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• بارهـا مـا گفته ایـم کاری کنید که وابسـتگی 
مالـی کشـور به نفت کـم و کم و کمتر بشـود؛ 
خب، شـما مالحظـه می کنید در ظـرف مّدت 
کوتاهـی قیمـت نفت را بـه نصف می رسـانند. 
وقتی ما وابسـته به نفت باشـیم، مشـکل برای 
مـا درسـت می شـود؛ ایـن فکـر را بایـد کـرد. 
ازجملـه  بزرگ ترین مسـئولّیت های مسـئولین 
کشـور همین اسـت که کاری کنند اگر دشمن 
دلـش نخواسـت تحریـم را بـردارد، بـه رونـق 
کشـور و پیشـرفت کشـور و رفاه مردم ضربه ای 
وارد نشـود؛ راه آن چیست. راه آن این است که 
مراجعـه کنیم به درون کشـور، بـه درون ملّت، 

از نیروهـای درونی کشـور اسـتفاده کنیم. 
• ما باید یک اقتصاد مقاومتِی واقعی در کشـور 
بـه وجـود بیاوریـم. امـروز کارآفرینـی معناش 
ایـن اسـت. مـا تحریم هـا را دور می زنیـم؛ بنده 
هـم یقین دارم. ملت ایران و مسـئولین کشـور 
تحریم هـا را دور می زننـد، تحریم کننـدگان را 
نـاکام می کننـد؛ البتـه تحریـم برای مـا جدید 
نیسـت، مـا سـی سـال اسـت تـو تحریمیـم. 
همـه  ایـن کارهائی که شـده اسـت، همـه  این 
حرکـت عظیم ملـت ایـران، در فضـای تحریم 
انجـام گرفته؛ بنابرایـن کاری نمی توانند بکنند.

• شـرکت های دانش بنیان یکی از اساسـی ترین 
کارهـا در مقولـه  اقتصـاد مقاومتـی اسـت کـه 
مطـرح شـده و دربـاره  آن بحـث شـده اسـت 
و مـورد تأییـد و تصدیـق همـه  اطراف مسـائل 

کشـور قـرار گرفته اسـت.
• بیاییـد کاری کنیـد کـه کشـور در مقابـل 
تحریم هـا مصونّیت پیدا کنـد؛ اقتصاد مقاومتی 
یعنـی ایـن. فـرض را بـر ایـن بگذاریـد کـه 
دشـمن، برداشـتن تحریم را متوّقـف به چیزی 
می کنـد که شـما حاضـر نیسـتید آن را قبول 
کنیـد - این جـور فرض کنید قضّیـه را - کاری 

کنیـد کـه تحریـم بی اثر بشـود.

سـازمان های بزرگ و تاثیر گذار به واسـطه در اختیار داشـتن مدیران عالی توانمند که رویکرد و تفکر اسـتراتژیک 
دارنـد، از روش هـای متعـدد بـرای ارزیابی عملکرد سـازمان، بررسـی و تجزیـه و تحلیل اقدامات حـوزه های مختلف، 

پایـش عملکـرد فردی و همچنین ایجاد نشـاط، انگیزه و جو پویای سـازمانی بهـره می گیرند. 
یکـی از مرسـوم تریـن این روش ها که در ادبیـات مدیریت نیز به آن توجه و تاکید ویژه ای شـده، بحث بازدیدهای 
مدیریتـی حیـن کار و گفـت وگـو بـا کارکنان اسـت. این اقدام به انـدازه ای مهم و تاثیر گذار اسـت کـه به منزله یکی 

از راهبـردی تریـن اقدامات برای تحلیل عملکرد سـازمان و ایجاد انگیزه در پرسـنل تلقی می گردد.
بانـک رفـاه کارگران به مثابه یک سـازمان پیچیده، تاثیـر گذار و پویا در فضای رقابتی بـا محوریت مالی و خدماتی 
نیـز منطبـق بـا ایـن رویکرد بـه پیش مـی رود. مدیران عالـی بانـک در قالب تیم های منسـجم مدیریتی و بـا برنامه 

ریـزی قبلـی بازدیـد هـای منظـم را از حوزه های مختلف و بـه ویژه حوزه اجرایـی بانک در دسـتور کار دارند.
ایـن بازدیـد هـای مدیریتـی عالوه بـر اینکه فضایی مطلـوب برای مدیـران فراهم می سـازد تا با بررسـی و تجزیه 
و تحلیـل عملکـرد، ادراکـی کامل و دقیـق از تمامی حوزه هـای اجرایی و عملیاتی سـازمان حاصل کنند، چند مزیت 

دیگـر را نیز به دنبـال دارد.
 نخسـتین مزیت بحث جاری سـازی اسـتراتژی ها و اهداف کالن بانک به صورت آبشـاری و از باال به پایین اسـت. 
در نشسـت هـای مدیریتـی که با حضور مدیر عامل، اعضای هیـأت مدیره، معاونین مدیر عامل و مدیـران امور صورت 
می گیـرد اسـتراتژی هـا و راهبردهـای کالن بانـک و برنامـه های کوتـاه مدت، میان مـدت و حتی بلند مـدت واضح، 

صریح ، روشـن و بالفصل توسـط عالی ترین مقام اجرایی بانک تشـریح و درونی سـازی می شـود.
دومیـن مزیـت اینگونـه بازدید هـا ارزیابی عملکرد حوزه های اجرایی و صف بانک اسـت که توسـط مدیران ارشـد 
سـازمان انجـام مـی شـود. ایـن اقدام از چنـد جنبه حائز اهمیت اسـت: اولیـن بعد اینکـه زمانی که عالـی ترین مقام 
اجرایـی سـازمان عملکردهـا را بررسـی و تحلیـل می کند فرصت بسـیار نابی بـرای دریافت راهکارهـای عملیاتی آنها 

فراهـم می شـود تـا با کار بسـت آن بتـوان به بهـره وری باالتری نایل شـد.
 دومیـن بعـد ایـن اقـدام ایـن اسـت کـه ایـن بازدیدها این پیـام را بـه تمامی پرسـنل منتقل می کنـد که تمامی 
اقدامـات زیـر ذره بیـن مدیـران عالی قـرار دارد و بنابراین باید تمامی فعالیت ها در راسـتای پیاده سـازی اسـتراتژی ها 

و تحقـق اهـداف کالن بانک صـورت گیرد.
سـومین مزیـت بازدیدهـای مدیریتی به ویژه در فضای رقابتی و همسـو با روندهای کالن صنعـت، دریافت دیدگاه 

ها، چالش ها و مشـکالت حوزه اجرایی و اخذ دیدگاه های مشـتریان نسـبت به سـازمان اسـت.
 بـه دلیـل اینکه روسـای شـعب ارتباط و تعامـل تنگاتنگی با طیف های مختلف مشـتریان دارند، بیـش از هر فرد 
دیگـری مـی تواننـد نیازهـا و دیدگاه های مشـتریان را احصا، تجزیه و تحلیل و جهت اقدامـات بعدی و تصمیم گیری 

به مدیـران عالی منتقل کنند.
 تردیـدی نیسـت گردهمایی هایـی که با حضـور مدیـران عالـی در سطـوح مدیـریت های شعب صـورت 
مـی گیـرد بهتریـن فرصـت را بـرای تعریـف خدمـت و محصـول در آینـده فراهـم می سـازد. بدیـن جهت که 
هنگامـی که مسـئوالن شـعب دیـدگاه های خـود را در ارتباط با مشـتریان مطـرح می کنند، ایـن فرصت برای 
ارکان تصمیـم سـاز و تصمیـم گیـر فراهـم می شـود تا بـه صـورت هدفمند و دقیـق برای بـرآورده سـازی نیاز 

مشـتریان و ایجـاد رضایـت در آنها اقـدام کنند.
بانـک رفـاه بـه عنوان یک بانک قدیمـی و اجتماعی که به طیف متنوعی از مشـتریان خدمت ارائـه می کند بر این 
اندیشـه و رویکرد اسـتوار اسـت که دیدگاه مشـتریان داخلی و بیرونی و سـایر ذی نفعان از اهمیت بسـزایی برخوردار 

اسـت که این امر زمینه سـاز یادگیری سـازمانی را فراهم و نیل به تحقق سـازمان یادگیرنده را میسـر می سـازد.
بر همین اسـاس مدیران عالی با تشـکیل تیم های مدیریت و حضور مسـتمر در مدیریت شـعب اسـتان ها ضمن 
تحلیـل عملکـرد بانـک و وضعیت رقبـا، دائماً مترصد این فرصت هسـتند که چگونـه می توان همکاران و مشـتریانی 

راضی، خشـنود و مشـعوف داشـت که این رویکرد سـاخت آینده مطلوب سـازمان را رقم خواهد زد.

                                                                                مدیرمسئول

 بازدیدهای مدیریتی و بررسی عملکرد؛ زمینه ساز تعالی سازمانی



دکتـر سـهمانی در گردهمایـی روسـای شـعب منطقـه سـه کـه 
روز دهـم آذرمـاه و بـا حضـور  مـرادی معـاون مدیرعامـل در امورمالی 
و پشـتیبانی، عـالء الدینـی مدیرامور ناحیـه یک، حبیب پـور مدیرامور 
سـرمایه انسـانی، حسـینی و سـعیدی روسـای ادارات حوزه مدیریت و 
روابـط عمومـی در محـل سـالن همایـش این مدیریـت برگزار شـد، با 
بیـان ایـن مطلـب خاطرنشـان کـرد: مشـتریان بایـد بـه طـور دقیق و 
لحظـه ای رصـد و پایـش شـوند و بـرای رفع نیازهـا و درخواسـت های 

آنهـا برنامـه ریـزی دقیـق صـورت گیرد.
وی بـا اشـاره بـه برنامـه هـا و اقدامـات بانـک در زمینـه اسـتقرار 
بانکـداری جامـع اظهـار داشـت: اسـتقرار موفقیت آمیـز ایـن مـدل از 
بانکداری در گرو اتخاذ رویکرد برد-برد در تعامل با مشـتریان اسـت؛ در 
صورتـی کـه بانک و مشـتریان از برقـراری یک تعامـل دو جانبه منتفع 
شـوند، مـی توان گفت کـه بانکداری جامع اسـتقرار کامل یافته اسـت.

دکتـر سـهمانی در بررسـی عملکـرد مدیریت شـعب منطقه سـه با 
قدردانـی از عملکـرد ایـن مدیریـت افـزود: خوشـبختانه ایـن مدیریت در 
تمامـی شـاخص هـای عملکـردی مطلـوب عمل کرده اسـت. بـی تردید 
ایـن کارنامـه عملکـردی موفـق حاصـل همفکـری، هم افزایـی و تـالش 
گروهی مسـئوالن مدیریت شـعب و روسای شـعب این منطقه بوده است.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه ظرفیـت منطقـه غرب تهـران بسـیار باال 
اسـت، اظهار داشـت: مدیریـت عالی بانک بـه دنبـال اقداماتی اثربخش 

بـرای بهـره برداری هرچه بیشـتر از فرصـت ها در این منطقـه از تهران 
اسـت. نخسـتین اقـدام کـه مطالبـه مدیریت شـعب نیز اسـت، اصالح 

شـبکه شـعب در این بخـش از تهران اسـت.
دکتـر سـهمانی با اشـاره به سـودآوری مدیریت شـعب خاطرنشـان 
کـرد: ایـن عملکـرد بـرای تعالـی بانـک بسـیار حائـز اهمیـت اسـت و 
سـودآوری منطقـه نتایج مثبت بی شـماری را برای بانک رقـم خواهد زد.

مدیرعامـل فرصت هـای موجـود در منطقه غرب تهـران به لحاظ 
تراکـم جمعیتـی و همچنیـن اسـتقرار صنایـع مهـم و حسـاس نظیـر 
خـودرو سـازی را بسـیار بـی نظیـر توصیف کـرد و افزود: خوشـبختانه 
همـکاران سـاعی ایـن مدیریـت شـعب در اقدامات خـود مطلوب عمل 
کـرده و از فرصـت هـای موجـود به نحو احسـن بهره برداری کـرده اند، 
جـای کار بسـیاری در این نقطه از تهـران وجود دارد و برای سـودآوری 

هرچـه بیشـتر الزم اسـت تالش بیـش از پیش صـورت گیرد.
ایشـان بـا قدردانـی از تعامـل و ارتبـاط نزدیـک مدیریـت شـعب بـا 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی و عملکرد خـوب این منطقـه در بحث اعطای 
تسـهیالت به سـازمان گفت: یکی از برجسـته ترین نقـاط عملکردی این 
مدیریـت هـم افزایی و همکاری اثربخش سـازمان تأمین اجتماعی اسـت.

دکتـر سـهمانی ادامه داد: فعالیـت های بانک در حیطـه بانکداری 
شـرکتی و اقدامـات ایـن مدیریـت در این زمینـه قابل تقدیر اسـت. اما 
همـکاران در ارائـه خدمـات بـه مشـتریان شـرکتی بایـد ریسـک های 
موجـود را مدیریـت کنند. منطقـه غرب تهران به لحـاظ تراکم مطلوب 
جمعیتـی و همچنین سـطح اقتصادی و معیشـتی مـردم منطقه حائز 
اهمیـت بسـیار در حوزه بانکداری خرد اسـت. در ایـن زمینه باید تدابیر 
الزم اندیشـیده شـود و از فرصـت های موجود در زمینـه بانکداری خرد 

نهایت اسـتفاده به عمـل آید.
ایشـان بـا تاکیـد بر اتخـاذ رویکـرد تغییر و تحـول و نقـش آن در 
توسـعه و تعالی بانک گفت: تغییر و تحول زمانی اثربخش اسـت که به 
صـورت همگانـی و جمعی صورت بپذیرد. موفقیـت بانک در گرو تعامل 

و هـم افزایی تمامی ارکان اسـت.

مدیرعامل در گردهمایی رؤسای شعب منطقه سه:

مشرتیان در اولویت 

برنامـــه ها هستنـــد 

صـدر  در  مشـتریان  بایـد  گفـت:  مدیرعامـل 
اولویـت هـا و تصمیـم گیری هـای بانک قـرار گیرند. 
عـاوه بر ایجـاد سـود و ارزش برای بانک الزم اسـت 
ارزش آفرینـی بـرای ذی نفعـان نیـز در اولویـت قرار 

. د گیر
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بجوئيـد تـا بيابيـد و بدانيـد بـا زحمـت و تالش چيـزي را از 
دسـت نمي دهيـد.

 اسوپ، افسانه  نويس يوناني



دکتـر سـهمانی خدمـات کارمـزدی را ابـزار تمایـز بانـک بر شـمرد و 
گفـت: بـرای ارائه خدمـات کارمزدی باید انعطـاف پذیری را در دسـتور کار 
قـرار دهیـم. همچنین باید در ارائـه خدمات در بازار رقابتی پیشـتاز و رهبر 
باشـیم. بـا توجه به رفتـار حرفه ای بانـک در معرض تحریم ها قـرار نداریم 
و می توانیم از منظر بین المللی خدمات کارمزدی مطلوبی را کسـب کنیم.

در ایـن گردهمایـی عـالء الدینـی مدیرامـور ناحیـه یـک نیز طی 
سـخنانی به تشـریح عملکـرد کلی مدیریـت امور ناحیه یـک و منطقه 
سـه تهران پرداخت و خاطرنشـان ساخت: خوشـبختانه مدیریت شعب 
منطقـه سـه بـا مشـارکت فعاالنـه تمامـی همـکاران در حـوزه تحقـق 

اهـداف دارای کارنامـه عملکردی درخشـان اسـت.
ایشـان اظهار داشـت: عملکرد مدیریت شـعب منطقه سه در حوزه 
هـای مطالبات، جذب و تخصیص منابع، خدمـات کارمزدی و بانکداری 
الکترونیـک قابـل قبـول بـوده اسـت. در حـوزه ترکیب پرتفـوی منابع 
درخواسـت دارم همـکاران نهایت اهتمام خود را بـه کار گیرند و در این 

زمینـه بهترین منابع جذب شـوند.
 روحی مقدم مدیرشـعب منطقه سـه تهران نیز در گزارشـی به 
تشـریح کامل فعالیـت ها و عملکرد منطقه پرداخـت و گفت: باوجود 

اینکـه منطقـه غـرب تهـران بـه عنـوان منطقه بـا ظرفیت شـناخته 
مـی شـود امـا ظرفیت اصلـی ایـن مدیریت شـعب، کارکنان سـاعی 
و پرتـالش آن اسـت کـه با همت مضاعـف خود توانسـته اند بهترین 

عملکـرد را از خـود به نمایـش بگذارند.
ایشـان بـا اشـاره به ظرفیت هـای موجـود در حوزه هـای مختلف 
خاطرنشـان سـاخت: نقاط با کیفیت برای تاسـیس شعبه در منطقه در 
حال شناسـایی اسـت. بسـیار خرسـندیم کـه مدیریت عالی نیـز از این 

رویکـرد حمایـت الزم را دارند.
در خاتمه این نشسـت از شـعب برتر مدیریت شـعب نیز قدردانی 
شـد. برایـن اسـاس شـعبه صنعتگـران در حـوزه تمامی شـاخص های 
عملکـردی، شـعبه وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعـی در حوزه کاهش 
مطالبات، شـعبه خسـرو شـمالی در حوزه جذب منابع و شـعبه میدان 
جهـاد در حـوزه افزایـش سـود دارای بهترین عملکرد شـناخته و مورد 

قدردانی واقع شـدند.
پایان بخش گردهمایی روسـای شـعب منطقه سـه افتتاح باشـگاه 
ورزشـی مدیریـت شـعب بود کـه طی مراسـمی و به دسـت مدیرعامل 

افتتاح شـد و بـه بهره برداری رسـید.

دکتر سـهمانی مدیر عامل و  سـعیدی رئیـس اداره روابط 
عمومی در جلسـه کمیته رسـانه ای اقتصادی نظـام بانکی که 

در بانک مرکزی برگزار شـد، حضـور یافتند.
دکتر سـهمانی در این جلسـه که دکتر طالبی دبیر کل بانک مرکزی، 
برخـی مدیـران عامل،اعضای هیـات مدیـره و مدیران روابـط عمومی بانک 
هـا حضور داشـتند، بر ضرورت اعتماد سـازی و امید بخشـی بـه جامعه در 
شـرایط کنونـی کـه کشـور تحت تحریـم هـای ظالمانه آمریـکا قـرار دارد، 
اشـاره کـرد و بـا تأکیـد بر نقش رسـانه هـا در این خصـوص افـزود: یکی از 
ضـرورت های تشـکیل کمیته رسـانه ای در بانک، اهتمـام در این خصوص 
اسـت و بنـده نظـر به اهمیتـی که جلسـات و تصمیمات کمیته رسـانه ای 

بانـک دارد، درجلسـات ایـن کمیته حضور خواهم داشـت.
 سـعیدی رئیـس اداره روابـط عمومـی بانـک نیـز در ایـن جلسـه 
بـا اشـاره بـه تنظیـم دسـتورالعمل کمیتـه رسـانه ای بانـک، اهـداف 
و همگرایـی آن بـا سیاسـت هـای دولـت و بانـک مرکـزی گفـت: همه 
ظرفیـت هـای رسـانه ای بانـک بـرای تحقـق اهـداف کالن رسـانه ای 

اقتصـادی دولـت هماهنـگ و همـراه اسـت. 
وی تعییـن سـخنگو از سـوی بانـک بـرای برقـراری ارتبـاط با 
رسـانه هـا و ارائـه مهم تریـن اقدامـات عملـی بانـک در راه انـدازی 
پـروژه هـای کالن ملـی را ظـرف چهـل سـال گذشـته بخشـی از 

اقدامـات بانـک در ایـن راسـتا برشـمرد. 

جلسه کمیته رسانه ای 

اقتصادی نظام بانکی با حضور 

مدیر عامل برگزار شد
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همزمـان بـا سـفر یـک روزه هیـات دولـت به اسـتان 
آذربایجـان غربی، مدیر عامـل بانک رفاه نیز در شـهرهای 

خـوی و ارومیه حضـور یافت.
 دکتـر سـهمانی مدیـر عامـل بانـک در ایـن سـفر بـه همـراه  
محمـد الماسـی مدیـر امـور شـعب آذربایجـان غربـی در جلسـه 
توسـعه و برگزیـدگان اسـتان کـه بـا حضور دکتـر روحانـی رئیس 

جمهـور و هیـات دولـت برگـزار شـد، شـرکت کردنـد.
دکتر حسـن روحانی در این جلسـه دسـتور افتتاح 29 پروژه و 
آغـاز عملیات اجرایـی 6 پروژه را در حوزه های صنعت، کشـاورزی، 
بهداشـت و درمـان، گردشـگری ، راه و شهرسـازی ، انـرژی و نیـرو 

صـادر کرد.
افتتـاح فـرودگاه ماکو، افتتاح طرح توسـعه بیمارسـتان ارومیه و 
46 مرکز ارائه خدمات سـالمت در سـطح اسـتان، افتتاح 428 پروژه 
در حـوزه آبیـاری تحـت فشـار، افتتـاح 18 پـروژه در حـوزه صنایـع 
تبدیلـی و غذایـی، افتتـاح طـرح توسـعه فـرش، افتتاح طرح توسـعه 

کارخانجـات نسـاجی، افتتـاح طرح گازرسـانی به شـهر سـرو و 200 
روسـتا، افتتـاح نیروگاه سـیکل ترکیبی منطقـه آزاد ماکـو و نیز آغاز 
عملیـات اجرایـی مجموعـه هنـری، فرهنگـی شـمس تبریـزی، آغاز 
عملیـات اجرایـی شـرکت کاوشـگران کانی ایـران و طرح گازرسـانی 
بـه 59 روسـتای اسـتان از جملـه طرح ها و پـروژه های زیـر بنایی و 
اقتصـادی بـود کـه با حضـور رئیس جمهـوری افتتاح شـد و یـا آغاز 

عملیـات اجرایـی آن کلیـد خورد.

