادي رئیس شـعبه و قلـي زاده و 

هاشـمي همـکاران شـعبه مذکـور
16تأمیـن  شـعبه  رئیـس  گزانـي  مسـلم   •
اجتماعـي از  داودي رئیـس شـعبه تهرانپـارس 
و  مینـا میرزانـژاد، مرضیه سـمایي و نـدا فردي 

همـکاران شـعبه مذکـور

منطقه سه

• مشـتریان شـعبه سـتارخان از رئیس شـعبه و 
همـکاران ایـن شـعبه، به  ویـژه الهیـار کریمی و 

مومنی. محمدهـادی 
مالـی  و  اداری  معـاون  اردالن  رحیـم   •
سـازمان تامیـن اجتماعی از  دکتر سـهمانی 
مدیـره،  هیـأت  بانک،اعضـای  مدیرعامـل 
مدیـران، همچنیـن روسـا و همکاران شـعب 
وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی و شـعبه 

تامیـن اجتماعـی مرکـز.

اصفهان

• سـرهنگ اصالنـي فرمانده سـازمان بسـیج 
اسـتان  صاحب الزمـان  سـپاه  کارمنـدان 
اصفهـان از  صفائیـان مدیـر شـعب اسـتان.  
• داریـوش وکیلـي مدیـر کل بنیاد شـهید و 
امـور ایثارگـران اسـتان اصفهـان از صفائیان 
معـاون  یحیائـي  اسـتان،  شـعب  مدیـر 
اعتبـاري، دیباجي مسـئول واحـد اعتبارات، 
بشـیري و بهارلو کارشناسـان واحد اعتبارات 

ستان. ا
• سـید عبـاس میـر غضنفـري رئیـس اداره 
از  مهردشـت  منطقـه  پـرورش  و  آمـوزش 

رئیـس و کارکنـان شـعبه دهـق.
صنفـي  انجمـن  دبیـر  چلمقانـي  مظفـر   •
کارفرمایـان صنایـع نسـاجي اسـتان اصفهان 
کشـاورز  بلـوار  شـعبه  همـکار  مقیمـي  از  

اصفهـان.

البرز

• رئیس مرکز بهداشـتی و درمانی شـهید مدنی 
از  صمـد مدامـی همکار شـعبه بهار کرج

ایالم

• کاظـم زاده نماینـده مردم اسـتان ایالم ازحقیقی 
پـاک مدیریت شـعب وکارکنان بانک رفاه اسـتان.

آذربایجان غربی

• دکتر لیـال جعفری موسـس داروخانه جعفری 
از رضـا جعفـرزاده رئیـس شـعبه قمسـال خوی 

همکاران  و 

خراسان جنوبی

• مدیـر کل تعـاون، کار و رفاه اجتماعی اسـتان 
خراسـان جنوبـی از احمـد مرتضایـی مسـئول 

واحـد اعتبـارات ایـن مدیریت

خراسان رضوی

• شـرکت خدمـات نیروگاهـی آهـار از همکاران 
شـعبه فلسـطین مشهد.

خراسان رضوی

• مجید فرهمند، از مشـتریان شـعبه قوچان ازهادي 
غالمحسن فخرآبادي،معاونت شعبه قوچان 

• مصطفي شـهنواز، از مشتریان شعبه کوهسنگي 
ازمجیـد دشـتي و مسـعود دشـتبان، معاونـت و 

همکار شـعبه کوهسنگي 
تامیـن  محمـد حیـدري، سرپرسـت شـعبه 6 
کلیـه  و  صـدري  ازعلیرضـا  مشـهد  اجتماعـي 
همـکاران شـعبه،رئیس و همـکاران شـعبه گاز 
اشـرافي  از مشـتریان شـعبه دسـتغیب ازحجت 
مسـئول  و  قرباني،رئیـس  مریـم  و  غفاریـان 

تسـهیالت شـعبه دسـتغیب مشـهد

خراسان شمالی

• دکتر محمود اسـدی مدیر آموزش و پرورش شهرسـتان 
بجنورد از علی اصغر هاشـمی  مدیر شـعب استان 

سمنان

• پاسـدار محمد حسن سـالمی مدیر کل حفظ 
آثار و ارزش های دفاع مقدس اسـتان سـمنان از 

همکاران مدیریت شـعب.
مدیریـت درمـان  شهرسـتان شـاهرود ) پلـی 
کلینیـک تخصصی شـاهرود( ازحسـین باقر نژاد 
و محمـود گلـی و  وجیهـه خان بیکـی همکاران 

شـعبه مرکزی شـاهرود.

سیستان و بلوچستان

سیسـتان  اسـتان  سـالمت  بیمـه  مدیـرکل   •
اسـتان مدیرشـعب  اتحـادی  از  وبلوچسـتان 

فارس

• علیرضـا دشـتی رئیـس اداره کمیتـه امـداد 
امـام خمینـی ره منطقـه یک شـیراز از مسـعود 
گـودرزی مسـئول شـعبه و محمدرضـا بیرامـی 

مسـئول اعتبـارات شـعبه بلـوار نصـر.

قزوین

• دکتـر منوچهـر نیکنـام سرپرسـت موسسـه 
آمـوزش عالـی غزالـی  از نریمـان وشـنی،معاون 

شـعبه بیمارسـتان والیـت 
• محمدعلـی محمـدزاده نـوری ازعباس کریمی 
اعتبـارات  مسـئول  خادمـی  وحیـده  و  رئیـس 

شـعبه بیمارسـتان رازی قزویـن  

همدان

• دکتر محسـن ترکاشوند مدیر شبکه بهداشـت و درمان 
مالیر از حسـین آبتین همکار شـعبه مرکزی مالیر
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