بانـک رفـاه در راسـتای حمایـت از اشـتغال پایـدار و 
درون زا و بـا هـدف فرهنـگ سـازی درخصـوص تولیـد و 
مصـرف کاالی ایرانـی، حامـی سـیزدهمین اجـاس بیـن 

المللـی تعـاون در آسـیا و اقیانوسـیه )ICA( شـد.
بانـک رفـاه در ایـن رویداد بیـن المللی با برپایـی غرفه معرفی 
محصـوالت و خدمـات، عالوه بر ارائه مشـاورمالی و بانکی به حضار، 

با سـایر شـرکت هـای حاضر نیـز رایزنی کرد.
 فـرخ نـژاد عضـو هیـأت مدیـره بـه همـراه  سـلیمیان مدیـر امـور 
پشـتیبانی و سـعیدی رئیـس اداره روابـط عمومی در سـومین روز از این 
اجـالس 5 روزه ضمـن حضـور در همایـش که بـا حضور دکتـر الریجانی 
رئیـس مجلس شـورای اسـالمی و  شـریعتمداری وزیر تعـاون، کار و رفاه 

اجتماعـی برگـزار شـد، از غرفـه بانـک نیز بازدیـد کردند.
همچنیـن عضـو هیأت مدیره در بازدید از غرفه سـایر شـرکت 
کننـدگان که متشـکل از تعاونی های فعال سراسـر کشـور و تولید 
کننـده صنایـع دسـتی ایـران بودنـد، بـا بیـان اینکـه بانـک رفـاه 
حمایـت از اشـتغالزایی را در اولویـت برنامـه های خـود دارد،گفت: 

بانـک رفـاه تاکنـون در این حوزه فعال بـوده و ازاین پـس نیز برای 
رونـق بخشـی هرچـه بیشـتر تولیـد و اشـتغال از زیرسـاخت هـا و 

ظرفیـت هـای موجود اسـتفاده خواهـد کرد.
شـایان ذکر اسـت، سـیزدهمین اجالس بین المللـی تعاون در 
آسـیا و اقیانوسـیه از 5 آذرمـاه و بـه مـدت 5 روز بـه میزبانـی اتاق 
تعـاون ایـران و در محـل مرکـز همایش هـای بین المللی سـازمان 

صدا و سـیما برگزار شـد.
در ایـن رویـداد بین المللـی تعاون گـران از 4 قاره و متشـکل از 
25 کشـور خارجی و 300 شـرکت کننده داخلی حضور داشـتند و 

تجربیـات حوزه تعاون را به اشـتراک گذاشـتند.
در سـومین روز از این اجالس دکتر الریجانی و  شـریعتمداری 
نیـز طـی سـخنانی به تشـریح نقـش و جایگاه مهـم تعاونـی ها در 

توسـعه و اشـتغال پایدار پرداختند.
ایـن دو مقام مسـئول در سـخنان خود بر حمایـت همه جانبه 
جمهـوری اسـالمی ایـران از اندیشـه تعـاون و ایجـاد تعاونـی هـا 

تأکیـد کردند.

حضور مدیر عامل در سفر استانی

رئیس جمهور و هیات دولت به  آذربایجان غربی

حضور با شکوه بانک در 

اجالس بین املللی تعاون 

در آسیا و اقیانوسیه 

بانک رفاه تاکنون در 
این حوزه فعال بوده 
و ازاین پس نیز برای 

رونق بخشی هرچه 
بیشتر تولید و اشتغال 

از زیرساخت ها و 
ظرفیت های موجود 
استفاده خواهد کرد
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تـا زمـان را مديريـت نكنيـم نمـي توانيـم چيـز ديگـري را 
كنيم. مديريـت 

 پيتر دراكه



عضو هیـأت مدیـره: گزینـش یکـی از موضوع های بسـیار 
حسـاس و مهـم در فراینـد جـذب نیـرو در بانک اسـت و نقش 

مهمـی در توسـعه و تعالـی سـازمان ایفاء مـی کند.
 رحمتـی عضـو هیأت مدیـره در همایش گزینشـگران بانـک که 23 
و 24 آبان ماه سـالجاری در مجموعه آموزشـی-رفاهی بابلسـر برگزار شـد 
بـا بیـان ایـن مطلـب و قدردانی از تالش و تعهد مسـئوالن حـوزه گزینش 
و رابطـان آن در سراسرکشـور گفـت: نظـام بانکی در حـوزه فعالیت خود با 
چالـش هـای متعـددی مواجه اسـت و بـرای غلبه بـر این چالش هـا الزم 
اسـت که از مدیریت خاصی برخوردار باشـد که بتوانند در شـرایط دشـوار 

اهـداف خود را محقق سـازند.
عضـو هیـأت مدیـره بـا تأکید بـر اینکه بانـک نیـز همـواره از طریق 
حـوزه گزینـش و سـایر حوزه هـای ذی ربط بـه دنبال جـذب بهترین نیرو 
بـوده اسـت اظهـار داشـت: امـروزه مسـئولیت پذیری یکـی از مهم تریـن 
چالش ها در تمامی سـازمان ها اسـت. براین اسـاس انتخاب، جذب و حفظ 
نیروهای مسـئولیت پذیر یک اصل مهم اسـت و در آینده می تواند مزیت 

رقابتی سـازمان محسـوب شود.
 رحمتـی با اشـاره بـه اینکه نیروهای انسـانی که مسـیرهای انتخاب 
و گزینـش را بـه درسـتی طی کرده باشـند دارای انعطـاف الزم برای انجام 
مسـئولیت ها در سـازمان هستند خاطر نشان سـاخت: این افراد با انعطاف 
پذیـری الزم در خدمـت اهـداف سـازمان هسـتند و بـا تمـام وجـود برای 

سـازمان خـود تالش مـی کنند.
عضـو هیأت مدیره با اشـاره بـه ارتباط تنگاتنگ اقتصاد کالن کشـور 
بـا نظـام بانکـی گفت: اثربخشـی نظـام بانک منجر بـه اثربخشـی در نظام 
اقتصـاد کالن مـی شـود و نیـروی انسـانی یکـی از کلیدی تریـن عوامـل 
اثربخشـی نظام بانکی اسـت. براین اسـاس وظیفه همگانی و به ویژه حوزه 
گزینـش اسـت کـه در این شـرایط نیروهای انسـانی را گزینـش و انتخاب 
کننـد کـه از تمامـی معیارهـای الزم بـرای یـک فرد اثرگـذار در سـازمان 

برخوردار باشـند.
 رحمتـی با تأکید بر حساسـیت جایـگاه گزینشـگران در بانک اظهار 
داشـت: شـما گزینشگران شـغل و جایگاه حساسـی دارید و در کنار منابع 

انسـانی و سـایر واحدهـا، بانـک را بـرای ادامه فعالیت یاری می رسـانید.
در ادامـه ایـن مراسـم  سـلیمان نـژاد مدیـر دبیرخانه هیـأت مرکزی 
گزینـش بانـک هـا ضمن ابـراز خرسـندی از حضور در جمع گزینشـگران 
بانـک رفـاه طی سـخنانی اظهار داشـت: بخش مهمـی از عملکرد گزینش 
که پایه و اسـاس یک پرونده گزینشـی را تشـکیل می دهد توسـط رابطان 
گزینشـی صـورت می گیـرد که جـای قدردانـی دارد. اجـرای پرونده های 
گزینشـی مدیـون خدمات گزینشـگران اسـت که بـا اخـالص و تعهد این 

اقدامـات را در کنـار شـغل رسـمی خود انجـام می دهند.
در ابتدای همایش و پیش از سـخنان عضو هیأت مدیره  نثارجاوید 
مدیـر هسـته گزینش بـا قدردانی از حضـور عضو هیأت مدیـره، اعضای 
هیـأت مرکـزی گزینـش و مدیـران امـور و نواحـی بانـک و همچنیـن 
قدردانـی از عملکـرد همکاران حوزه گزینش به تشـریح عملکـرد حوزه 
گزینش در بانک پرداخت و اظهار داشـت: واحدهای مختلف این هسـته 
بـا پیگیری هـا و اقدامـات اثربخش خـود به دنبـال پشـتیبانی از اهداف 

کالن بانک هسـتند.
 نثارجاویـد بـا بیـان اینکـه همـواره هیـأت مرکـزی گزینش بـا ارائه 
رهنمودهـا و توصیه های ارزشـمند خود حامی هسـته گزینـش بانک رفاه 
بـوده اسـت خاطرنشـان سـاخت: طی سـال گذشـته ایـن مرکز از هسـته 
گزینـش بانـک رفـاه بازرسـی هایی بـه عمـل آورد و مطابـق بـا اطالعـات 
ایـن مرکز خوشـبختانه هسـته گزینش بانـک دارای عملکـردی مطلوب و 

اثربخـش بوده اسـت.
در ادامـه این همایش و طی مراسـمی ضمن قدردانی از گزینشـگران 
برتـر بانـک، هیأت مرکزی گزینـش بانک ها با اهـدا لوح تقدیـر از اقدامات 
دکتـر محمدعلی سـهمانی قدردانـی کردند که  رحمتی بـه نمایندگی آن 

را دریافـت کرد.
همچنین مدقق، محمدپور و علی اکبری از محققان بازنشسـته بانک 
بودنـد کـه مورد تقدیر واقع شـدند.  محمدعلی کریمی، سـیاوش نیک پی 
و محمـد جوادی فـر همـکاران و محققـان نمونـه بودند کـه در همایش از 
آنهـا قدردانی شـد. خانم قیامتـی هم به عنوان مصاحبه گـر نمونه انتخاب 

و قدردانی شـد.

هامیش گزینشگران 

بانک برگزار شد

عضو هیأت مدیره:
 امروزه مسئولیت پذیری 
یکی از مهم ترین 
چالش ها در تمامی 
سازمان ها  است. براین 
اساس انتخاب، جذب و 
حفظ نیروهای مسئولیت 
پذیر یک اصل مهم است 
و در آینـده می تواند 
مزیت رقابتی سازمان 
محسوب شود
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 بانـک در راسـتای جامـه عمـل پوشـاندن بـه اهداف 
و مأموریـت هـای خـود در حـوزه پدافنـد غیـر عامـل در 
نمایشـگاه صنعـت بومـی پدافنـد سـایبری و  پنجمیـن 
دومیـن نمایشـگاه صنعـت بومـی پدافند زیسـتی حضور 

فعـال و باشـکوه داشـت.
بانـک رفـاه در ایـن دوره از نمایشـگاه بـا برپایـی غرفـه معرفـی 
محصوالت و خدمات، دسـتاوردهای بانـک در حوزه پدافند غیرعامل 
را بـه نمایـش گذاشـت کـه بـا حضـور تنـی چنـد از مسـئوالن و 

کارشناسـان حـوزه هـای ذی ربـط حضوری چشـمگیر داشـت.
پنجمیـن نمایشـگاه صنعـت بومی پدافنـد سـایبری و دومین 
نمایشـگاه صنعت بومی پدافند زیسـتی با هدف توسـعه محصوالت 
بومی سـایبری و زیسـتی به همت سـازمان پدافند غیرعامل کشور 
و بـا مشـارکت برخـی وزارتخانه ها، سـازمان ها و نهادهـا 11 تا14 
آذرمـاه سـال جاری در محـل نمایشـگاه هـای بیـن المللـی تهـران 

برگزار شـد.
بانـک با عاملیـت کمیته پدافند غیرعامل بانـک در این دوره از 
نمایشـگاه تـالش ویـژه ای داشـت تا عـالوه بر به نمایش گذاشـتن 

تصویـر مطلوبـی از بانـک، از ظرفیـت هـای موجـود نیز بهـره مند 
شود.

در مراسـم اختتامیـه ایـن نمایشـگاه از اقدامـات ارزنـده بانک 
در حـوزه امنیـت و فعالیـت هـای پدافند غیـر عامل قدردانی شـد.

بانک رفاه در راسـتای ایفای مسـئولیت های اجتماعی 
و حمایـت از رویدادهای علمی و آموزشـی حامی سـومین 

کنفرانس مدیریت منابع انسـانی دانشـگاه تهران شـد.
بانـک در ایـن کنفرانس دو روزه که 13 و 14 آذر ماه سـال جاری 
و بـا هـدف بررسـی چالـش های منابـع انسـانی و بنگاه های کسـب و 
کار و تحلیـل آخرین دسـتاوردهای علمـی و اجرایی حوزه مدیریت 
منابـع انسـانی و بـا حضـور معاون رئیـس جمهور و رئیس سـازمان 
اداری و اسـتخدامی، سـازمان هـا و شـرکت هـای فعـال در حـوزه 
هـای مختلـف برگزار شـد، موفـق و مفتخر بـه دریافت جایـزه این 

کنفرانس در سـطح برنزین )C2( شـد.
 حبیـب پـور مدیـر امـور سـرمایه انسـانی بـا حضـور در ایـن 
کنفرانـس لـوح تقدیـر و نشـان برنزین کنفرانـس را دریافـت کرد. 
 پیـش از برگـزاری کنفرانـس یـک هیـأت متخصـص از مجموعه 
ارزیابان اسـتاندارد 34000 منابع انسـانی در مدت 2روز حضور در اداره 
منابـع انسـانی ضمـن بررسـی دقیق مسـتندات مربـوط بـه اقدامات و 
عملکـرد بانـک در حـوزه هـای مختلـف فرایندهـای منابع انسـانی، با 
دعـوت از همکاران در سـطوح مختلف اقدام به تشـکیل نشسـت های 

گروه هـای کانونـی مدیریتـی و کارکنـان کردنـد و عـالوه بـر بررسـی 
و تحلیـل عملیاتـی عملکـرد حـوزه منابـع انسـانی، نتایـج فرایندهای 
مختلـف حـوزه منابـع انسـانی و اقدامـات انجـام گرفتـه را از دیـدگاه 

نفـرات گـروه هـای کانونـی مـورد تجزیـه و تحلیل قـرار دادند.

حامیت مالی بانک از سومین 

کنفرانس مدیریت منابع انسانی

حضور باشکوه بانک در منایشگاه صنعت بومی پدافند سایربی
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اعتماد واژه اي شكننده است كه آفرينش آن دشوار و از 
دست دادن آن آسان است.

چارلز هندي



بانـک رفاه به عنـوان قدیمی تریـن بانک اجتماعی کشـور 
و بـا هدف مشـارکت فعاالنه در حوزه مسـئولیت های اجتماعی 
و عمـل بـه عنوان شـهروند شـرکتی خوب، حامـی چاپ و 
نشـر دو اثـر ادبـی فاخر،»حرم مشـهد« و « نقـش آرایه ها 

در هنر ایرانی- اسـامی« شـد.
بـه گـزارش اداره روابط عمومـی بانک رفاه، ایـن دو اثر ثمره بیش 
از 7 سـال تحقیقـات پروفسـور پاتریـک رینگینبـرگ شـرق شـناس و 
فیلسـوف سوئیسـی اسـت کـه در خصـوص معمـاری حـرم مقـدس 
حضـرت امـام رضـا و هنرهـای ایرانی و اسـالمی بـه کار رفتـه در ابنیه 
و بـارگاه ملکوتـی حضـرت و همچنیـن تاثیـر و نقش آرایه هـا در هنر 
معمـاری ایرانـی- اسـالمی بـه رشـته تحریـر در آمده و بانـک رفاه 

حمایـت مالـی چـاپ و نشـر آن را بـر عهـده گرفته اسـت.
بانـک رفـاه در پـی اندیشـه معرفـی فرهنـگ و تمـدن ایرانی- 
اسـالمی بـه جهانیـان و ثبـت و ضبـط ایـن آثـار در دانشـگاه هـا، 
مراکـز علمـی معتبـر و کتابخانـه هـای پربازدیـد دنیـا اقـدام بـه 
برگـزاری تـور معرفـی و اهـدای کتب در اروپـا کرد که با اسـتقبال 

پرشـور مخاطبـان نیـز مواجه شـد.
در تـور معرفی این کتاب که در سـه شـهر لـوزان، نیون و ژنو و 
در دانشـگاه های EPFL و popular  university سـوئیس صورت پذیرفت، 
دسـتاوردها و اکتشـافات علمـی پروفسـور پاتریـک رینگینبـرگ از 
فرهنـگ و تمـدن ایرانی- اسـالمی برای دانشـجویان این دانشـگاه 

تشـریح شد.
پیـش از ایـن نیـز مسـئوالن بانـک رفـاه با حضـور در آسـتان 
مقـدس رضـوی اقـدام بـه رونمایی از ایـن آثـار فاخر کـرده بودند.

در رونمایـی از ایـن کتـاب هـا در اروپـا، عـالوه بـر معرفـی و 
popular  universityسـوئیس  و   EPFL دانشـگاه های  در  آن  رونمایـی 
اهـدای آن بـه سـفارت ایران در سـوئیس و همچنیـن نماینده دائم 

ایـران در مقـر سـازمان ملـل از دیگـر اقدامـات بوده اسـت.
سـازمان ارتباطـات اسـالمی، دانشـگاه های عالمـه طباطبایی، 
شـهید بهشـتی و تهران، سـواس لنـدن، کمبریج، جرج واشـنگتن، 
سـیدنی، کالـج های معمـاری فرانسـه زبـان در پاریس، بروکسـل، 
ژنـو، لوزان سـوئیس، سـفارت هـای فرانسـه، سـوئیس و بلژیک در 
تهـران، کتابخانـه ملی انگلسـتان، کتابخانـه ملی ایـران و کتابخانه 
وزارت امورخارجـه دیگـر مقاصـد ارسـال و معرفـی این آثـار ادبی- 

هنـری بوده اسـت.
پیـش از ایـن، حضـور اثربخش بانـک رفاه در سـایر حوزه های 

مسـئولیت اجتماعـی نیز مشـهود و قابل ذکر بوده اسـت.
محـروم  نقـاط  در  مدرسـه   10 از  بیـش  تجهیـز  و  احـداث 

کشـور، حمایـت از دانـش آمـوزان بـی بضاعـت، کمک بـه پایداری 
بنیـان خانـواده از طریق حمایـــت از زنـــدانیان معســر، حمایت 
از نهادهـای عام المنفعـــه نظـــیر ســـازمان بهزیسـتی و کمیته 
امـداد امـام خمینی )ره( و حمایت از نظام سـالمت کشـور در قالب 
مشـارکت در طرح تحول نظام سـالمت و اهدای سـاالنه و مسـتمر 
آمبوالنـس بـه بیمارسـتان ها و مراکز درمانی کشـور، مشـارکت در 
احـداث و تجهیـز بیمارسـتان هـای تحـت نظـارت سـازمان تأمین 
اجتماعـی و بخش خصوصـی و همچنین حمایـت از تولید، صنعت 
و اشـتغال در قالب مشـارکت مالـی در احداث و توسـعه طرح های 
عمرانـی و زیرسـاختی کشـور، نمونه هایی از اقدامـات اثربخش این 

بانـک اجتماعـی و مردمـی طی سـال هـای اخیر بوده اسـت.

حضور فعاالنه بانک در عرصه های مختلف

اجتامعی/ هرن، ادب، سالمت و خانواده در چرت حامیت بانک رفاه
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برگزاری دومین سلسله نشست های  بازنگری
در بودجه شرکت های تابعه 

بـه دنبـال برگـزاری مرحله نخسـت جلسـات بازنگـری در بودجه 
شـرکت های تابعـه، دومین نشسـت با حضـور اعضای کمیتـه بودجه و 
برنامه ریزی شـرکت های بانک طی روزهای 7 و 12 آذر ماه سـالجاری 

برگزار شـد.
بـر اسـاس اعـالم اداره سـرمایه گـذاری و امور مجامع شـرکت ها، 
در این مرحله نشسـت شـرکت های سـاختمانی توسـعه رفاه پردیس و 
مدیریت پروژه های سـاختمانی ایران و همچنین نشسـت شرکت های 
توسـعه فنـاوری رفـاه پردیـس و خدماتـی، پشـتیبانی رفـاه پردیس با 
حضـور اعضای کمیته و مدیران عامل شـرکت های مذکور برگزار شـد.

در ایـن جلسـات، بـا توجه به تهیـه و ارائه صورت های مالی شـش 
ماهه اول سـال 1397 شـرکت های تابعه، وضعیت عملکرد مالی شرکت 
هـا و نیز تحقق اهـداف مربوطه در پایان مهرماه مورد بررسـی و ارزیابی 
قـرار گرفـت و اهـداف جدیدی متناسـب با تحوالت و پیشـرفت های به 

وجـود آمـده درخصوص هر یک از شـرکت ها تعیین و ابالغ شـد.
 

بانک رفاه کارگران و صندوق ضمانت صادرات ایران
تفاهم نامه همکاری امضاء کردند

در راسـتای همـکاری های فی مـا بین و به منظور بهره بـرداری از 
ظرفیـت هـای فراهم آمده در حـوزه های مختلـف و حمایت از صنعت 
صـادرات کشـور، بانـک رفـاه و صنـدوق ضمانت صـادرات تفاهـم نامه 

همکاری امضـاء کردند.
ایـن تفاهـم نامه بـا حضور دکتر سـهمانی مدیـر عامل بانـک رفاه 
و سـید کمـال سـید علی مدیـر عامل صنـدوق ضمانت صـادرات ایران 

امضاء شـد.
موضوعـات تفاهـم نامـه شـامل افزایـش سـهم صـادرات از مجمـوع 
تسـهیالت اعطایـی بانـک با پوشـش صنـدوق ضمانـت، معرفـی خدمات و 
محصوالت صندوق توسـط بانک، معرفی مشـتریان بانک کـه در حوزه های 
صـادرات فعالیـت دارنـد از سـوی بانک بـرای اخذ تضمین بـه صندوق، 
توسـعه تامیـن مالـی صادراتـی از طریـق اعطـای اعتبـار خریـدار بـه 
کشـورهای وارد کننـده کاال و خدمـات از ایران توسـط بانک با پوشـش 
صنـدوق ضمانت، ادامه و توسـعه تامین مالـی صادراتی از طریق اعطای 
اعتبـار فروشـنده توسـط بانـک با پوشـش صنـدوق ضمانت، تشـکیل 
کارگـروه مشـترک بـرای طراحـی و عملیاتـی کـردن ابزارهـای جدید 
تامیـن مالـی صادراتـی، مشـارکت بانک و صنـدوق ضمانـت در کارگاه 
های آموزشـی برگزار شـده از سـوی دو طرف، تشـویق مشـتریان بانک 
در اسـتفاده از انـواع بیمـه نامـه های صادره از سـوی صنـدوق ضمانت، 
برگـزاری نشسـت هـای تخصصـی بـا صـادر کننـدگان کاال و خدمات 
از سـوی صنـدوق ضمانـت و بانک، حضـور مدیران صنـدوق ضمانت و 
بانـک در نشسـت های سـاالنه و همـکاری بانک و صنـدوق ضمانت در 

زمینـه امور بازار سـرمایه و سـهام اسـت.

بازدید مدیرعامل و هیات همراه از محل
 فعالیت دو مشتری برتر 

دکتـر سـهمانی در رأس هیأتی از مدیران بانـک با حضور در محل 
دو شـرکت صنـدوق ضمانـت صـادرات و صندوق تأمین خسـارت های 

بدنـی، بـا مدیـران عالی این دو شـرکت گفـت و گو کرد.
دکتـر سـهمانی در این بازدیدهـا که  رحمتی عضو هیـأت مدیره، 
مـرادی معاون مدیرعامـل در امور مالی و پشـتیبانی، عالء الدینی مدیر 
امـور ناحیـه یـک و عسـگری ذاکـری مدیرشـعب منطقـه یـک تهران 
ایشـان را همراهـی مـی کردنـد بـه تشـریح توانمنـدی هـا و خدمـات 
رقابتـی بانـک پرداخـت و تصریح کـرد: بانک رفـاه برای ایجـاد رضایت 
در مشـتریان از تمامـی ظرفیـت ها و زیر سـاخت ها اسـتفاده می کند.

در بازدیـد مدیران عالی بانک از شـرکت صنـدوق ضمانت صادرات 
طرفیـن بـر تعامـل بیشـتر در راسـتای رشـد صـادرات و قراردادهـای 
صادراتـی و نحـوه بهـره بـرداری از ظرفیت هـای صندوق توسـعه ملی 
پرداختنـد و راهکارهـای موجود در راسـتای ایجاد و توسـعه هم افزایی 
مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفـت. همچنیـن در بازدیـد از شـرکت 
صنـدوق تامیـن خسـارت هـای بدنـی زمینه هـای همکاری مشـترک 

مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفت. 
مدیران عامل دو شـرکت یادشـده نیز با قدردانی از حضور مدیران 
عالی بانک رفاه در محل فعالیت آنها، خواسـتار افزایش سـطح تعامالت 

فی مابین شدند.
گفتنـی اسـت مأموریت صندوق تامین خسـارت های بدنی کمک 

به خسـارت دیدگانی اسـت که از پوشـش بیمه ای برخوردار نیستند.

 
بازدید سرزده عضو هیات مدیره از شعبه بلوار قرنی

 مشهد و تشویق همکاران

فـرخ نژاد عضو هیات مدیره بانک در حاشـیه یـک ماموریت کاری 
در مشـهد از شـعبه بلـوار قرنـی این شـهر بازدید و با همـکاران گفت و 

گـو کرد.
 فـرخ نـژاد در ایـن بازدید که  سـعیدی رئیـس اداره روابط عمومی 
و آرمـان مدیـر شـعب اسـتان وی را همراهـی مـی کردنـد ضمـن ابراز 
رضایـت از عملکـرد ایـن شـعبه اظهـار کـرد: بـا موافقت هیـات مدیره 
بانـک به هر یک از همکاران شـعبه 50 سـاعت پـاداش تعلق می گیرد.

کسب عنوان برتر حوزه حراست لرستان 

بر اسـاس اعالم حراسـت کل اسـتان لرسـتان، حوزه حراست مدیریت 
شـعب بانک در اسـتان لرسـتان موفق به کسـب عنوان برتر شد.

بـه گـزارش مدیریت شـعب اسـتان لرسـتان، حـوزه حراسـت این 
مدیریت در بین 90 دسـتگاه اجرایی اسـتان به عنوان »حراسـت برتر« 
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برنامه هاي توسعه مديريتي ما در محل كار صورت مي گيرد نه 
در كالس هاي مختلف آموزشي.
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اشـاره- فرشـید فـرخ نـژاد عضـو هیـأت مدیـره در 
حاشـیه برگزاری پنجمین نمایشـگاه صنعـت بومی پدافند 
سـایبری و دومین نمایشـگاه صنعت بومی پدافند زیسـتی 
بـا ویـژه نامـه ایـن نمایشـگاه در خصـوص بومی سـازی 
صنایـع و نرم افزارهـای الکترونیکـی و بانکـی گفت وگویی 

انجـام داد کـه بخـش هـای از آن در زیر مـی آید:

• چـه اقداماتـی بـرای بومی سـازی زیـر سـاخت های 
بانکـی انجـام داده اید؟

بانـک رفـاه همواره در راسـتای یکـی از اصول راهبـردی خود، 
اسـتفاده از سـامانه ها و نرم افزارهـای تولیـد داخـل و بهره منـدی 
از فناوری هـا و دانـش فنـی داخلـی را در اولویـت قـرار داده اسـت؛ 
چـرا کـه بـا توجـه بـه موقعیـت متمایـز کشـور ما کـه همـواره در 
معـرض تهدیدات دشـمنان و تحریم هـای ظالمانه قـرار دارد، توجه 
بـه ایـن مهم بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. در این خصـوص تمامی 
سـامانه های نرم افـزاری اصلـی و محوری بانک تولید داخل اسـت و 
در مورد سـامانه های سـخت افزاری و مخابراتی نیز به  رغم اسـتفاده 

ناگزیـر از تجهیـزات غیربومی، پشـتیبانی و راهبری آن کاماًل متکی 
بـر نیروهـای داخلـی بـوده و هیـچ گونـه وابسـتگی مسـتقیمی به 

دانـش فنـی و نیروهای غیربومـی ندارد.

• توسـعه رمـز ارزها چه فرصـت هـا و تهدیداتی برای 
صنعـت بانکـداری ایران بـه ویـژه در دوران تحریم خواهد 

داشت؟
بررسـی قابلیـت رمـز ارزها به عنـوان ابـزاری بـرای پرداخت های 
بین المللـی در کنـار مخاطـرات احتمالـی کـه ممکن اسـت متوجه 
اسـتفاده کنندگان از آن و همچنین اقتصاد و سیستم پولی کشورها 
داشـته باشـد از جملـه دغدغه هـا و سـؤال های اساسـی اسـت کـه 
بانـک هـای مرکـزی در پـی یافتـن پاسـخ و نحـوه برخورد بـا این 
پدیـده نوظهـور هسـتند؛ هر چنـد راه انـدازی رمـز ارزهـا می تواند 
نویـد بخـش تغییـرات مثبتـی در نظام پولـی و اقتصادی کشـورها 
تلقـی شـود، امـا بایـد اذعـان کـرد هنـوز راه درازی تـا رسـیدن به 
اهـداف اصلـی خود در پیش دارد. در هر صـورت مزایا و کاربردهای 
ایـن پدیـده در زمینـه پرداخـت و انتقـال ارزش در جـای خـود بر 

فرخ نژاد در نمایشگاه صنعت بومی پدافند سایبری مطرح کرد :

 بهره مندی از فناوری ها و دانش فنی داخلی

یکی از اصول راهربدی بانک رفاه

 تمامی
 سامانه های
 نرم افزاری
 اصلی و محوری
 بانک تولید
داخل است
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کسـی پوشـیده نیسـت و فراگیر شـدن کاربـرد آنها می توانـد تأثیر 
قابـل توجهـی بر بازار پولی و مالی کشـور بگذارد، لیکن الزم اسـت 
ایـن تاثیـرات از جنبـه هـای مثبـت و منفـی آثـار آن و همچنیـن 
تهدیـدات و فرصـت هایـی کـه متوجـه کشـور خواهدکـرد، مـورد 

توجـه قـرار گیرد.

• در مـورد سـامانه هایی کـه ایـن بانـک راه انـدازی 
کـرده اسـت، توضیـح دهیـد و بفرمایید چه بخشـی از آن 

اسـت؟ بومی 
در راسـتای تکیـه بـر دانـش فنـی و تولیـدات بومـی در بانک 
رفـاه همـه سـامانه های نرم افـزاری اصلـی بانـک چـه آن دسـته از 
خدمـات   Core Banking نرم افزارهـای  عنـوان  بـه  کـه  سـامانه هایی 
بانکـی را بـه مشـتریان و ذی نفعـان ارائه می کنند و هم آن دسـته 
از سـامانه های نرم افـزاری که عملیات مالـی و اداری داخلی بانک را 
تحـت پوشـش دارند، به صـورت 100 درصد داخلـی و بومی تولید 
شـده اند، بـه نحـوی کـه در حـال حاضـر بانـک رفـاه هـم از منظر 
تولیـد و راهبـری سـامانه های نرم افـزاری خـود و هـم پشـتیبانی و 
راهبـری زیـر سـاخت هـای سـخت افزاری، مخابراتـی و امنیتـی به 
طـور کامـل متکـی به توان فنی بومی و داخلی کشـور بـوده و هیچ 
گونـه قـرارداد یـا وابسـتگی مسـتقیمی بـه شـرکت هـای خارجی 
نـدارد و تمامـی نیـاز خـود را در زمینه هـای فنـی گفتـه شـده یـا 
در درون بانـک یـا از شـرکت هـای معتبـر داخلـی تأمیـن می کند.

• بانـک رفـاه تاکنـون تا چـه حـد از اسـتارتاپ های 
حـوزه سـایبری و بانکی حمایت کرده اسـت؟ چـه تعدادی 

از آنهـا بـه مرحله اجرا رسـیده اسـت؟
بانـک رفـاه کارگـران بـه منظـور گسـترش اقدامـات نوآورانـه 
و نظـام منـد کـردن حمایـت هـای خـود از ابتـکارات بخـش مالی 
و خالقیـت هـای مرتبـط بـا حـوزه بانکـی از جملـه پرداخـت هـا 
و...، ضمـن انعقـاد تفاهـم نامـه با دانشـگاه صنعتی شـریف نسـبت 

بـه راه انـدازی مرکـز نـوآوری بانـک رفـاه اقـدام کـرده اسـت و به 
زودی مرکـز یادشـده فعالیـت خـود را در ابعـادی قابـل توجه آغاز 
خواهـد کـرد. در ایـن زمینـه مـکان مرکـز نـوآوری تهیـه و تجهیز 
شـده اسـت. همچنین سـاختار سـازمانی و شـرح وظایـف مربوطه 
بـه تصویـب رسـیده و ابالغ شـده اسـت. مذاکـرات کارشناسـی نیز 
در راسـتای اسـتفاده از فناوری های روز مانند بالکچین با شـرکت 
هـای دانـش بنیـان فعـال مسـتقر در دانشـگاه صنعتی شـریف در 

حـال انجام اسـت. 
همچنیـن بانـک رفـاه کارگـران در تـداوم اقدامات پیشـین در 
راسـتای ایفـای مسـئولیت هـای اجتماعی و نیز بـه منظور حمایت 
از فعالیـت هـای دانـش بنیـان بـا رویکـرد خالقانـه، در تابسـتان 
سـال جـاری حامی برگـزاری رویـداد اسـتارتاپ تریگر انـرژی بود. 
همچنیـن درخصوص همکاری با اسـتارت آپ هـای حوزه پرداخت 

اقدامـات الزم از سـوی بانـک انجام گرفته اسـت.

• چـه اقدامـات نوآورانـه ای در خدمـات بانکـی انجام 
داده ایـد یـا در برنامـه آینده خـود دارید؟

امـروزه مقولـه نـوآوری در جهـان به عامـل پیروزی سـازمان ها 
در عرصـه فعالیـت تبدیـل شـده اسـت. بانـک رفـاه کارگـران نیز 
بـا درک اهمیـت موضـوع یادشـــده و بـــا توجــــه به تمــرکز 
گسترده بر مباحــث آینـده پژوهی و بــا رویـکرد انجــام اقدامی 
کالن و آینـده نگـر، بـه صـورت کلـی اقـدام بـه راه انـدازی مرکز 
نـوآوری بانـک بـه عنـوان حلقـه تکمیل کننـده حـوزه پژوهـش 
بـا همـکاری دانشـگاه صنعتـی شـریف کـرده اسـت تـا بتوانـد با 
حمایـت از فعالیـت هـا و نوآوری هـای مبتنـی بـر حـوزه هـای 
دانـش بنیـان بـه ویـژه در بخـش هـای مرتبـط بـا فعالیـت های 
بانکـی، ضمـن توسـعه و ارتقـای مجموعـه فنـاوری هـای مـورد 
اسـتفاده خـود، بـه حـل مشـکالت موجـود و ارائـه راهـکار در دو 
حـوزه بهبـود فرآیندهـای پشـتیبان و نیز ارائـه خدمـات نوآورانه 

مالـی و بانکـی بپـردازد.

امروزه مقوله 
نوآوری در جهان 
به عامل پیروزی 

سازمان ها در 
عرصه فعالیت 

تبدیل شده است

بانک رفاه کارگران 
به منظور حمایت از 
فعالیت های دانش 

بنیان با رویکرد 
خاقانه، در تابستان 

سال جاری حامی 
برگزاری رویداد 
استارتاپ تریگر 

انرژی بود
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مرد بزرگ بر خود سخت مي گيرد و مرد كوچك به ديگران.

كنفوسيوس



• بـه صورت کلـی در پسـابرجام نظام بانکـی و بانک رفاه 
چه دسـتاوردهایی داشـتند و توافق هسـته ای چـه منافعی را 

نصیـب اقتصاد ایـران کرد؟
توافـق هسـته ای دسـتاوردی بسـیار مهـم بـرای نظـام بانکـی و 
اقتصـاد ایـران داشـت؛ چـرا کـه برخـی از محدودیت هـا و از جملـه 
محدودیـت ارتباطـات بر پایه سیسـتم سـوئیفت برداشـته شـد. پس از 
فوریـه 2016 عملیـات بانکی بین المللی رونق بسـیار مناسـبی گرفت و 
مـا نیـز در بانک رفاه با تـالش مضاعف همکاران مرتبط در حـوزه ارزی 
بانـک، شـاهد تحـوالت مطلـوب و مثبتی بودیـم و از نقطه نظـر آماری 
بانـک رفـاه که در سـال 1394 با حدود 3 درصد سـهم بـازار ارزی رتبه 
پانزدهـم را در سیسـتم بانکی به خـود اختصاص داده بود، در سـال 95 
بـا تـالش ارزشـمند همـکاران مرتبط، آغـاز برقـراری روابـط کارگزاری 
بانـک رفـاه بـا بانـک های بیـن المللـی منجر بـه افزایش سـهم درصد 
ارزی بانـک در سیسـتم بانکـی بـه 4/38 درصـد و ارتقاء رتبـه بانک به 

رتبه نهـم گردید.
در زمینـه ایجـاد روابـط کارگـزاری و برقراری ارتباط بـا بانک های 
بیـن المللـی نیازمنـد تهیـه، ترجمـه و تأییـد رسـمی اسـناد و مدارک 
درخواسـتی کارگـزاران و رعایت یک سـری قوانین و مقـررات  بودیم که 
بانـک رفـاه توانسـت با رعایـت و اجرای آنهـا با طیف بسـیار متنوعی از 
بانـک های بین المللی روابـط کارگزاری برقرار کنـد. از جمله مهمترین 
ایـن قوانیـن و مقـررات تکمیـل فرم های مبـارزه با پولشـویی و تطبیق 
بـود که با حساسـیت بسـیار باالیی با همـکاری واحدهـای ذیربط تهیه 

و ارائـه مـی شـد. پس از اجـرای دقیـق دسـتورالعمل های بین المللی و 
مراعـات اسـتانداردهای الزم االجـرا، بانـک رفـاه توانسـت در ایـن مدت 
بـا بیـش از 150 بانـک خارجـی روابـط کارگـزاری برقـرار و حـدود 55 

حسـاب هم افتتـاح کند.
ایـن رونـد رشـد و ارتقای سـهم بـازار ارزی بانک و بهبـود عملکرد 
فعالیـت هـای بیـن المللی در سـال 96 هم بـا قوت ادامه یافـت و بانک 
توانسـت در طـول سـال مذکـور با حمایت هـای مدیریت عالـی بانک ، 
مدیـران امـور و حـوزه هـای مرتبـط به ویـژه حـوزه اعتباری بانـک، در 
نظام بانکی کشـور جایگاه ارزنده ای را کسـب کند. در این سـال سـهم 
بازار ارزی بانک از 4/38 درصد به 6/5 درصد در سـطح سیسـتم بانکی 
و همچنیـن بانـک از رتبـه نهم به رتبه هفتـم ارتقاء یافـت. این جایگاه 
بـرای بانـک رفاه بسـیار ارزشـمند بود و برای نخسـتین بار درصـد ارز و 
ریـال از سـهم بـازار در بانـک، برابر شـد. ذکـر این نکته ضروری اسـت 
کـه ایـن امر بـا تالش تمامـی واحدهای مرتبـط در حوزه صف و سـتاد 
) ریالـی و ارزی ( و زحمـات تخصصـی همـکاران ما در حـوزه ارز که در 
کل بانـک حـدود 100 نفر هسـتند به دسـت آمـد که جـا دارد از تالش 
کارکنـان واحـد ارزی بانـک  قدردانـی کنـم. بـا تـداوم روند روبه رشـد 
فعالیت هـای ارزی، بانـک رفـاه در 6 ماهـه نخسـت سـال 97 بـه رتبـه 
چهـارم کل سیسـتم بانکـی و رتبـه دوم در زمینـه اعتبـارات اسـنادی 

ارتقـاء یافت.
براسـاس اطالعـات و آمـار ارائـه شـده، می تـوان بـا اطمینان گفت 
کـه توافق هسـته ای با قدرت های جهانی و برداشـته شـدن تحریم ها، 

اشـاره- با توجه به نقـش و تاثیر حوزه 
ارزی و بیـن الملـل در افزایش سـودآوری 
بانـک هـا امـروزه مسـایل، چالـش هـا و 
تحوالت ایـن حوزه در مرکـز توجه همگان 
قـرا گرفتـه اسـت؛ برهمیـن اسـاس و بـه 
واسطه ارتباط تنگاتنگ حــوزه بین الملل 
بـا فعالیت های مشتــریان اطاع رسـانی 
اثربخـش و کارآمد این حوزه بســیار مهم 
اسـت. با توجه به این مـــهم گفت وگویی 
بـا افشـین عـزت کمالـی رئیـــس اداره 
عملیـات ارزی  درخصـوص وضعیـت بانک 
در پـسابــرجـام داشـتیم که از نظـرتان 

گـذرد: می 

رئیس اداره عملیات ارزی وضعیت بانک را در پسا برجام تشریح کرد:

حـــوزه ارز و بین املــللی مــی تـوانـد درآمد های کارمزدی به ارمغان آورد

بانک رفاه در 6 ماهه 
نخست سال 97 
به رتبه چهارم کل 
سیستم بانکی و 
رتبه دوم در زمینه 
اعتبارات اسنادی 
ارتقاء یافت
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دسـتاوردهای بسیار خوبی را نصیب سیسـتم بانکی و اقتصاد ایران کرد 
و بـا رونق بخشـی نسـبی بـه آن، زمینـه های مطلوبـی را برای رشـد و 

توسـعه اقتصادی و زیرسـاختی فراهم ساخت.

• شـرایط کنونـی را پس از خروج یک جانبـه آمریکا از توافق 
هسـته ای در حـوزه بین الملل چگونـه ارزیابی می کنید؟

پـس از روی کار آمـدن ترامـپ، خروج این کشـور از برجـام به عنوان 
یکـی از وعـده هـای انتخاباتـی، قابـل پیش بینـی بـود کـه ایـن امـر در 
سـخنرانی 8 مـی رئیس جمهور آمریکا، قطعی شـد. پس از ایـن اقدام دو 
دوره سـه و شـش ماهه برای بازگشـت تحریم ها از سـوی آمریکا تعیین 
کـه بخشـی اول ایـن تحریـم ها در ماه آگوسـت و برخی دیگر هـم در ماه 
نوامبـر شـروع شـد. مهمتریـن ایـن تحریم هـا در مـاه آگوسـت، صنعت 

خـودرو  و در مـاه نوامبـر، سیسـتم بانکـی از جمله  بانک مرکـزی بود.
در ایـن حـوزه و بـا تغییـر مدیریـت عالـی بانـک مرکـزی و ثبات 
ایجـاد شـده، شـرایط و زمینه هـای الزم بـرای ادامه فعالیـت در عرصه 
هـای بین المللـی بـه روش های مختلف فراهم شـد. یکـی از مهمترین 
اقدامـات از سـوی بانـک مرکـزی در شـهریورماه سـال جاری ثبـات و 
آرامـش بخشـیدن بـه بـازار ارز بـود کـه از بـروز بسـیاری از چالـش ها 
جلوگیـری کـرد. پـس از خروج آمریـکا از برجام، تعـدادی از بانک های 
خارجـی روابـط خـود را با نظام بانکـی و بانک رفاه قطـع و تعدادی هم 
حسـاب هـای ما را مسـدود کردند، علـت اصلی این اقدامـات هم ترس 

از جریمـه های سـنگین آمریـکا بود.
متعاقـب ایـن اقـدام آمریکا، ایـران و اتحادیه اروپـا تصمیم گرفتند 
یـک کانـال اختصاصـی )SPV( بین طرفین ایجـاد کرده تـا از طریق آن 
بتواننـد بـر محدودیـت هـای اعمال شـده از سـوی آمریکا غلبـه کنند. 
البتـه ایـن کانـال تاکنـون راه انـدازی نشـده و طرفین در حال بررسـی 

شـرایط و زمینـه های ایجاد آن هسـتند.

• در شـرایط تحریمـی کـدام بخش هـا کارایی خـود را از 
دسـت داده اند؟

بـا کاهـش سـطح مـراودات بانکـی، اولین ضربـه به شـرکت های 
تولیـدی وارد مـی شـود. این قبیل شـرکت ها بـرای تأسـیس کارخانه 
یـا تجهیز و توسـعه آن نیازمند اسـتفاده از سـازوکار اعتبارات اسـنادی 
هسـتند کـه بـا شـروع تحریم هـا متأسـفانه باید به سـمت اسـتفاده از 

ابزارهـای نقـدی یعنی حوالـه بروند. 
در زمینـه واردات کاال نیـز بـا افزایـش نـرخ ارز واردکننـدگان و 
مصـرف کننـدگان نهایـی با چالـش های متعـددی روبه رو می شـوند. 
البتـه این شـرایط می توانـد فرصت بی نظیـری برای تولیـدات داخلی 
باشـد. تولید کننـدگان داخلی مـی توانند با بهبـود کیفیت محصوالت 
خـود در سـالی کـه بـا نـام حمایـت از کاالی ایرانی مزین شـده اسـت، 

رشـد و توسـعه درون زای کشـور را پدیـد آورند. 

• چـرا اولیـن گزینـه تحریـم، قطع دسترسـی ایـران به 
بـود؟ سوئیفـت 

کارکرد سـوئیفت بـرای نظام بانکی همانند سـوخت بـرای خودرو 
اسـت. یـک خودرو هر انـدازه که مدرن، قدرتمند و کارآمد باشـد، بدون 
وجـود سـوخت نمـی توانـد حرکت کنـد. نظام بانکـی هم با وجـود در 
اختیـار داشـتن تمامـی ابزارهـا در صـورت دسترسـی نداشـتن به یک 
سیسـتم ارتباطـات یکپارچه بین المللی و در دسـترس نظیر سـوئیفت 
قـادر نخواهـد بـود به وظایف خـود در حـوزه تجارت بیـن المللی عمل 

 . کند

• تحلیل شـما از اتفاقات پیش رو چیسـت و آینده صنعت 
بانکـداری در حـوزه بین الملل را چگونـه توصیف می کنید؟

بـا توجـه بـه درآمدزایی حـوزه ارز در بانک چنین به نظر می رسـد 
کـه اخیـراً در حـوزه ارز و بیـن الملـل در بانـک سـرمایه گـذاری هـای 
الزم در زمینه سـرمایه انسـانی به صورت متناسـب انجام نگرفته اسـت. 
اطمینـان دارم بـا حمایـت مدیریـت عالی بانـک در صورتی کـه به این 
حـوزه در زمینـه تأمیـن نیـروی انسـانی متخصـص و آمـوزش داخلی 
و خارجـی ضمـن خدمـت توجه بیشـتری شـود، نتایج بسـیار شـایان 
توجهـی در زمینـه درآمدزایی حاصل خواهد شـد کـه آمارهای مرتبط، 
ایـن امـر را تأییـد مـی کند. بر کسـی پوشـیده نیسـت کـه امـروزه در 
بانکـداری مـدرن نقش درآمدهای کارمزدی بسـیار پررنگ و مهم شـده 
اسـت و بانک هـای معتبـر بین المللی بیـش از 65 درصـد از درآمدهای 
خـود را از ایـن طریق کسـب مـی کنند . حـوزه ارز و بین الملـل هم از 
جملـه بخـش هایی اسـت که می توانـد درآمدهـای کارمـزدی فراوانی 
را بـرای بانـک بـه ارمغـان بیاورد کـه این امر مـی تواند با ایجـاد انگیزه 
ماننـد تزریـق نیـروی انسـانی جـوان و مسـتعد بـرای کسـب تجربه و 
انجـام امـور پایـه ای ارزی در کنـار کارکنـان بـا سـابقه ، ایجـاد امـکان 
رشـد سـازمانی همکاران قدیمی به پسـت های سـازمانی مدیریتی در 
شـعب و سـتاد، جانشـین پروری، آموزش هـای مداوم و... بـه بانک رفاه 
بـرای بهـره منـدی از فرصـت هـای آینـده کمک کنـد. اطمینـان دارم 
این بـار تحریـم هـا تا مـدت زیـادی تـداوم نخواهنـد یافت و بـه زودی 
لغـو مـی شـوند و همچنین تصـور می کنـم با تغییـر دیـدگاه مدیران 
کشـور در حـوزه اقتصـاد و بانـک مرکزی به زودی شـاهد ایجـاد امکان 
حضـور  بانـک های بین المللی در کشـور خواهیم بود کـه از امروز باید 
خـود را بـرای رقابتی اثربخش از ابعاد مختلف و از جمله نیروی انسـانی 
آمـاده کنیـم. در پایـان، الزم مـی دانـم از حمایت های مسـتمر جناب 
آقـای دکتـر سـهمانی مدیرعامل محتـرم بانک، جنـاب آقای فـرخ نژاد 
عضـو محتـرم هیـأت مدیـره بانـک ناظـر بـر ارز، دیگر اعضـای محترم 
هیـأت مدیـره و سـایر مدیـران و همکاران پر تـالش حـوزه ارز در صف 
و سـتاد، جنابعالـی و همـکاران محتـرم در اداره روابـط عمومـی بـرای 

انعـکاس مطالـب صمیمانـه قدردانی کنم.   

 امروزه در بانکداری 
مـدرن نقــش 

درآمدهای کارمزدی 
بسیار پررنگ و مهم 

شده است و بانک های 
معتبــر بین المللی 
بیش از 65 درصد از 
درآمدهای خود را از 
ایـن طـریق کسـب 

می کنند
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مـردم نـه عليـه تغييـر، بلكه عليـه تغيير داده شـدن 

مقاومـت مـي كنند.

پيتر سنگه



• لطفا خودتان و استان البرز را معرفی کنید.
فردیـن قبـاد پور هسـتم. در سـال 1369 به اسـتخدام بانـک رفاه 
درآمدم. در ابتدای اسـتخدام کار را از شـعبه مرکزی تنکابن و مدیریت 
شـعب اسـتان گلسـتان آغـاز کـردم و هم اکنـون هم مشـغول خدمت 

رسـانی در اسـتان البرز به عنوان مدیرشـعب این اسـتان هسـتم. 
 اسـتقرار واحدهـای تولیـدی و صنعتی بزرگ کشـور در اسـتان 
البـرز و همچنیـن موقعیـت جغرافیایـی آن بـه عنـوان نقطـه اتصـال 
اسـتان های مرکـز کشـور با اسـتان های شـمالی و غربـی و همچنین 
جاذبـه های گردشـگری نظیر جـاده زیبا و تاریخـی چالوس و منطقه 
طالقـان از ویژگی هـای مهم این اسـتان اسـت، همچنین مجـاورت با 
اسـتان تهـران و وجـود آب و هوای مناسـب در کنار کـم بودن هزینه 
زندگـی در مقایسـه بـا تهران ایـن اسـتان را مقصـد اول مهاجرت در 

کشـور تبدیل کرده اسـت.
• ایـن اسـتان چـه فرصت ها و چالـش هایی بـرای اقدامات 

بانکی پیش روی شـما نهاده اسـت؟
اسـتقرار کارخانه هـا و صنایع بزرگ تولیدی و صنعتـی در زمینه های 
گوناگـون در ایـن اسـتان از دیربـاز اسـتان البـرز را به عنـوان یکی از 
قطـب هـای صنعتی کشـور مطرح کرده اسـت، لیکن متأسـفانه یکی 
از چالش هـای اساسـی و مهم موجود در اسـتان، تمرکـز فعالیت های 
مالـی و عملیـات پولـی و بانکی ایـن صنایع بزرگ در اسـتان تهران و 

برخـوردار نبـودن اسـتان البرز از این مزیت اسـت.
 بسـیاری از ایـن کارخانـه های بـزرگ و صنایع تولیـدی به رغم 

ایجـاد مشـکالت زیسـت محیطـی و آالیندگـی محیـط زیسـتی که 
بـرای اسـتان البـرز بـه همراه داشـته انـد، متأسـفانه تمرکـز مالی در 
اسـتان نداشـته و بخـش عظیمـی از فعالیت های پولـی و بانکی خود 

را در حـوزه هـای ریالـی و ارزی در تهـران متمرکـز کرده انـد.

• به اختصار مدیریت شعب استان البرز را معرفی کنید.
مدیریـت شـعب اسـتان البـرز در حوزه منابع انسـانی با داشـتن 
211 نفـر نیـروی رسـمی کـه 30 درصد ایـن نیروها بانوان هسـتند، 
تـالش ویـژه و مسـتمری برای حرکـت بر مدار نقشـه راه سـودآوری 
و اهـداف کالن بانـک داشـته اسـت. همچنیـن 50 نفـر از همـکاران 
شـرکتی کـه در اختیـار این مدیریت هسـتند، از هیچ کوششـی برای 
تحقـق اهـداف کالن بانـک دریـغ نمـی ورزنـد. 65 درصـد نیـروی 
انسـانی در اختیـار ایـن مدیریـت دارای تحصیـالت کارشناسـی و 
13درصد دارای تحصیالت کارشناسـی ارشـد هسـتند که با داشـتن 
نیروهـای توانمنـد و پرانـرژی در اسـتان امیـدوارم بتوانیـم تمامـی 

اهـداف را محقق سـازیم.
بانـک رفـاه مدیریـت شـعب اسـتان البـرز بـا بهـره گیـری از 
18شـعبه و همچنیـن 15 واحـد خدمات خاص با همـت واال و تالش 
و همدلـی همکاران سـاعی اسـتان خوشـبختانه گام هـای مطلوبی در 
حوزه های گوناگون عملکردی برداشـته و در سـال گذشـته موفق به 
کسـب رتبه اول در سـرانه تعداد شـعب سودآور شـده است؛ به فضل 
الهـی و بـا کوشـش همـکاران در سـال جاری نیـز از وضعیـت بسـیار 

گزارشی از استان الربز

استانی برخوردار و با ظرفیت، کارنامه قابل دفاع مدیریت شعب

اشـاره- اسـتان البـرز بـه واقع نمـاد یک اسـتان صنعتی اسـت. تمرکز صنایـع اسـتراتژیک صنعتـی، تولیدی و 
خدماتـی در کنـار هـم بـه دلیل مجـاورت با پایتخـت یکی از ظرفیت های اساسـی اسـتان بـرای فعالیت بـه ویژه در 
حـوزه بانکداری اسـت. این اسـتان همچنیـن به دلیل وجـود زمینه بـرای کار و نیز نزدیکی مسـافت با تهـران دارای 
تراکـم جمعیتـی باالیـی اسـت کـه زمینـه مطلوبی بـرای بانکـداری خـرد فراهم کرده اسـت. بـر همین اسـاس و به 
دلیـل عملکـرد مطلوب ایـن مدیریـت، خبرنگار مـا دربازدید از این اسـتان بـا مدیریت شـعب و نیز مدیـران بیمه و 

درمـان تأمیـن اجتماعـی اسـتان و مسـئوالن چند شـعبه گفت و گویـی انجام داده اسـت که مـی خوانید:

مدیر شعب استان:

دستاوردها حاصل 

همدلی همکاران بوده 

است
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مطلوبـی در زمینـه سـودآوری شـعب بـه عنوان یکـی از حـوزه های 
مـورد تاکیـد مدیرعامـل محتـرم بانک برخوردار اسـت.

• برنامـه هـای مدیریـت بـرای آینـده چیسـت؟ چـه 
توصیـه هایـی بـه همـکاران داریـد؟

بـوده  ایـن مدیریـت  فعالیـت اصلـی  مشـتری محـوری رکـن 
اسـت. زمانـی که به ایـن راهبـرد معتقد هسـتیم، همـواره فعالیت ها 
و اقدامـات و سـازماندهی متمرکـز بـر ایجـاد ارزش بـرای مشـتریان 
می شـودکه تـداوم ایـن رویکـرد منجر بـه ایجاد سـود بـرای بانک در 

بلنـد مـدت خواهد شـد.
پیـروی از منویات مقـام معظم رهبری درخصوص انجـام اقدامات 
عملـی در زمینـه حمایت از اشـتغال و تولیـد که امـروزه وظیفه اصلی 
و خطیـر سیسـتم بانکی اسـت، از مهم ترین اولویت هـای این مدیریت 
بـه شـمار می رود. مدیریت شـعب البـرز نیز به تأسـی از رهنمون های 
مدیریـت عالی بانـک اقدامات اجرایی مناسـبی درخصـوص حمایت از 

تولید و اشـتغال اسـتان انجام داده است.
حفـظ روابـط اسـتراتژیک با ذی نفعـان بانک در اسـتان از جمله 
اداره کل ومدیریـت درمـان تأمیـن اجتماعـی، همواره بـه عنوان یک 

خـط مشـی کلی در دسـتور کار قـرار دارد. همچنین ایجـاد تعامالت 
مناسـب بـا مقـام هـا و نهادهای اسـتانی همـواره در دسـتور کار این 

مدیریـت قرار داشـته و دارد.
توجـه خـاص بـه حـوزه منابـع انسـانی بـه عنـوان یـک رکـن 
اسـتراتژیک همـواره مـورد تأکید ایـن مدیریت بـوده اسـت. بنابراین 
شناسـایی، انتخـاب و آمـوزش نیروهـای مسـتعد همـواره بـه عنوان 

یـک رکـن کاری مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت.
اصالح شـبکه شـعب این مدیریت برای اسـتفاده از تمامی فرصت ها و 
ظرفیت های اسـتان از سـال گذشـته به عنوان یک برنامه کاری اجرا خواهد 

شـد و در سـال جاری هم تـداوم خواهد یافت.
بـه تمامـی همـکاران سـاعی خود در اسـتان توصیـه می کنم 
ارزش هـا، اولویت هـا و تقاضـای پنهان مشـتریان را بشناسـند و در 
اسـرع وقـت پاسـخ دهنـد. مشـکل شـناس، مشـکل گشـا، راهنما 
و مشـاور مشـتری باشـیم، کمتـر قـول دهیـم و بیشـتر پاسـخگو 
باشـیم. همواره از شـکایت، انتقـاد، ایده ها و پیشـنهادها به عنوان 
فرصـت یادگیـری و لحظـات برخـورد بـا واقعیـات بـرای بهپویـی 
و تقویـت وضعیـت و افزایـش توانمندی هـا و قـوه رقابتـی خـود 

کنیم. اسـتفاده 

معاون مدیریت شعب:

رقابت بسیار تنگاتنگ 

است؛ با متام توان گام

بر می داریم

• خودتان را معرفی نمائید.
مصطفـی خـدا بخش هسـتم، بیسـت سـال افتخـار همـکاري در 
بانـک رفـاه را داشـته ام و حـدود دو سـال و نیـم در مدیریـت شـعب 
اسـتان البـرز به عنـوان معـاون اداري و اعتبـاري خدمت مـی کنم. در 
سـال 78 و از شـعبه پردیـس فعالیت خـود را در بانک رفـاه آغاز کردم 
و پـس از کسـب تجربیات مفیـد در حوزه ریالـی و  ارزی هم اکنون در 

خدمـت اهداف بانک هسـتم.
• شرایط مدیریت شعب البرز را چگونه ارزیابی می کنید.

مدیریـت شـعب البرز بحمداهلل از شـرایط مطلـوب و قابل قبولی 
در شـاخص هـای عملکـردی برخـوردار اسـت. ایـن ادعـا را آمارها و 
اطالعـات موجـود در حـوزه هـای جـذب منابـع، تخصیـص منابـع و 
مطالبـات و همچنیـن روند رشـد شاخــص ها به خــوبی به اثبــات 
مـي رسـاند. اگـر چـه مـا همـواره افـق هـاي برتـري را براي اسـتان 
ترسـیم نمـوده و بـه وضعیت موجـود رضایت نمي دهیم، امـا آنچه از 

نظـر مـا مهم اسـت تفکرکایزن یا بهبود مسـتمر اسـت. به ایـن مفهوم 
کـه حجـم و کمیـت شـاخص هـا در جایـگاه خود بسـیار مهم اسـت 
امـا همانطـور کـه بـه گفته امام صـادق )علیـه السـالم( دو روز مومن 
نبایـد شـبیه به هم باشـد، نرخ رشـد و بهبـود مسـتمر داراي اهمیت 

بیشـتري است.
بـه طور خالصـه منابع هفده هـزار میلیاردي، مصـارف پنج هزار 
میلیـاردي تنهـا بـا ضریـب NPL 2 درصـد و کسـب توفیقـات دیگري 
کـه در حـوزه هاي عملیـات ارزي و بانکداري الکترونیک که در سـایه 
جلـب حمایـت کلیـه ارکان باالدسـتي و پاییـن دسـتي حاصـل آمد، 
نمـاي کوچکـي از روند پیگیري امور در اسـتان اسـت. البتـه با توجه 
به کوچکي شـبکه شـعب اسـتان البرز به تعـداد 18 شـعبه، رقابت با 
سـایر بانک هاي فعال در اسـتان بسـیار دشـوار شـده اما به هر حال، 
ایـن اسـتان پـس از بانک ملي بـا افزایـش فعالیت هـاي ارزي به مرز 
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• باتوجـه بـه حجـم فعالیـت هـای صـورت گرفتـه در 
اسـتان در حـوزه ارز و ریـال و بـا عنایـت بـه تعداد شـعب 
اسـتان، ایـن مدیریت چـه برنامه هایـی برای اصاح شـبکه 

شـعب اسـتان دارد؟
اصـالح سـاختار شـبکه شـعب از چنـد سـال گذشـته و بـه 
صـورت جدی تـر با حضور مدیریت شـعب جدید همـواره پیگیري 
شـده اسـت. بـه عنـوان نخسـتین گام شـعبه عظیمیـه در یکـی از 
مناطـق برخـوردار اسـتان در بهمـن مـاه سـال 1396 افتتاح شـد. 
همچنیـن برخی از شـعب کـه از جانمایی خوبی برخـوردار نبودند، 
بـه مـکان هـای جغرافیایـی اسـتراتژیک منتقـل شـده یـا در آن 
مـکان هـا اقـدام به افتتـاح باجه کردیـم. در حال حاضر نیـز افتتاح 
شـعبه حصـارک در یکـي از مناطـق پـر جمعیـت مرکز اسـتان در 
دسـتور کار قرار دارد که شایسـته اسـت از حمایت مدیریت ارشـد 
بانـک جهـت موافقـت و صـدور مجـوزات الزم قدردانـي کنیـم. بـا 
توجـه بـه محدودیـت هـاي موجود در تأسـیس شـعب جدیـد این 
مدیریـت بـرای جبران عـدم حضور در مناطق اسـتراتژیک اسـتان 
و همچنیـن ارائـه خدمات به مشـتریان VIP خود از جمله بسـیاري 
مراکـز پژوهشـي، صنعتي و درماني مبـادرت به دایر نمـودن تعداد 
16 باجـه کـرده و در حـال حاضـر بـه بیـش از 500 هزار مشـتری 

خـود خدمـات متنـوع ارزی و ریالـی ارائه مـي کند.

• اسـتان البـرز چـه ویژگـی متمایـزی بـرای فعالیـت 
دارد؟ بانکـی 

اسـتان البـرز بـه دلیل همجـواري بـا پایتخت و تراکـم جمعیتی 
منطقـه  آن،  در  تمرکـز صنایـع مختلـف  و همچنیـن  بـاال  بسـیار 
جغرافیایـی منحصر به فردی محسـوب مي شـود و از این رو، فعالیت 
بانکـي  هـم در حوزه بانکـداری خرد و هم در حوزه بانکداری شـرکتی 
و تجـاری از تنـوع و گسـتردگي ویژه اي برخوردار اسـت. سـایر بانک 
هـا نیز بـه همین دالیل حضور جدی و فعالي در اسـتان داشـته و در 
کـورس رقابـت موجـود، فعالیـت بانک هـاي خصوصـي نیز با توسـعه 

گسـترده شـعب موضوع قابل تأملي اسـت.
مشـتریان کالن و خـوش نامـی در ایـن اسـتان وجـود دارد کـه 
مدیریـت شـعب البـرز بـا اعطـای تسـهیالت بـه آنها بـه عنـوان گام 
نخسـت و متعاقبـاً  توسـعه خدمـات بـه سـایر محصـوالت بانکـداري 
جامـع، توانسـته عالوه بر افزایش حاشـیه سـود بـه ارتقـاء برند بانک 
از طریـق تبلیـغ وجـود ایـن شـخصیت هـا در سـبد مشـتریان خود 

کند.  اقـدام 

• در زمینـه جـذب مشـتری و اقدامـات بازاریابـی، چه 
رویکـردی را دنبـال مـی کنید؟

در ایـن زمینـه بـا اتخـاذ یـک رویکـرد برنامـه محور و منسـجم 
گام بـر مـی داریـم. در اقدامـات بازاریابـی تـالش شـده کـه فراینـد 
سـازی صـورت گیـرد. در تمامـی شـاخص هـا برنامـه ریـزی صورت 
گرفتـه اسـت. به طور مثـال برای فعالیـت های بانکـداری الکترونیک 
یـک سـری فرایند و شـاخص تعریف شـده اسـت بـه گونـه ای که با 
طبقه بندی مشـتریان به مشـتریانی که توانایی اسـتفاده از بانکداری 
الکترونیـک را دارنـد، در ابتـدا آمـوزش هـای الزم و زیرسـاخت های 
مـورد نیـاز بـرای آنها تعریف و مهیا شـد و پـس از آن عرضه خدمات 
بانـک از این مسـیر صـورت گرفت. خوشـبختانه کارمـزد قابل قبولی 

هـم نصیب بانک شـد.
همچنیـن در حـوزه فعالیـت هـای بازاریابـی، مدیریت شـعب و 
شـعب زیـر مجموعه بـه صورت یکپارچه و منسـجم عمـل می کنند؛ 
بدینگونـه کـه در حـوزه جـذب مشـتری مدیریت شـعب و شـعب به 

صـورت توأمـان در جلسـات حضـور پیدا مـي کنند. 

• کام پایانی
ضمـن قدردانـی از حمایـت هـای مدیرشـعب و مدیـران عالـی 
بانـک، همگـی یکصـدا به دنبـال تحقق اهـداف کالن بانک هسـتیم. 
هـم عقیـده ایم کـه بایـد در تمامی حوزه هـا دارای بهتریـن عملکرد 

باشیم. 
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سامی، مدیرکل تأمین اجتماعی استان البرز:

سطـــــح تعـــامــــالت

فی مابین اثــربخــش

و مطلـــــوب اســــت

 • بانک رفاه را چگونه بانکی می دانید؟
در ابتـدا بایـد بگویـم که هیچگونه احسـاس جدایـی بین بانک و 
سـازمان وجـود نـدارد. اعتقاد داریم کـه بانک رفاه متعلق به سـازمان 
تأمین اجتماعی اسـت و از این رو توسـعه و رشـد این بانک، توسـعه 
و رشـد سـازمان را در پی دارد. براین اسـاس تمام توان و همت خود 

را بـرای تعالـی این بانک بـه کار میگیریم.
بحمـداهلل بانـک رفـاه از ظرفیـت هـا و زیر سـاخت هـای خوبی 
برخـوردار اسـت و ایـن مدیریت نیـز تمامی عملیات بانکی خـود را از 
کانـال ایـن بانـک انجام می دهـد. دلیل آن هم این اسـت کـه اعتماد 

کامل متقابل وجـود دارد.

• به عنوان مشـتری و شریک اسـتراتژیک چه پیشنهادی 

برای بهبـود بیش از پیش بانـک دارید؟
هـم اکنـون سـطح فعالیت بانک در حـد مطلوب اسـت، اما برای 
کمـال ایـن بانـک باید یک سـری اقدامـات نیز انجـام گیـرد. مطابق 
اسـتانداردهای جهانـی بایـد تغییـرات را تجربـه کنیم. براین اسـاس 
بـا رصـد بانـک هـای بزرگ بیـن المللی مـی تواند بـا الگو بـرداری از 
خدمـات نویـن بـه عنـوان یک نهـاد مترقی در کشـور فعالیـت کند.

• کام پایانی
همانطـور که عنوان شـد تمـام خدمـات مدیریت درمان اسـتان 
از طریـق بانـک رفـاه انجـام مـی شـود. بـه دلیـل شـفافیت و اعتماد 
متقابـل مسـئوالن بانـک، مدیریـت درمـان تمامـی اقدامـات مالـی و 

غیرمالـی خـود را از طریـق ایـن بانـک انجـام مـی دهد.

• بانک رفاه را چگونه ارزیابی می کنید.
بانـک رفـاه یکـی از سـرمایه هـای سـازمان تأمیـن اجتماعـی 
و بیمـه شـدگان اسـت. همانگونـه کـه از نـام ایـن بانـک معظـم بـر 
مـی  آیـد، رسـالت اصلـی ایـن بانـک خدمـت رسـانی به قشـر معظم 
و زحمت کـش کارگـر اسـت. براین اسـاس انتظارات هـم از این بانک 
بسـیار بـاال اسـت. سـازمان تأمیـن اجتماعـی بـرای نیـل بـه اهداف 
عالیـه خـود که همانا خدمت رسـانی به این قشـر عزیز اسـت، از ابزار 
کارآمـدی بـا نـام بانک رفـاه اسـتفاده می کنـد و برای اثربخشـی در 
ایـن خدمت رسـانی بـه صورت کامـل از بانک رفاه حمایـت می کند.

• سطح تعامات با بانک در استان چگونه است؟
در اسـتان البـرز بـه دلیـل وجـود تعـداد کثیـری از ذی نفعـان 
سـازمان تأمیـن اجتماعی، سـطح تعامـالت و ارتباطـات بحمداهلل در 
مرحلـه مطلوبـی قـرار دارد و بانک رفـاه و مدیر کل تأمیـن اجتماعی 

باهـم افزایـی قابـل توجهـی  مشـغول خدمـت رسـانی بـه جامعـه و 
هم وطنـان هسـتند.

• چه درخواستی از بانک رفاه وجود دارد؟
مخاطبـان سـازمان که جامعه مسـتمری بگیران و بازنشسـتگان 
هسـتند، یک سـری درخواسـت هـا و حمایت هـا از سـازمان و پس از 
آن از بانـک رفـاه دارنـد. یکی از این درخواسـت ها اعطای تسـهیالت 
قـرض الحسـنه به کانون بازنشسـتگان اسـت کـه بحمداهلل بـا ارتباط 
نزدیـک بیـن بانـک و مدیـر کل تأمیـن اجتماعـی تاکنـون اقدامـات 
خوبـی در ایـن خصـوص انجـام گرفتـه و امیدواریـم در آینـده ایـن 
قبیـل خدمـات افزایـش یابـد. همچنین درخواسـت داریم که سـطح 
خدمـات بانـک در تمامـی مناطق اسـتان گسـترش یکسـان داشـته 
باشـد. ارتقـاء و افزایـش سـطح شـبکه شـعب یکـی از مهمترین این 

درخواسـت ها اسـت.

دکتر آفریده، مدیر درمان تأمین اجتماعی استان:

اعتمـاد متقابــل منجــر 

به شکل گیـری روابـط 

گستــرده شــده اســت
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تـو ممكـن اسـت در تمـام دنيا فقط يـك نفر باشـي ، ولي 

بـراي بعضي افـراد تمام دنيا هسـتي.

گابريل گارسيا ماركز



• خودتان را معرفی کنید.
لیـال عـزت کمالـی هسـتم. معـاون شـعبه فردیـس. همـراه و همگام 
بـا تمامـی همـکاران پرتالش در شـعبه مشـغول خدمت رسـانی بـه مردم 
شـریف شهرسـتان فردیـس هسـتیم. خـدا را شـاکرم کـه پس از سـال ها 
تجربـه انـدوزی در اسـتان و فعالیـت در بخش های مختلف هـم اکنون در 

سـمت معاونـت شـعبه فردیس مشـغول به فعالیت هسـتم.

• شرایط شعبه را چگونه ارزیابی می کنید؟
بحمـدهلل و بـا لطف و عنایـت خداوند و همچنین تالش شـبانه روزی 
همـکاران پرتالشـم در این شـعبه، تاکنون توانسـته ایم بـه اهداف تعیینی 

دسـت یابیـم و بـه دنبـال ارتقاء عملکرد شـعبه نیز هسـتیم. خوشـبختانه 
بـه لحـاظ منابـع و مصارف و همچنیـن حجم مطالبات شـرایط مطلوبی را 
مشـاهده مـی کنیم. تـالش ویـژه ای داریم جـذب منابـع ارزان قیمت و با 
کیفیـت در اولویـت باشـد. همچنین با همـت مضاعف در ماه هـای پایانی 

سـال به دنبـال کاهش بیـش از پیش مطالبات هسـتیم.

• آینده شعبه را چگونه را تشریح می کنید؟
بـا وجـود تالش همکاران و همچنین حمایت و پشـتیبانی مسـئوالن 

محترم مدیریت شـعب، تعالی و توسـعه شـعبه دور از دسـترس نیست.

رئیس شعبه بهار:

شعبه قابلیـــت 

درجــــــــه یـــــــک 

شــــدن دارد

• خودتان را معرفی کنید.
فرنگیس نورالهی هسـتم. از سـال 1378 افتخار خدمت رسـانی در بانک معظم 
رفاه را دارم. از سـال 1385 تاکنون در شـعب مختلف اسـتان البرز مسئولیت معاونت 
را برعهـده داشـته ام. هـم اکنـون هـم بـه عنوان مسـئول شـعبه رجایی شـهر کرج 
افتخار خدمت رسـانی به مشـتریان ارجمند را دارم. بسـیار خرسـندم که مسـئوالن 
مدیریـت شـعب به اینجانب اعتماد کرده و این مسـئولیت را بـه بنده تفویض کردند.

• شرایط شعبه را چگونه ارزیابی می کنید؟
شـعبه رجایی شـهر کرج یکی از شـعب قدیمی استان به شـمار می رود؛ شعبه 
ای ملکـی کـه بـا عنـوان درجـه 2 ب فعالیـت می کنـد. بحمـداهلل از لحـاظ منابع و 
مصارف از شـرایط مطلوبی برخورداریم و تالش بنده و همکاران پرتالشـم در شـعبه 

ایـن اسـت که تـا پایان سـال بتوانیم کارنامـه قابل قبولـی را ثبت کنیم.
در حـوزه مطالبـات هم شـرایط خوب اسـت و تالش می کنیم میـزان مطالبات 

افزایـش نیابـد و مطالبـات موجود هم با برنامـه ریزی به حیطه وصـول درآید.

• آینده شعبه را چگونه می بینید؟
شـعبه دارای ظرفیـت بسـیار ویـژه ای بـرای بهبـود عملکـرد و ارتقـاء اسـت. 
امیدواریم به زودی شـاهد ارتقای بیش از پیش شـعبه باشـیم. شـعبه قابلیت تبدیل 

شـدن به درجـه یـک را دارد.

رئیس شعبه رجایی شهر:

شاخص های 

عملکردی شعبه 

مطلوب است

• خودتان را معرفی کنید.
حسـن یـزدان پنـاه هسـتم. از سـال 1373بـه اسـتخدام بانـک رفـاه درآمدم و 
افتخار خدمت رسـانی به هم میهنان شـریف نصیبم شـد.  پس از کسـب تجربیات 
ارزنـده در صـف و سـتاد اسـتان البـرز، بـه شـعبه بهـار منتقل شـدم. امیـدوارم با به 

کارگیـری تجربیـات گذشـته بتوانم منشـأ اثرات خیر باشـم.

• دیدگاه شما از این شعبه چیست؟
خوشـبختانه شـعبه در سـال گذشـته بـا تالش و همـت تمامی همـکاران 
ارتقـاء و رشـد را داشـته و هـم اکنون تحت عنوان شـعبه درجـه یک ب فعالیت 
می کند. شـعبه از شـرایط خوبـی در حوزه منابـع، مصارف و مطالبـات برخوردار 
اسـت. باتوجـه بـه تـالش همـکاران و همچنین حضـور چند مشـتری اعتباری 
و خوشـنام در شـعبه، امیدواریـم شـاخص هـای عملکـردی شـعبه در آینده ای 
نزدیـک به طور چشـمگیری بهبودیابد. پورتفوی منابـع هم پورتفوی با کیفیتی 
اسـت. حجـم منابـع ارزان قیمـت در شـعبه در حد مطلـوب اسـت و تالش می 

کنیم کـه چنین منابعـی افزایش نیـز یابد.

• آینده شعبه را چگونه ارزیابی می کنید؟
همـکاران شـعبه نقطه قوت شـعبه اسـت. بی تردیـد با وجود ایـن همکاران 

آینده و افق پیش روی شـعبه بسـیار درخشـان اسـت.

معاون شعبه فردیس:

با تالش همکاران و حامیت مدیران 

شعب اهداف را محقق می سازیم
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•  عاء الدینی، مدیرامور ناحیه تهران: 
بسـیار خرسـندیم که با حضور در مرکز ارتباطات مردمی و پاسخگویی 
بانـک در خدمت مشـتریان گرامی هسـتیم. تمـام توان و ظرفیـت ها به کار 
گرفتـه مـی شـود تا مسـائل و چالـش هـای مشـتریان در اسـرع وقت حل 
شـود. بحمداهلل شـاهد قدردانـی برخی از مشـتریان بودیم. ایـن قدردانی ها 

انگیـزه خدمت رسـانی را به مشـتریان مضاعـف می کند. 

• کمال نادعلی،مدیرامورناحیه سه: 
دریافت دیدگاه ها و پیشـنهادهای مشـتریان برای تعالی سازمانی الزم 
و ضـروری اسـت. بـا برگـزاری نشسـت هایـی در ایـن سـطح مـی توانیم از 
نظـرات و دیدگاه های مشـتریان آگاهـی یابیم و برای آینـده ای بهتر برنامه 
ریـزی و اقـدام کنیـم. بـی تردید این نشسـت هـا در صورت اسـتمرار نتایج 

مثبـت بـی شـماری نصیب بانک مـی کند.

•  رعدی،مدیرشعب منطقه 2 تهران:
 رویکـرد بانـک بـرای برقـراری نشسـت مسـتقیم مدیـران و 
مشـتریان می تواند بسـیار اثربخش و کارآمد باشـد. از تداوم اینگونه 
نشسـت هـا اسـتقبال مـی کنیـم و بـا تمامی تـوان بـه نبـال ایجاد 

رضایت در مشـتریان هسـتیم.

• روحی  مقدم، مدیرشعب منطقه 3 تهران:
 تجربه مفید و ارزنده ای بود. مشـتریان به صورت مسـتقیم مسـائل و 
مشـکالت خـود را مطـرح کردنـد و راهکارهایی بـرای رفع نواقص به شـعب 
اعالم خواهد شـد. باید پاسـخگویی در تمامی شـعب به صورت اثربخش در 

دسـتورکار قرار گیرد.

گزارشی از برگزاری نشست های مستقیم تلفنی مدیران با مشتریان:

مشرتیان درصدر اولویت ها؛ تصمیم گیری ها 

بر مبنای نیاز مشرتیان انجام می شود

اشـاره- بانـک رفـاه به عنوان یکـی از بانک های قدیمی و اجتماعی کشـور که با طیف بسـیار متنوعی از مشـتریان 
در ارتبـاط اسـت، بـه دنبـال برقراری ارتبـاط قوی و دوسـویه با تمامی  مشـتریان خود اسـت تا عـاوه بـر فراهم کردن 
بسـتر اجتماعـی و دوسـتانه بین مشـتریان و مدیـران بانک و به ویـژه مدیـران عملیاتی، بـا اخذ پیشـنهادهای ارزنده 
مشـتریان، سـطح خدمات خود را ارتقاء دهد. براسـاس این اندیشـه و جامه عمل پوشـاندن به رویکرد مشـتری محوری 
کـه یکـی از اساسـی ترین راهبردهای این بانک اسـت، بانک رفـاه از طریـق اداره روابط عمومـی خود اقدام بـه برگزاری 
نشســت های مستــقیم تلفنـی مشتریان با مدیـــران خود کرده است. در این نشـست ها که مدیــران امور نواحـی 
سـه گانه بانک و تنی چند از مدیران شـعب تحت پوشـش این نواحی حضور داشـتند، مسـائل و چالش های مشـتریان 
بررسـی و بـرای اقـدام به واحدهـای ذی ربط ارجاع شـد. در این دوره از نشسـت ها مسـئوالن اداره عملیـات ارزی بانک 

نیز حاضر شـدند و به سـؤال های ارزی مشـتریان پاسـخ گفتند.
پس از خاتمه این نشست ها با مدیران حاضر، گفت و گویی انجام دادیم که از نظرتان می گذرد:
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آنكـه از دسـت روزگار بـه خشـم مـی آيـد ، هـر آنچـه 

آموختـه بيهـوده بوده اسـت.

 گريستن



• عسگری ذاکری، مدیرشعب منطقه یک تهران:
 بـی تردیـد برگـزاری ایـن گونـه نشسـت هـا مـی توانـد نتایج بسـیار 
مطلـوب و مثبتـی را نصیـب بانـک کند. پیشـنهادات بسـیار سـازنده ای از 
سـوی مشـتریان مطرح می شـود که با به کارگیری آنها می توانیم در بازار 

رقابتـی بهتر عمـل کنیم.

• افشین عزت کمالی، رئیس اداره عملیات ارزی:
 از نظـر بنـده ایـن اقـدام بسـیار کارآمد اسـت. از این لحاظ کـه پس از 
ارتبـاط مسـتقیم مشـتریان بـا مدیـران ایـن ذهنیت بـه وجود مـی آید که 
بانک برای مشـتریان ارزش و اهمیت ویژه ای قایل اسـت و این تصور منجر 

بـه وفادار سـازی مشـتریان نسـبت به بانک می شـود.

• محمدرضا کارکن، مدیرشعب استان آذربایجان شرقی: 
بـه هـر انـدازه کـه کانال هـای ارتباطـی دو سـویه با مشـتریان تقویت 
شـود و سـطح تعامـالت بانـک و مشـتریان افزایـش یابـد، بـه همـان اندازه 
نفـع بـه طرفیـن می رسـد. به گونـه ای که بـا برقـراری تعامالت دو سـویه 

مشـتریان وفـادار و بانـک منتفع می شـوند.

• حمیدرضا صفائیان، مدیرشعب استان اصفهان:
 در سـازمان هـای خدماتی- مالـی همانند بانک ها مشـتریان در صدر 
اولویـت قـرار دارند. بـرای هرگونه تصمیم گیری باید از نیازهـا و دیدگاه های 
مشـتریان آگاهـی داشـته باشـیم تـا بتوانیـم خدماتی راکـه مورد نیـاز آنها 

اسـت، را عرضـه کنیـم. این نشسـت هـا این زمینـه را فراهـم می کند.

اداره حسابداری مدیریت و اطاعات بانکی

وجـود مطالبـات غیر جاری، انباشـت بدهـی دولت به بانک ها، انباشـت 
دارایـی هـای غیر مالـی نظیـر سـرمایه گذاری هـای تکلیفـی و وثیقـه های 
اعتبـاری کـه از جملـه دارایی های مـازاد هسـتند و عمدتاً به طور غیـرارادی 
تحمیـل مـی شـوند، در میان مـدت سـبب انجمـاد بخشـی از دارایـی های 

ترازنامـه و کاهـش تـوان واسـطه گـری مالی بانک می شـود. 
حجـم نقدینگـی متغیر اسـمی اسـت و وقتی متغیر اسـمی تغییر 
مـی کنـد، یـا بایـد متغیـر واقعی ماننـد تولید تغییر کنـد، و یـا در نبود 
آن سـایر متغیـر های اسـمی تغییر یابند تـا در نهایت اقتصـاد به تعادل 
برسـد از ایـن رو بـا توجـه بـه اینکـه در کشـور مـا امـکان رشـد تولیـد 
و اقتصـاد بـه میـزان 20 درصـد ) میانگیـن تقریبـی رشـد نقدینگـی( 
وجـود نـدارد، دخالـت از طریق افزایـش پایه پولی اگرچـه در تأمین نیاز 
هـای مقطعـی اعتبـاری بانک هـا موثر اسـت، لیکـن توزیـع آن در بین 
بخش هـای اقتصـادی بایـد به طـور مناسـبی انجام گیـرد تا انحـراف به 
بخش هـای غیرمولـد تسـری نیابـد؛ چـرا کـه در غیـر ایـن صـورت می 
توانـد موجـب تورم قیمت ها شـود. لـذا بخش عمـده اقدامـات و راهکار 
اصلـی بایـد از طریـق اصالح وضعیـت دارایی هـای منجمـد در ترازنامه 
بانک هـا انجـام گیـرد؛  کـه مهـم ترین مـوارد پیشـنهادی به شـرح ذیر 

ارائـه می شـوند:

• تسـهیل شـرایط در سـرعت بخشـیدن به واگذاری امالک تملیکی و 
دارایی هـای غیر عملیاتـی و غیر ضـرور )شـامل امالک و سـرمایه گذاری های 

بانک( مازاد 
• حـل و فصـل و سـاماندهی مطالبـات غیر جـاری بانـک و انجـام 
تمهیداتـی بـرای افزایـش انگیزش مشـتریان به منظوروصول بدهـی آنها که 
عـالوه بـر بلوکـه کـردن بخشـی از دارایی های بانک، سـبب تحمیـل هزینه 

اضافـی به واسـطه مطالبـات و تأثیـر منفـی در سـود و زیـان می شـود. 
• تعییـن الزامـات بـرای افزایش سـرمایه بانک ها و بهبود نسـبت کفایت 
سـرمایه آنهـا که این موضوع عالوه بر پوشـش بخشـی از نیـاز های نقدینگی، 
مـی توانـد سـبب بهبـود و رعایـت الزامات بیـن المللـی در مـراودات خارجی 

شود.
• باز پرداخـت تمـام یـا بخشـی از بدهـی دولت بـه بانک ها ترجیحـاً از 
طریـق نقـدی یا خارج کـردن معادل بدهـی بانک مربوطه بـه بانک مرکزی

• کاهش نسـبت سـپرده قانونی برای  کاهش منابع منجمد و افزایش 
توان اعتبـاری بانک ها

• اسـتفاده از ابـزار هـای تأمیـن مالی نظیـر اوراق صکوک اجـاره که با 
بهـره گیـری مناسـب از آن  مـی تـوان از ظرفیـت کل دارایی هـای بانک به 

نحو مطلـوب تری بهره جسـت.

آیا رشد نقدینگی می تواند ضعف انجامد دارایی ها را پوشش دهد؟ارائه یک راهکار
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• مقدمه 
  امـروزه بسـیاری از افرادبـرای صرفه جویی در  وقـت و زمان و 
رهایـی از ترافیک شـهری از اپلیکیشـن های موبایلی بـرای انجام 
دادن امـور بانکـی خود اسـتفاده می کننـد. برنامه هـای متعددی 
در ایـن زمینـه ارائـه شـده اند کـه از جملـه آن هـا می تـوان بـه 
اپلیکیشـن موبایلی« همـراه کارت« رفاه اشـاره کرد کـه به تازگی 
پـا در عرصـه رقابت بـا برنامه هـای متعدد موجـود در ایـن حوزه 

گذاشـته است.

• معرفی سامانه
  سـامانه همـراه کارت رفـاه نرم افـزاری سـاده، کاربـردی و رایگان برای 
انجـام دادن فعالیت هـای مربـوط بـه پرداخت هـای بانکـی در محیطی امن 
اسـت کـه ایـن امکان را برای مشـتریان بانک رفاه فراهـم می کنند تا بتوانند 
امـور بانکـی روزانـه خـود نظیـر انتقـال وجـه، دریافـت موجودی،پرداخـت 
قبـوض، خریـد شـارژ و غیره را به سـادگی و تنها با داشـتن رمـز دوم کارت 

بانکـی خود انجـام دهند.

 وجـه تمایـز اصلـی این اپلیکیشـن و سـامانه موبایـل بانک رفـاه، عدم 
نیـاز بـه مراجعـه حضوری به شـعب بانک رفاه برای فعال سـازی آن اسـت و 
مشـتریان می توانند به سـادگی و با مراجعه به سـایت بانک رفاه یا مارکت 
های نرم افزاری شـبیه کافه بازار و سـیب بانک نسـبت به دانلود اپلیکیشـن 

و دریافـت کد فعالسـازی آن از طریق پیامـک اقدام کنند.

• وضعیت عملکرد سامانه
   ایـن سـامانه از بهمـن ماه سـال 1396 توسـط اداره خدمـات نوین و 
بـا همـکاری شـرکت توسـعه فناوری رفـاه پردیس بـرای دو سیسـتم عامل 
آندرویـد و IOS عملیاتـی شـده اسـت و در حال حاضر دارای حـدود 75000 
کاربـر فعال اسـت که ماهانـه حدود500 هـزار تراکنش بانکـی از طریق این 
سـامانه انجـام می دهند و به دلیل اسـتقبال بـاالی مشـتریان از آن، هر ماه 
تعـداد قابـل توجهی بـر آمارکاربران و  تراکنـش های آن اضافه می شـود. در 
نمـودار زیـر رونـد رشـد قابل توجـه تعـداد کاربـران و تعـداد تراکنش های 
اپلیکیشـن مذکـور از ابتـدای راه انـدازی تا پایان آبان ماه سـال جاری نشـان 

داده شـده است:

اداره خدمات نوین

همراه کارت رفاه؛ اپلیکیشنی ساده، امن و کاربردی

  درآمدهای کارمزدی بانک از طریق اپلیکیشن های موبایلی
 در شـرایط کنونی شناسـایی هرچه بیشـتر درگاه های غیر حضوری و 
اپلیکیشـن هـای موبایلی حـوزه پرداخت بانک به مشـتریان و ترغیب کردن 
آنهـا بـه اسـتفاده از خدمـات ارائـه شـده در ایـن سـامانه هـا موجـب ایجاد 
رابطـه ای برد-بـرد بیـن مشـتریان و بانـک می شـود کـه ایـن رابطـه از یک 

سـو کـه باعث افزایـش رضایتمندی و وفاداری مشـتریان به بانـک )به دلیل 
ارائه خدمات 724 بدون وابسـتگی به زمان-مکان( و از سـویی دیگر موجب 
افزایـش درآمدهـای کارمـزدی دریافتـی و کاهـش کارمزدهـای پرداختی و 
هزینـه های پنهـان بانک )مانند هزینه نگهداری و پرسـتاری دسـتگاه های 
خودپرداز،هزینـه هـای کاغذ رسـید و...( خواهد شـد. به طـور نمونه مجموع 
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انسان همان چيزی است كه باور دارد.

آنتوان چخوف 



درآمـد بـه دسـت آمـده از سـرویس انتقـال وجـه کارت بـه کارت بـر روی 
اپلیکیشـن هـای موبایلـی از خرداد مـاه تا پایان آبـان ماه سـال جاری حدود 
30 میلیـارد ریـال بـوده اسـت که سـهم اپلیکیشـن همـراه کارت از درآمد 
حاصلـه بالـغ بـر 1/1 میلیارد ریال اسـت. در نمـودار زیر می توان سـهم هر 
یک از اپلیکیشـن ها از مجموع کل تراکنش های انتقال وجه انجام شـده از 
ایـن طریـق را در بازه زمانی تیرماه تا پایان آبان ماه سـالجاری مشـاهده کرد. 
مقایسـه تعـداد تراکنش هـای انتقال وجه انجـام گرفته بر روی اپلیکیشـن 
همـراه کارت رفـاه در مقایسـه با سـایر اپلیکیشـن های موبایلی نشـان می 
دهـد کـه به رغم اینکه مـدت زمان زیادی از ارائه این اپلیکیشـن نگذشـته، 
امـا به خوبی توانسـته اسـت رتبه قابل قبولـی در این زمینه کسـب و درآمد 

کارمزدی مناسـبی برای بانـک ایجادکند.
البتـه در خصوص درآمدهای کارمزدی ایجاد شـده توسـط اپلیکیشـن 
همـراه کارت رفـاه بایـد این نکته را اضافـه کرد که با توجـه به اینکه تمامی 
خدمـات این اپلیکیشـن از بسـتر بانـک رفاهانجـام می گیرد،عالوه بـر ایجاد 
درآمـد کارمـزدی مذکور، انجام سـایر تراکنش هایی ماننـد پرداخت قبوض، 
خریـد شـارژ، موجـودی، سـه گـردش کارت و... نیـز باعـث ایجـاد درآمـد و 

کاهـش هزینه هـای پنهان بـرای بانک خواهد شـد.

• نقش اپلیکیشن هــا در کاهــش هزینــه ها و افزایــش 
کارمزدهــای دریافتـی

همـــان طور کــه گفتــه شــد، استفاده از خدمــات درگاه های 
غیر  حضـــوری عالوه بر ایجـــاد درآمـــد کارمـــزدی، باعث کاهش 
هزینـه هـای پنهـان بانـک خواهـد شـد.به طور مثـال در بـازه زمانی 
ابتـدای خردادمـاه تـا پایـان آبان مـاه سـال جاری در مجمـوع حـدود 
9 میلیـون تراکنـش انتقـال وجـه شـتابی از طریق اپلیکیشـن های 
موبایلـی انجـام شـده اسـت کـه اگـر ایـن تعـداد تراکنـش از طریق 
خودپـرداز سـایر بانک ها انجام می شـد بانک فقط حـدود 4 میلیارد 
و 500 میلیون ریال درآمد کارمزدی کسـب می کرد که در مقایسـه 
بـا حالـت قبلـی می تـوان نتیجه گرفـت که اسـتفاده از اپلیکیشـن 
هـای موبایلی باعـث افزایش حـدود 25میلیـارد و500 میلیون ریال 
درآمـد کارمـزدی بـرای بانـک شـده اسـت کـه در صورت اسـتفاده 
مشـتریان از درگاه هـای سـایر بانک ها، این درآمـد کارمزدی نصیب 
بانـک نمی شـد. در بهتریـن حالت حتـی اگر تراکنش هـای مذکور 
از طریـق درگاه هـای حضـوری مختص بانـک رفاه ماننـد خودپرداز، 
شـعب و... انجام می شـد، هزینه های پنهانی مانند هزینه پرسـتاری 
دسـتگاه خودپـرداز، اسـتهالک دسـتگاه،هزینه تأمین کاغذ رسـید، 

هزینـه هـای جـاری شـعب و... بـه بانک تحمیل می شـد.

• اقدامات و برنامه های آتی
بـه زودی نسـخه جدید اپلیکیشـن همـراه کارت برای نسـخه آندروید 
بـا قابلیـت هایی نظیـر ورود با اثـر انگشـت،امکان انتخاب شـماره موبایل از 
دفترچه تلفن گوشـی در قسـمت شـارژ ، به اشـتراک گذاری سـاده نتیجه 
تراکنـش از طریـق پیامک و شـبکه های اجتماعـی با دیگـران و... عملیاتی 
خواهـد شـد. همچنین در نظر اسـت به منظور توسـعه دایـره خدمات قابل 

ارائـه توسـط همـراه کارت در آینـده نزدیـک خدماتی مانند مشـاهده فیش 
حقوقـی سـازمان تأمین اجتماعی، صدور تیکت برداشـت وجه بـدون کارت 
و امـکان خریـد بـدون کارت از طریـق NFC بر روی پایانه هـای فروش نیز بر 

قابلیت هـای آن افزوده شـود.

• نتیجه گیری
بـا توجـه بـه جمیـع مـوارد ذکـر شـده و اهمیـت موضـوع افزایـش 
درآمدهـای کارمـزدی بانک، انتظار می رود همکاران شـعب به کمک ادارات 
ذیر بـط و بـا اطالع رسـانی مناسـب به مشـتریان گامـی مؤثر بـرای افزایش 

بیـش از پیش سـهم درآمدهـای کارمـزدی بانـک بردارند.

 تعداد کلبازه زمانی
کاربران

 درصد رشد
 نسبت به
ماه قبل

 تعداد کل
تراکنش ها

 درصد رشد
 نسبت به
ماه قبل

-3,891-700بهمن 96

6,846878,060,0531443,4اسفند 96

16,275137,7126,169110,1فروردین 97

26,84464,9243,70393,2اردیبهشت 97

35,23931,3266,1049,2خرداد 97

42,1181w9,52283,1936,42تیر 97

49,78818,21337,91219,32مرداد 97

57,50915,51394,35316,70شهریور 97

65,17813,33431,7529,48مهر 97

72,73411,59464,0707,48آبان 97

80,05810,07505,4698,92آذرماه 97
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اگر می خواهی خوب باشی بايد اول معتقد باشی كه بد هستی.

اپيكتوس

سـازمان هـا در سـال های اخیـر شـاهد رقابتـی شـدید در عرصه های 
مختلـف هسـتند و وجـود منابـع انسـانی خـالق، توانمنـد و بـا انگیزه 
شـرط بقای هر سـازمان در چنین شـرایطی محسـوب می  شود. اگرچه 
عوامـل متعددی از جمله ساختارسـازمانی، فناوری های سـازمان، منابع 
مالـی و فیزیکـی، حسـن شـهرت  و ... در موفقیت یک سـازمان دخیل 
هسـتند، لیکـن یکـی از مهمتریـن عوامـل تعییـن کننـده موفقیت یا 
شکسـت سـازمان، مدیـران و رهبـران آن سـازمان هسـتند. هـر قـدر 
رهبـران سـازمان توانمندتـر و دارای اسـتعداد و قابلیت هـای بالقـوه 
بیشـتری باشند، سـازمان را به سـوی بهره وری و بلوغ رهنمون خواهند 
کـرد. اسـتعداد رهبـري و مدیریت مي تواند در همه سـطوح سـازماني 

توسـعه یابـد و برنامـه هاي توسـعه زماني بـه بهترین وجـه طراحي مي 
شـوند کـه اسـتعداد رهبـري را در سـطوح مدیـران عملیاتـي، میاني و 
عالـي شـکوفا کننـد. مدیریـت منابع انسـانی سـازمان بایـد برنامه های 
جامعـی بـرای توسـعه کیفیـت رهبران سـازمان داشـته باشـد. یکی از 
موثرتریـن روش هـای توسـعه رهبـران سـازمانی، روش ارزیابی کیفیت 
رهبـری 360 درجـه اسـت که در بسـیاری از سـازمان های پیشـگام در 
عرصـه صنعـت به کار گرفته شـده اسـت. در ایـن روش هر مدیـر از دو 
منظـر مـورد ارزیابـی قـرار می گیـرد: خـود ارزیابـی و ارزیابـی دیگران. 
واژه دیگـران مـی توانـد مصادیـق متفـاوت و متعددی داشـته باشـد، از 
جملـه مدیران مافوق، زیردسـتان، همکاران، و حتی مشـتریان. هر قدر 

دامنـه افـرادی کـه یک مدیـر را ارزیابی می کنند بیشـتر باشـد، نتیجه 
ارزیابـی جامـع تر اسـت و موثق تـر خواهد بـود. لذا بسـیاری از خبرگان 
و صاحـب نظـران حوزه مدیریت منابع انسـانی، ارزیابـی فراگیر و جامع 
)360درجـه( را ابـزاری سـودمند و مفیـد بـرای تدوین برنامـه های آتی 

جهت توسـعه مدیـران برشـمرده اند.
 مـدل ویژگی های رفتار سـازمانی و ابزار سـنجش عملکرد رهبری 
در سـازمان )Leadership Practice Inventory( کـه براسـاس جمـع آوری 
نتایـج حاصـل از بررسـی و مطالعـه هـزاران رهبـر سـازمانی در سـطح 
دنیـا به دسـت آمـده اسـت، بـدون شـک یکـی از معتبرتریـن و قابـل 
اسـتنادترین روش هـا بـرای اندازه گیری عملکـرد رهبران سـازمان های 
پیشـرو اسـت. پژوهـش و مطالعـه مسـتمر بیـش از حدود سـه دهه بر 
روی افـراد، تیم هـای کاری و سـازمان ها نشـان می دهـد کـه رهبـری 
سـازمانی یک توانایی رفتاری اکتسـابی اسـت و افراد می توانند با درک 
اقدامـات و ویژگی هـای اصلـی ایـن قابلیـت را در خـود بهبود بخشـند. 
بـر ایـن اسـاس بسـیاری از فـارغ التحصیـالن دانشـگاهی و کارمندانی 
کـه تجربـه مناسـبی در عرصـه عملـی دارنـد، مـی توانند با حضـور در 
برنامه های توسـعه کیفیت و شایسـتگی رهبران، عملکرد خود را بهبود 

بخشـیده و بـه بهره وری بیشـتری نائل شـوند. 
 ابـزار LPI، ابـزار معتبـری اسـت که بـا اسـتفاده از آن، پنج ویژگی 
اصلـی رهبـران توسـط آن اندازه گیری می شـود. ایـن ابعـاد عبارتند از: 

مبانی و مفاهیم سیستم 

ارزیابی کیفیت رهربی

اداره منابع انسانی
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الگـوی راه بودن، توانمندسـازی، تشـویق همکاران، به چالش کشـیدن 
و داشـتن چشـم انداز. 

هـر یـک از ایـن ابعـاد در قالـب 6 سـوال )درمجمـوع 30 سـوال( 
سـنجیده مـی شـوند. معمـوالً بـرای جمـع آوری اطالعـات از طیـف 5 
مقیاسـی لیکرت ) عـدد 5 برای باالترین امتیاز و عـدد 1 برای کمترین 
امتیـاز( اسـتفاده مـی شـود. در روش LPI ، تمرکـز بر روی جمـع آوری 
اطالعـات حداکثـری از منابع مختلـف درباره عملکرد یک مدیر اسـت.

  )Self-LPI( پرسشـنامه ای اسـت که توسـط خود فرد LPI  در حقیقت 
و ذی نفعان اصلی )LPI- 360( وی  شـامل مافوق مسـتقیم، افراد هم رده 
و زیردسـتان تکمیـل می شـود و نتایـج حاصـل از آن وضعیـت فـرد را 
در ایـن پنـج شایسـتگی نشـان می دهـد. بـا اسـتفاده از نتایـج حاصله 
می تـوان بـا دقـت هرچـه بیشـتر نقـاط بهبود هـر فـرد را در ایـن پنج 
شایستــــگی شناســایی و براســاس آن برنامــه توســـعه فـــردی 
)Individual Development Plan( بـا کمـک خـود فـرد تهیـه و اجرا شـود. 

عوامـل متعـددی در اثـر بخشـی ابـزار LPI و پیـاده سـازی آن در 
سـازمان تاثیـر گذار هسـتند کـه برخـی از مهمتریـن آنها عبارتنـد از: 
قالب پرسشـنامه ای که برای جمع آوری بازخورها طراحی شـده اسـت، 
فرهنگ سـازمانی، ویژگی های پاسـخ دهندگان)جنسـیت، سن، سابقه، 
باورهـا و عقایـد، سـطح تحصیـالت و...(، روش تحلیـل داده و حمایـت 

مدیریت ارشـد سـازمان.
 پـس از جمـع آوری اطالعـات، تحلیـل هـای الزم انجـام می گیرد 
و مـی تـوان نتایـج عملکـرد فـرد را در ابعـاد مختلف بررسـی کـرد و بر 
ایـن اسـاس برنامـه هـای الزم بـرای ارتقای عملکـرد مدیـران را تدوین 

کـرد. همچنیـن بـا توجـه بـه اینکـه مدیریـت منابـع انسـانی دارای 
 LPI فرآیندهـای متعـدد و مرتبـط بـا یکدیگر اسـت، می تـوان از نتایـج
در سـایر فرآیندهـا و اقدامـات مدیریت منابع انسـانی از جمله مدیریت 
اسـتعدادها، تدویـن برنامـه هـای آموزشـی، جانشـین پروری، ارتقـاء و 

انتصـاب، و جبـران خدمـات نیـز اسـتفاده کرد.
 برخـی از مزایـای ایـن طرح عبارتنـد از: افزایـش خودآگاهی کارکنان 
سـازمان، افزایـش انگیزه و تعهد کارکنان سـازمان، توسـعه فـردی کارکنان 
سـازمان، احصـاء بانـک اطالعاتـی جامع درخصـوص عملکرد و نقـاط قوت 
و قابـل بهبـود کارکنـان سـازمان، مشـخص کـردن انتظـارات سـازمان از 

کارکنـان، بهبـود عملکـرد سـازمانی و افزایش بهره وری سـازمان.
 در پایـان بایـد بـه ایـن نکته نیـز توجه شـود که اثربخشـی روش 
LPI  تحت الشـعاع زیرسـاخت های الزم سـازمان اسـت لذا باید اقدامات 

الزم در خصوص فرهنگ سـازی و تمهیدات الزم برای پیاده سـازی آن 
در سـازمان اتخاذ شود. 

Sources:
• Kouzes, J. M., Posner, B. Z., & Biech, E. (2010). A coach›s guide to 

developing exemplary leaders: Making the most of the leadership challenge 
and the leadership practices inventory. Hoboken, NJ: Wiley Periodicals, Inc.

• Bracken, D. W., & Rose, D. S. (2011). When does 360-degree feedback 
create behavior change? And how would we know it when it does? Journal of 
Business and Psychology, 26(2), 183-192. New York City, NY: Springer.
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از تمام صفاتی كه برای پرورش جان و جسم شما سودمند 

است هيچ يك به سودمندی تصميم و اراده نيست.

پوشه

منطقه دو
برگزاری ممیزی اصلی سیستم مدیریت کیفیت  

ممیـزي مرحلـه اصلـی سیسـتم مدیریـت کیفیـت مبتنـی بـر 
کیفیت–رضایـت  مدیریـت  سیسـتم  و   ISO9001:2015 اسـتاندارد 
در  شـکایات  بـه  رسـیدگي  بـراي  مشـتري   -راهنمایي هایي 
سـازمان ها ISO10002:2014 توسـط شـرکت تـوف نـورد آلمـان در 
محـل دفتـر مدیریـت شـعب این منطقـه با حضـور نماینـده این 
شـرکت و حمیـد زحمت کـش کارشـناس  اداره سـازمان و تعالی 
عملکـرد و رعـدی مدیـر شـعب منطقـه دوتهـران و جمعـی از 

مسـئوالن وهمـکاران ایـن مدیریـت برگـزار شـد.

اردبیل
نشست کمیسیون هماهنگی بانک های استان

نشسـت رؤسـای بانک های عضو کمیسـیون هماهنگی اسـتان اردبیل در 
مدیریـت شـعب اردبیـل برگـزار شـد. در ابتدای جلسـه ، محمـود آقایی 
مدیـر شـعب اقدامـات بانـک در سـطح اسـتان را تشـریح کـرد. در پایان 

جلسـه از خدمـات جعفـر زاهـدی مدیرشـعب قبلی قدردانی شـد. 

اصفهان
عملکرد سودآوري شعب بررسي شد

   بـه منظـور بررسـي سـودآوري شـعب جلسـات جداگانـه اي با 
حضـور مسـئوالن مدیریـت شـعب برگـزار شـد، صفائیـان در این 
جلسـات کـه بـه صـورت جداگانـه و بـا حضـور رئیس و مسـئول 
تسـهیالت هـر شـعبه در محـل ایـن مدیریت برگـزار شـد، اظهار 
داشـت: برنامـه ریـزي و اسـتمرار اجراي برنامـه مي تواند تـا پایان 

سـال شـعب و اسـتان را به سـوددهي برسـاند.

البرز
دیـدار بـا مدیـر عامـل و اعضـای هیـأت مدیره شـرکت 

صنایـع غذایـی پویـا پروتئین

بـا هـدف افزایـش سـهم بـازار بانـک و جـذب مشـتریان کالن، 
فردیـن قبـاد پـور مدیـر شـعب اسـتان البـرز در راس هیأتـی بـا 
حضـور در محـل شـرکت صنایـع غذایـی پویـا پروتئیـن بـا مدیر 
عامـل و اعضـای هیأت مدیره این شـرکت دیـدار و گفت وگو کرد.

در این دیدار که فتح و رهگذر رؤسـای ادارات اعتبارات و بررسـی 
طـرح هـا و بانکـداری اختصاصـی نیز حضـور داشـتند، قبادپور بر 
آمادگـی کامـل بانـک در ارائـه انـواع خدمـات بـه مشـتریان برتر 

تأکیـد کرد.

ایام
عملکرد شعب تحلیل شد

مجمـع عمومـی تجزیـه و تحلیل عملکرد شـعب در حـوزه کارت 
امتیـازی متـوازن و درجـه بنـدی شـعب در 6ماهه اول سـال طی 
چند جلسـه متوالی در سـالن جلسـات ایـن مدیریت برگزار شـد. 
در هریک از این نشسـت ها عملکرد شـعب به تفکیک بررسـی و 

راهکارهای الزم ارائه شـد.
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آذربایجان شرقی
گفت و گوی مستقیم مدیرشعب با مشتریان

کارکن مدیر شـعب اسـتان آذر بایجان شـرقی  با حضور در سامانه سامد در 
محل اسـتانداری پاسخگوی سؤال ها و درخواسـت های مردم بود.

وی بـا حضـور در محـل اسـتانداری ضمـن انجام مسـاعدت های 
الزم به مراجعین، شـخصاً پاسـخگوی سـواالت و درخواسـت های 
مراجعـه کننـدگان، هـم به طـور حضـوری و هم به صـورت تلفنی 

بود.

آذربایجان غربی
از همکاران ورزشکار تقدیر شد

طـي مراسـمي در دفتـر مدیریـت امورشـعب آذربایجـان غربـي از 
همـکاران شـرکت کننـده در سـیزدهمین المپیـاد ورزشـي کارکنان 
تقدیـر شـد . الماسـي در ایـن مراسـم بـا تاکیـد برنقـش و اهمیـت 
ورزش در افزایـش بـازده کاري کارکنـان  از لحـاظ روحـي و روانـي، 
ابـراز امیـدواري کرد ایـن توفیقات در آینده نیز تداوم داشـته باشـد .

بوشهر
بازدیــد مـدیر امـور پشتیبــاني از پــروژه در دسـت 

احداث سـرپرستــي 

سـلیمیان مدیـر امـور پشـتیباني و درون رئیـس اداره مهندسـي 
سـاختمان از پـروژه در دسـت احداث سـاختمان جدیـد مدیریت 
شـعب  بازدیـد کردنـد و از نزدیـک در جریـان امور قـرار گرفتند. 

در این بازدید که مدیر شـعب اسـتان بوشـهر و مشـاور مدیر امور 
منطقـه 2 نیـز حضـور داشـتند، در خصوص انجام تمهیـدات الزم 

بـه منظـور تسـریع در اتمام پـروژه مذاکـرات الزم به عمـل آمد.

چهار محال و بختیاری 
همایش رؤسای شعب استان چهارمحال و بختیاری  

 

همایش روسـای شـعب اسـتان چهارمحـال و  بختیـاری با حضور 
رحمتـی منفرد مدیر شـعب اسـتان برگزار شـد.

 رحمتـی منفرد در زمینه  مشـتری مـداری و تکریـم ارباب رجوع 
گفـت: بهتریـن سرمشـق و سـرلوحه کار ،  ائمه معصومیـن )ع( و 

سـیره و سـنت آنها است.

خراسان شمالی
بازدید مدیرشعب از برخی مشتریان کلیدی

هاشـمي مدیـر شـعب از کارخانه قنـد شـیروان بازدید و بـا مدیر 
ایـن شـرکت دیـدار و گفت وگـو کرد.  

وی در ایـن نشسـت بـا ابـراز خرسـندی از تعامـالت دوبـاره دو 
مجموعـه اظهـار داشـت: همراهی با مجموعه های بـزرگ تولیدی 

، صنعتـی کشـور یـک ارزش بـرای بانک اسـت 

خوزستان     
دیدار با مدیران دانشگاه جندی شاپور

رضـا زاده مدیـر شـعب اسـتان و جمعـی از همـکاران بـا هـدف 
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 به نظر من ما روزی خواهيم مرد كه نخواهيم و نتوانيم از

 زيبايی لذت ببريم و در صدد نباشيم آن را دوست بداريم.

آندره ژيد

افزایـش سـطح تعامـالت و گسـترش همکاری هـای فـی مابیـن 
بانـک و دانشـگاه بـا دکتـر خلیلـی معـاون پشـتیبانی دانشـگاه 

جنـدی شـاپور اهـواز دیـدار و گفت وگـو کردنـد . 
   مسـئوالن مدیریت شـعب در حاشـیه این دیدار از شـعبه علوم پزشکی 

اهـواز بازدیـد و از نزدیک بـا همکاران دیـدار و گفت وگو کردند.

زنجان
نشست هم اندیشی مسئوالن مدیریت و شعب برگزار شد

همایـش هـم اندیشـی و تحلیل عملکرد شـعب اسـتان بـا حضور 
نادعلـی مدیـر امـور ناحیـه 3 و مسـئوالن مدیریت شـعب برگزار 
شـد. در ایـن نشسـت عملکـرد مدیریـت شـعب و شـعب اسـتان 

تجزیـه و تحلیل شـد.

سیستان و بلوچستان
مدیـران شـعب بـا مسـئوالن نمایندگـی گـروه صنعتی 

اسـنوا دیـدار و گفـت و گـو کردند.

در ایـن دیـدار، اتحـادی ضمـن ابـراز خرسـندی از تعامـل مثبت 
شـرکت اسـنوا با بانک رفاه درمسـیر فروش لوازم وکاالهای ایرانی 
بـه متقاضیات تسـهیالت بانک درطـرح انتخـاب ، اظهارامیدواری 

کـرد کـه ایـن ارتباطات بیـش ازپیش گسـترش یابد. 

سمنان
بازدید مدیر امور ناحیه دو از استان

مدیـر امـور ناحیه دو در سـفر به اسـتان سـمنان از برخی شـعب 
بازدیـد و بـا مسـئوالن مدیریت شـعب گفت و گـو کرد.

قـزل بیگلـو در ایـن بازدیـد هـا ضمن بررسـی و تجزیـه و تحلیل 
عملکـرد شـعب، راهکارهـای الزم را بـرای بهبـود هرچـه بیشـتر 

امـور ارائـه کرد.

شعبه مستقل مرکزی
دومین نشست همکاران شعبه برگزار شد

دومین نشسـت همکاران شـعبه مسـتقل مرکزی با هدف بررسـی 
عملکرد شـعبه برگزار شد.

فرهـی رئیـس شـعبه پیرو جلسـه مجمـع » مدیریت های شـعب 
مناطـق 1 و 2 و 3 تهـران و شـعب مسـتقل« بررسـی عملکـرد 6 
ماهـه نخسـت سـال 1397 شـعبه بـر اسـاس برنامه هـای کارت 
امتیـازی متـوازن به تبیین اهـداف و برنامه هـای مدنظر در حوزه 
شـاخص های عملکـردی پرداخت و بـر ارائه راهکار بـرای بهبود و 
تـالش مضاعـف در فرصت باقـی مانده برای دسـتیابی بـه اهداف 

را تاکیـد کرد . 

فارس
مدیریت شـعب میزبان کمیسـیون هماهنگـی بانک های 

اسـتان شد

کمیسـیون  جلسـه  برگـزاری  میزبـان  اسـتان  شـعب  مدیریـت 
شـورای هماهنگـی بانک هـا بـود. در این جلسـه که بـا حضور 13 
نفر از مدیران شـعب بانک های اسـتان و به ریاسـت ریگی زادگان 
مدیـر شـعب بانک ملـی و رئیـس کمیسـیون هماهنگـی بانک ها 
برگـزار شـد، در خصـوص برخـی از مسـائل و مواردی کـه نیاز به 
هماهنگـی هـر چـه بهتـر و بیشـتر بیـن بانک هـای اسـتان بـود، 

مشـورت و تصمیـم گیری شـد.
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قزوین
بانک رفاه میزبان جلسه شورای هماهنگی

جلسـه شـورای هماهنگی دسـتگاه های تابعه وزارت تعاون، کار و 
رفـاه اجتماعـی با حضـور دکتر بابایی قائـم مقام وزیـر و مدیرکل 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان، در مدیریت شـعب اسـتان، 
برگـزار شـد. دکتـر بابایـی مدیـرکل تعـاون،کار و رفـاه اجتماعی 
اسـتان از عملکـرد مثبـت و تعامـل بسـیار خـوب بانـک رفـاه 

کارگـران در بیـن دسـتگاه های اسـتان تشـکر و قدردانـی کـرد.

قم 
مدیرشعب از شرکت سروش دیزل بازدید کرد

 اسـکندری به همـراه چند تـن از همکاران اسـتان بـرای بازاریابی 
از شـرکت سـروش دیـزل مبنـا بازدیـد و جلسـه ای بـا مدیـران 
آن شـرکت جهـت برقـراری تعاملـی دو طرفـه برگزارکرد. شـایان 
ذکر اسـت، شـرکت سـروش دیـزل مبنـا در زمینه مونتـاژ خودرو 
فعالیت دارد و دومین شـرکت خودروسـاز خصوصی کشـور است.

کرمانشاه
دومین ایستگاه کتابخوانی برگزار شد

در راسـتاي توسـعه و ترویـج فرهنـگ مطالعـه و مقـارن بـا هفته 
کتابخوانـي ، بـا هماهنگـي اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي 

کرمانشـاه ، دومیـن ایسـتگاه کتابخوانـي در مراسـمي در شـعبه 
شـهید جعفـري کرمانشـاه افتتاح شـد.

در این مراسـم که با حضور پناهنده، مدیر شـعب اسـتان، نماینده 
اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمي کرمانشاه و جمعي از همکاران 
برگـزار شـد، ایسـتگاه کتابخواني شـعبه به مجموعه کتـاب هایي 
بـا مضامیـن و محتـواي علمـي، فرهنگـي ، مذهبـي و هنـري بـه 
منظـور مطالعـه و بهـره مندي مشـتریان و همکاران تجهیز شـد.

گلستان
دیدار مدیرشعب با نماینده استان

 دکتـر قـره خانی نماینده مردم شـریف شهرسـتان علی آبادکتول 
و حومـه بـا مکرمـی مدیر شـعب اسـتان در محل مدیریت شـعب 
اسـتان دیـدار و گفـت و گـو کـرد. در ایـن نشسـت قـره خانـی از 
عملکـرد بانـک رفـاه اسـتان ابـراز رضایـت کـرد و درخصـوص 
ویـژه  بـه  اقتصـادی،  بنگاه هـای  از  رفـاه  بانـک  ویـژه  حمایـت 
واحدهـای تولیـدی ،کشـاورزی و... پیشـنهادهایی را مطـرح کرد. 

گیان
سومین همایش رؤسای شعب برگزار شد

سـومین همایش رؤسـای شـعب اسـتان با هدف تحلیـل عملکرد 
شـعب اسـتان برگزار شد. 

شناسـایی  را  همایـش  از  هـدف  اسـتان  مدیـر شـعب  عباسـی 
راهکارهـای جدیـد بـرای جذب منابـع و ورود به بـازار های جدید 
و بـا رویکـرد بررسـی و تجزیـه و تحلیل عملکرد ایـن مدیریت در 

نـه ماهه گذشـته سـال جـاری بیـان کرد. 
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مـا ندرتـًا دربـارۀ آنچه كه داريـم فكر می كنيـم، درحاليكه 

پيوسـته در انديشـۀ چيزهايی هسـتيم كه نداريم.

شوپنهاور

لرستان
بازدید از پروژه اشتغال زا استان

مدیـر شـعب اسـتان به همـراه اعضـای کمیتـه اعتبـاری از محل 
پـروژه بـزرگ تریـن پـرورش گل هـای زینتـی غرب کشـور که با 

مشـارکت بانـک رفـاه احداث شـده اسـت، بازدیـد کردند.
صیـد احمـدی در این بازدید بـر حمایت بانک از اشـتغال و تولید 

تاکیـد کـرد.

مازندران
مسئوالن مدیریت شعب پاسخگوی سوال های مشتریان شدند

در راسـتای اجرایـی کـردن سیاسـت هـای دولت تدبیـر و امیـد و تاکید 
نهـاد ریاسـت جمهـوری در خصـوص حضـور مدیـران اسـتان در مرکـز 
سـامانه ارتبـاط مـردم و دولت، محققی مدیریت شـعب اسـتان مازندران 
بـه اتفـاق فرحزاد مسـئول واحـد اعتبارات در مرکز سـامد اسـتان حضور 
یافتنـد و بـه سـوال های هم اسـتانی ها که اغلب در خصوص درخواسـت 

تسـهیالت ،  تقسـیط و اسـتمهال بدهـی وام هـا بودند، پاسـخ دادند.

مرکزی
همراهی مدیرشعب با معاون توسعه و کارآفرینی وزراتخانه

دکتـر عیسـی منصـوری معـاون توسـعه و کار آفرینـی و اشـتغال 
وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی در سـفری یک روزه به اسـتان 

مرکـزی از طـرح های موفق در حوزه پشـتیبان مشـاغل خانگی و 
طـرح هـای اشـتغال فراگیر این اسـتان  بازدیـد کرد .

 یکـی از طـرح هـا کـه بـا حمایـت مالـی بانـک رفـاه و بـا هـدف 
ایجاد اشـتغال اعطاء شـده بود ، بیمارسـتان فوق تخصصی سـینا 

اراک بـود . 
در ایـن بازدیـد مرزبانی مدیرشـعب بر حمایت بانک رفـاه از حوزه 

سـالمت تأکید کرد.

هرمزگان
دیدارمدیریت شعب بامدیران فوالد هرمزگان

ارزانـی  مهنـدس  بـا  هرمـزگان  اسـتان  شـعب  مدیـر  نوریمنـد 
مدیرعامـل فـوالد هرمـزگان دیـدار وگفت وگوکـرد. وی بـا اشـاره 
بـه نامگـذاری امسـال، آمادگـی بانک رفـاه را در جهـت حمایت و 
رونـق صنعـت کشـور اعالم کـرد و گفت:کمک بـه تولید،کمک به 
اشـتغال، ازدواج و اقتصـاد توأمـان اسـت که خودکفایـی، صادرات 

و ارزآوری را در پـی دارد.

یزد
بازدید مدیر امور ناحیه 2 از استان

قـزل بیگلـو مدیر امـور ناحیـه 2 در سـفر دو روزه به اسـتان یزد، 
در مراسـم افتتاحیـه کنگـره ملـي مدیریـت منابع مالـي در نظام 
سـالمت که در دانشـگاه علوم پزشـکي شـهید صدوقي یزد برگزار 

شـد، حضور یافتند. 
وی در حاشـیه مراسـم، با مسئوالن دانشـگاه علوم پزشکي شهید 

صدوقـي دیـدار و گفت وگو کرد. 
قـزل بیگلـو در ادامـه از مدیریت شـعب نیـز بازدید و بـا همکاران 

گفت و گـو کرد.



ورزشـی   مسـابقات  دوره  شـانزدهمین  در  رفـاه  بانـک 
سیسـتم بانکـی کشـور بـا کسـب 2 طـا و 1 نقـره موفق به 

کسـب مقـام قهرمانـی و عنـوان قهرمـان قهرمانـان شـد.
در پایان این دوره از مسـابقات ورزشـی که با حضور 435 ورزشـکار 
از بانک های بزرگ کشـور(ملی، ملت، مسـکن، صادرات، توسـعه تعاون، 
توسـعه صـادرات، تجارت، کشـاورزی و رفـاه کارگران( از 18تـا 24 آبان 
مـاه سـال جاری و در 8 رشـته ورزشـی فوتسـال، والیبـال، شـنا، دو و 
میدانـی، شـطرنج، تیرانـدازی، بدمینتون و تنیـس روی میز در مجتمع 
آهـوان شهرسـتان چابکسـر بانک تجارت برگزار شـد، بانک توانسـت با 
کسـب 2 مـدال طـال در رشـته های والیبـال و دو و میدانـی و یک نقره 
در رشـته بدمینتـون به عنوان قهرمان قهرمانان مسـابقات دسـت یابد.

در رشـــته انفـــرادی دو و میـــدانی کــــه در چهار مـــاده 
3000،2400،2000،1000 متر در رده های سـنی مختلف برگزار شـد، 
تیـم بانـک رفـاه توانسـت با کسـب یک طـال، دو نقـره و یک برنـز برای 
چهارمیـن سـال متوالی بـه مقام قهرمانی تیمی مسـابقات دسـت یابد.

در مـاده 3000 متـر ابوالفضـل خدمتـکاری توانسـت بـه مقـام 
قهرمانـی و طـال دسـت یابـد. علیرضا معینـی و عبـاس زارعی نـژاد به 

مقـام دوم و احـد احمدلـو بـه مقـام سـومی مسـابقات دسـت یافتنـد. 
در رشـته والیبـال بلندقامتان بانک رفاه توانسـتند با اقتـدار پس از 
غلبـه بر تیـم های صـادرات، کشـاورزی و مسـکن در دور مقدماتی، در 
نیمـه نهایـی بانک تجارت و در فینال مجدداً بانک مسـکن را شکسـت 
دهند و برای سـومین سـال پیاپی قهرمان سیسـتم بانکی کشور شوند. 
اعضـای تیـم والیبال بانـک را علیرضا موحد، امیـن عقیلی، کامران 
نیکخـواه، تـورج نـوروزی، حمید قربـان پور، هـادی کوه نـژاد، علی گل 
کرم، حسـین شـکری، حامد نبی پور، جابرآشـورزاده، سیدمحمدحسن 
حسـینی، غالمحسین وفاپور و سـرمربی: ناصر شهنازی و مربی علیرضا 

حسنی تشـکیل می دادند. 
در رشـته بدمینتـون تیـم بانک رفاه بعد از چندین سـال توانسـت 
بـا تالش وافـر بهنام عابدی، علـی عفت پرور و ابراهیم نوری با شکسـت 
رقیبـان بـه دیـدار نهایی مسـابقات دسـت یابـد و سـرانجام در دیداری 
نزدیـک در فینـال بـا بانـک تجـارت نتیجـه را 3 بـر 2 واگذار کـرد و به 

مقـام نایـب قهرمانی دسـت یافت.
در بخـش انفرادی مسـابقات،  بهنـام عابدی موفق به کسـب مقام 

سـوم شد.

بانک رفاه با دو طال و یک نقره قهرمان قهرمانان 

شانزدهمین املپیاد شبکه بانکی شد
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چهاردهمیـن دوره المپیـاد فرهنگـی ورزشـی ایثارگـران 
شـبکه بانکـی کشـور بـه مدت یـک هفتـه مقـارن با سـالروز 
والدت حضـرت رسـول اکـرم )ص( و امـام جعفـر صـادق )ع( و 
گرامیداشـت هفتـه بسـیج در محل مجتمـع آموزشـی رفاهی 

بانـک کشـاورزی در شهرسـتان بابلسـر برگزار شـد.
در ایـن دوره از مسـابقات کـه ورزشـکارانی از بانک هـای ملی، ملت، 
صـادرات، تجارت، مسـکن، توسـعه صـادرات، سـپه، کشـاورزی، مرکزی، 
صنعـت و معـدن حضـور داشـتند، ورزشـکاران ایثارگـر بانـک در قالـب 
کاروانـی 25 نفـره و در رشـته هـای فوتسـال، والیبـال، تیرانـدازی، قرآن 
کریـم، دو و میدانـی، تنیـس روی میـز، شـنا، کاراتـه و دارت بـا حریفـان 

خـود بـه رقابـت پرداختند.
کسـب مقـام سـوم قرائت قـرآن کریم توسـط  بهـرام دلنواز، کسـب 
مقـام سـوم مسـابقه دو و میدانـی در رشـته 1000 متـر توسـط  علیرضا 
پوریخـت، کسـب مقام سـوم مسـابقه دو و میدانـی در رشـته 1500 متر 
توسـط  علیرضـا معینـی، کسـب مقام سـوم مسـابقه دارت توسـط  علی 
کرامتی نژاد و کسـب مقام سـوم مسـابقه بدمینتون توسـط  حسن بابایی 

دسـتاورد ورزشـکاران و کاروان بانـک در ایـن دوره بود.
در مراسـم اختتامیـه ایـن رویـداد کـه بـا حضـور حجـت االسـالم و 
المسـلمین ثقفـی مشـاور وزیر امـور اقتصـادی و دارایی،  خاتمی مشـاور 
رئیـس کل بانـک مرکزی و بانک هـا در امور ایثارگران، مشـاوران مدیران 
عامـل نظـام بانکـی در امـور ایثارگـران و  محققـی مدیـر شـعب اسـتان 
مازنـدران برگزار شـد، از ورزشـکاران و مدال آوران بـا اهدای جوایز نفیس 

قدردانی شـد.

چهاردهمین دوره املپیاد 

فرهنگی ورزشی ایثارگران 

شبکه بانکی کشور برگزار شد

تیم فوتسال حراست نایب قهرمان جشنواره

ورزشی حراست های کل کشور شد

 تیـم فوتسـال حراسـت بانـک بـا برجـای گذاشـتن 
عملکـردی مثـال زدنـی و بـرای نخسـتین بـار در تاریخ 
ورزشـی بانک نایب قهرمان جشـنواره ورزشـی حراست های 

کل کشـور شد.
در ایـن دوره از مسـابقات کـه بـا حضور تیم هـای قدرتمندی 
از سـازمان هـا، ارگان هـا و بانـک هـای دولتی کشـور برگزار شـد، 
تیـم فوتسـال حراسـت بانـک با شایسـتگی و بـا غلبه بـر حریفان 
عنـوان دار، بـه دیـدار فینـال مسـابقات راه یافـت و بـا عملکـردی 
شایسـته و در خـور توجـه و علـی رغـم تـالش تیمـی اثـر بخـش 
در مقابـل تیـم توانیـر کـه از 8 بازیکـن تیـم لیـگ برتـری محمد 
سـیمای قـم بهـره مـی بـرد نتیجـه را واگـذار کـرد و با افتخـار بر 

سـکوی دوم مسـابقات ایستاد.
تیـم فوتسـال حراسـت بانک کـه آقای مهـرداد قلمـی رئیس 
اداره حفاظت پرسـنلی سرپرسـتی آن را بر عهده داشـت، توانسـت 
بـا حمایت هـا و پشـتیبانی هـای ایشـان در مسـابقات نتایـج قابل 

قبولـی را از خـود به یـادگار بگذارد. 
هدایـت و مربـی گـری تیـم بانـک نیـز بر عهـده آقایـان امیر 
حنیفـی بازیکن اسـبق تیـم های ملی و پرسـپولیس و از سـرمایه 
هـای ورزشـی بانک و همچنیـن میالد وفا مربی جـوان، با انگیزه و 
خـوش ذوق بـود کـه با هدایـت و رهبری تکنیکـی و تاکتیکی این 
مربیـان اثرگـذار و بـا تجربه، تیم توانسـت نتایج شـایان توجهی را 
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مراقـب باشـيد چيزهايي را كه دوسـت داريد بدسـت آوريد 

وگرنـه ناچـار خواهيد بـود چيزهايي را كه بدسـت آورده ايد 

دوسـت داشته باشيد.

جرج برنارد شاو



اردبیل

به مناسـبت گرامیداشـت هفته بسـیج یک دوره مسـابقه طناب کشـی 
بیـن همـکاران برگـزار شـد. در این مسـابقه که بـا اسـتقبال همکاران 

مواجـه شـد بـه تیم هـای برتـر هدایایی بـه رسـم یادبود اهدا شـد.

ایام

در راسـتای سـالمت جسـمی و روحی بانوان همکار  و افزایش نشاط و ترویج 
فرهنگ ورزشـی  یک دوره مسـابقه دارت بین همکاران خانم برگزار شـد.

در پایـان مسـابقه ضمـن اعطای یک وسـیله ورزشـی به همه شـرکت 
کننـدگان، بـه نفـرات اول تـا سـوم جایزه ویـژه نیز اهدا شـد.  

بوشهر 

بـه مناسـبت بزرگداشـت هفتـه بسیج،مراسـم پیـاده روي صبحگاهـي 

بـا حضـور همـکاران ایـن مدیریـت برگـزار شـد. همچنیـن بـه منظور 
غني سـازي اوقـات فراغـت همـکاران و خانـواده آنها، یک دوره مسـابقه 

ورزشـي دارت برگـزار شـد.

خراسان جنوبی

بـه مناسـبت هفتـه وحـدت و با هـدف  ایجـاد روحیه نشـاط و همدلی 
بیشـتر بین همکاران مسـابقات فوتسـال، با حضور 6تیم 10نفره از بین 

همکاران اسـتان  برگزار شـد.

خراسان شمالی

بـه منظـور ایجـاد فضایـی شـاد و مفـرح، اردوی کوهپیمایـی به مناسـبت 
هفته بسـیج  با حضور هاشـمی مدیر شـعب اسـتان و تعدادی از همکاران 
و فرزنـدان شـان در کـوه با باموسـی بجنـورد بـا  مشـارکت پایـگاه بسـیج ، 
روابط عمومـی  و واحـد تربیـت بدنـی مدیریت شـعب اسـتان برگزار شـد.

در ایـن دوره از مسـابقات کـه از سـطح بسـیار باالیـی نیـز 
برخـوردار بـود تیم فوتسـال بانک در دیدارهای گروهی توانسـت با 
نتایـج 4 بـر 2 و 3 بـر صفـر تیم هـای ایـران خـودرو و وزارت امور 

اقتصـاد و دارایـی را از سـر راه بـردارد و بـه دور بعـد صعـود کند.
تیـم منسـجم و یکدسـت بانـک در دور دوم نیز بـا عملکردی 
قابـل قبـول توانسـت بـا افتخـار و بـا نتیجه 3 بـر صفر تیـم بانک 
ملـت را از پیـش رو بـردارد. پـس از ایـن دیـدار تیـم پسـت بانک 
هـم بـا نتیجـه 2 بـر صفـر نتیجـه را به تیـم بانـک واگذار کـرد تا 
تیـم فوتسـال بانک بتواند به دیـدار نیمه نهایی مسـابقات راه یابد.

در ایـن مرحلـه هـم تیـم حراسـت بانـک کار دشـواری بـرای 
شکسـت تیـم حریف نداشـت و توانسـت بـا یک بازی پـر گل 5 بر 
صفـر تیـم بانـک تجـارت را از سـر راه خـود بـردارد و مقتدرانه به 

فینـال راه یابد. 
در دیـدار فینـال ایـن تیـم نتوانسـت مقابـل تیم توانیـر که از 
بازیکنـان لیـگ برتـری اسـتفاده مـی کـرد به برتـری برسـد اما با 

شایسـتگی و ثبـت نتایـج ارزشـمند، نایب قهرمان شـد.
در آییـن اختتامیـه مسـابقات که بـا حضور آقایان درخشـنده 
مشـاور مدیرعامل و مدیرکل حراسـت و بیداری مدیر امور نظارت، 
جعفـری رئیـس اداره حفاظت فنی، فیزیکی و ایمنـی، یزدی خواه 
رئیـس اداره رفـاه کارکنـان و تنـی چنـد از مسـئوالن بلندپایـه 
سـازمان حراسـت کل کشـور برگـزار شـد، کاپ نایـب قهرمانی به 
آقـای قلمـی اهدا شـد و از حمایت های آقایان درخشـنده، بیداری 
و یـزدی خـواه در گسـترش فرهنـگ ورزش و سـالمتی در بانـک 

رفاه قدردانی شـد.
آقایـان مهـدی قلـی پـور از آذربایجان شـرقی، هـادی مبتکر 
و مسـعود خرمی از خراسـان شـمالی، جمال قاسـمپور از خراسان 
رضـوی، مجتبـی مردانی از فـارس، محمد خمسـه از قزوین، غالم 
پورمنـد از گیـالن، بهـروز احـد نـژاد از اردبیـل و میـالد حنیفی و 
فرهـاد رفیـع زاده از تهـران اعضای تیم فوتسـال حراسـت بانک را 

می دادنـد. تشکیـل 
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سیستان و بلوچستان

مسـابقات والیبال ادارات اسـتان که باحضور 16 تیم از ادارات کل استان 
وبه میزبانی مدیریت برگزارشـد، تیم های راه آهن، سـپاه سـلمان استان 
و آب وفاضالب شـهری به ترتیب مقام های اول تاسـوم راکسـب کردند 

و بانـک رفاه کاپ اخـالق دریافت کرد.

فارس 

بـه همـت پایگاه مقاومت بسـیج و واحـد تربیت بدنی مدیریت شـعب، 
مسـابقات والیبال و فوتسـال گرامیداشـت هفته بسـیج برگزار شـد. در 
پایـان ایـن مسـابقات بـه رسـم یادبـود هدایایی بـه شـرکت کنندگان 

اهداء شـد.

قزوین

حسـن قنبری، یکتا به قله های 5671متـری دماوند و قله 4852متری 
علـم کـوه را بـا موفقیـت صعود کـرد و بـا افتخار پرچـم بانـک را بر بام 

ایـران و برفراز رشـته کوه البرز به اهتـزاز درآورد.

کرمان

بـه منظـور نهادینـه کـردن فرهنـگ ورزش و تقویـت روحیـه همدلی، 
مدیریت شـعب اسـتان با دعوت از تیم فوتسـال مدیریت شـعب استان 

خراسـان رضوی دو مسـابقه دوسـتانه فوتسـال برگزار کرد . 

کرمانشاه

در راسـتاي ایجــاد فضاي شـور و نشـاط در میـان همـکاران، همایش 
پیـاده روي خانوادگـي بـا حضـور تعـدادي از همـکاران و خانـواده هاي 

آنهـا در محـل پارک کوهسـتان کرمانشـاه برگزار شـد. 

گلستان

بـه منظـور ایجـاد نشـاط و شـادابی و بـه مناسـبت گرامیداشـت هفته 
بسـیج یـک دوره مسـابقات فوتسـال بـا شـرکت شـش تیم از سراسـر 
اسـتان و بـا حضـور گسـترده همـکاران و بازنشسـتگان و فرزنـدان در 
فضایـی شـاد و همـراه بـا رقابـت سـالم به مـدت 2 هفتـه برگـزار و در 

پایـان، جوایـزی بـه تیم هـای برتـر اهداء شـد.

لرستان 

به مناسـبت گرامیداشـت هفته تربیت بدنی بانوان همکار این مدیریت 
در همایـش پیـاده روی دسـتگاه های زیر مجموعـه وزارت تعـاون،کارو 

رفـاه اجتماعی حضوری فعال داشـتند.

مازندران

همزمان با فرارسـیدن هفته بسـیج ، یک دوره مسـابقه تیراندازی در سـالن 
مجموعه ورزشـی سیدرسـول حسـینی سـاری برگزار شـد.در ایـن دوره از 
مسـابقات کـه 45 نفـر از همـکاران شـرکت داشـتند، غالمعلـی شـریعت، 
حسـین حیدری، هیبت اله اکبری، سـیدهادی محدث نیا و موسـی بالوئی 

بـه ترتیـب موفق به کسـب رتبـه هـای اول تا پنجم شـدند.
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مي توان حقيقتي را دوست نداشت، اما نمي توان منكر آن شد.

روسو



قسمت پنجم

کارکرد شبکه های اجتامعی در روابط عمومی
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در شـماره های گذشـته بخش هایی از سلسـه نشسـت های آموزشـی «شـبکه های اجتماعـی و روابط عمومی« کـه در بانک مرکـزی برگزار 
شـد را جهـت اسـتفاده همـکاران درج کردیـم. مباحثی تحـت عنوان نقش شـبکه هـای اجتماعـی  در بانکداری تبیین شـد. در این شـماره به  

بهـره منـدی بانک ها از شـبکه هـای اجتماعی  مـی پردازیم.
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انسـان هرگـز حتـي بـه مـرگ هـم تسـليم نمي شـود مگر 

زمانـي كـه اراده اش ضعيف باشـد. 

ادكارآلن پو
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کمر
• عمـده تریـن عوامـل مسـبب عارضه هـای ناحیـه کمر در 

کارمنـدان بانـک هـا عبارتند از:
• استفاده از صندلی های غیر استاندارد

• نشستن بر روی صندلی
• بی حرکتی طوالنی و مکرر

• پـس از سـردرد، درد ناحیـه کمـر شـایع تریـن ناراحتـی 
اسـت کـه گریبانگیـر کارمنـدان اسـت.

• ضعیـف بـودن ماهیچـه های شـکم تأثیر منفی بـر کمر و 
سـتون فقرات دارد.

• باالرفتن وزن و چاقی موجب فشار بر زانوها و کمر می شود.
• معمـوال مـا عـادت داریـم درد کمـر را نادیـده بگیریـم تـا 

جایـی کـه صدایـش بلنـد می شـود.
• طـرز نشسـتن بـر روی صندلـی، ارتفـاع میـزکار و مـدت 
زمـان نشسـتن پیوسـته از عوامـل مهـم ایجـاد درد کمر اسـت.

• نشسـتن 40درصد بیشـتر از ایسـتادن به کمر فشـار وارد 
مـی کند.

• بـه گفتـه کارشناسـان و متخصصـان، دیسـک گـردن و 
کمـر از جملـه عوارضـی اسـت کـه ممکن اسـت بر اثر نشسـتن 
در مـدت زمـان طوالنـی بـه وجـود آیـد کـه همـکاران بایـد بـا 

هوشـیاری از چنیـن رخـدادی پیشـگیری کننـد.
• کمردردهـای اولیـه و خفیـف را که مشـکل بـزرگ نیز به 
حسـاب نمـی آیند، اگـر جدی نگیریم به مشـکلی حـاد و جدی 

تبدیل خواهد شـد.

• نشسـتن و بلنـد شـدن هـای مکـرر جلـوی مشـتری بـه 
خصـوص هنگامـی کـه دچار سـنگینی وزن هسـتیم، فشـارهای 

نامناسـبی بـه کمـر و زانوهـا وارد مـی کنـد.
• گرفتگـی موضعـی، درد و خشـکی عضـالت کمـر نشـانه 

هـای اولیـه تحریـکات معیـوب در ناحیـه کمـر اسـت.
• عللـی چـون نگرانـی، خسـتگی و اضطـراب روزمـره باعث 

افزایـش کمـر درد می شـود.
• نگرانـی هـای افراطـی اقتصـادی کـه در کارمنـدان بانـک 
بـه وفـور دیـده می شـود و نیز فشـارها و خسـتگی هـای مفرط 

تأثیـر مسـتقیم بر کمـر درد دارد.
• اسـترس و نشسـتن های طوالنی 2 دلیـل عمده کمردردهای 

کارمندان بانک هاسـت.
• کمـردرد در هـر دو گروه کارمندان شـعب و سـتادی دیده 
شـده اسـت، ولـی در همـکاران پشـت گیشـه بانک ها حـدوداً 3 
برابـر دیگـر کارکنـان اسـت و ایـن نشـان دهنده ضـرورت توجه 
مدیـران و کارکنـان بـه دیدگاه پیشـگیرانه درد کمر بـه ویژه در 

شـعب است.

ستون فقرات دشمنانی دارد که عبارتند از:
• شکم بزرگ

• ضعیف یا سفت بودن ماهیچه ای پشتی و جلویی
• بد خوابیدن 

• ایستادن و نشستن های طوالنی
• بلند کردن غیر اصولی اجسام سنگین

بایدها و نبایدهای سالمت 

کارکنان بانک

قسمت سوم
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 آنچـه بـدان می انديشـيم، برای مـا رخ خواهـد داد؛ پس اگر

 خواهـان تغييـر هسـتيم بايـد ذهن مـان را باز نـگاه داريم.

داير  وين 

• بدنشسـتن پشـت میـزکار) وضعیت ناصحیح نشسـتن که 
بـه سـتون فقرات فشـار وارد مـی کند(

• وزن زیاد
• از ثابـت نگـه داشـتن سـتون فقـرات در یـک وضعیـت و 

بـرای مـدت طوالنـی خـودداری کنیـد.
• سـنگینی وزن و افتادگـی شـکم عواملـی هسـتند کـه بـه 

کمـر فشـار وارد مـی کنند.
• غالـب کمـر دردهـای ناشـی از نشسـتن غیر صحیح به وسـیله 

تمرین هـای اصالحـی برطرف می شـوند.
• در کمـر دردهـای بـا بیـش از عمـر 1 هفته حتمـاً باید به 

پزشـک مراجعه کرد.
• صـاف و راسـت نشسـتن بیـش از حـد به مهره هـای کمر 

فشـار می آورد.
• در کمردردهـای حـاد بـدون علـت: حداکثـر اسـتراحت 
مطلـق توصیـه شـده 84 سـاعت اسـت و پـس از آن فـرد باید با 

مشـورت پزشـک حـرکات مالیـم را شـروع کند.
• سـعی کنیـد از کشـیدن پاهـا بـه زیـر صندلـی اجتنـاب 

کنیـد؛ زیـرا مـی توانـد موجـب کمـر درد شـود.
• از قـراردادن پاهـا بـه صـورت ضربـدری یـا نشسـتن بـا 
پاهـای بـاز کـه منجر بـه کمـر درد می شـود، خـودداری کنید.

• نوشـیدنی هـای کافئیـن دار و غذاهـای فـراوری شـده بـر 
کمـر تأثیـر منفـی دارند.

• هنگامـی کـه ناچاریـد مـدت زمـان طوالنـی را بـر روی 
صندلـی بنشـینید، دو دسـت خـود را قالب کرده و پشـت گردن 
قـرارداده و سـتون فقـرات خـود را بـه حالـت باز به سـمت عقب 

بکشـید تـا خسـتگی را از عضـالت کمـر دور کنید.
• برای اجتناب از کمر درد:

• بهبود شرایط روانی محیط کار
• اصالح وضعیت نشستن

• پرهیز از کار با رایانه به مدت طوالنی
• پرهیز از نشستن و ایستادن های یکنواخت و طوالنی 

• ورزش بـه خصـوص تمرینـات تقویـت عضـالت شـکم و 
کمـر در تحمـل فشـارها در سـتون فقـرات بسـیار مؤثـر اسـت.

نشسـتن در حالتـی کـه زاویـه بیـن ران هـا و کمـر بیش از 
90 درجـه اسـت، بهتریـن حالت نشسـتن اسـت.

بهتریـن  روی صندلـی  درجـه  زاویـه 120  بـا  نشسـتن   •
حالتـی اسـت کـه محققـان توصیـه مـی کننـد.

• نشسـتن بـا زاویـه 120 درجـه یـا بـه عبارتـی لـم دادن، 
میز  نشـینی   پشـت  سـاعات  طـی  در  بایـد  کـه  اسـت  روشـی 
چندیـن بـار بـه  ایـن روش بـه کمـر خـود اسـتراحت دهیـم.

• اگـر بـه بـد نشسـتن عـادت کـرده ایـد، یـک تصویـر از 
نشسـتن صحیـح را در گوشـه ای از میـز نصـب کنید تـا کم کم 

بـه صحیـح نشسـتن عـادت کنید.
• در حـد امـکان در هنـگام ارجـاع وظایـف بـه کارمندان به 

وضعیـت فیزیکـی و جسـمی آنان توجه شـود.
• خـم شـدن بـه سـمت پاییـن و طرفین مـی توانـد از میل 
بـه قولنج شکسـتن که اشـتباهی فاحـش در رفتار با کمر اسـت 

بکاهد.
• اسـتفاده از یـک حمایـت کننـده کمری مـی تواند کمکی 

مناسـب برای پیشـگیری باشد.
• ویتامیـن D کـه اصلی ترین منبع آن نور خورشـید اسـت، 

در کاهـش کمر درد مؤثر اسـت.
• خـوردن غذاهـای حاوی فیبـر، مصرف به انـدازه مایعات و 

ورزش راه حـل های جانبی پیشـگیری از کمر درد اسـت.
• پارامترهـای خـرد فراوانـی در مراقبت از کمـر وجود دارد. 

نند: ما
• قوز نکردن 

• راه رفتن صحیح 
• بلند کردن اجسام سنگین به طرز صحیح

• تشک مناسب
• خوابیدن به پهلو و ...

• توجه به عادات مربوط به وضعیت نشستن.
• پوشـیدن کفـش مناسـب در حفـظ سـالمت کمـر نقـش 

بسـزایی دارد.
• کشـش هـای صحیـح مکـرر، دویـدن مالیم، شـناکردن و 
راه رفتـن در آب مـی توانـد بـه پیشـگیری از کمـر درد کمـک 

کند. زیـادی 
• حدس زده می شـود با طراحی مناسـب و کارشناسـی شـده 
محیـط کار مـی تـوان از یـک سـوم کمر دردهـا پیشـگیری کـرد و 
نیـز از سـرگیری مجـدد درد کمـر در افـراد مبتـال جلوگیـری کـرد 
کـه ایـن امر موجـب درمـان سـریعتر و در نتیجـه افزایـش بازدهی 

کارمنـدان مبتـال بـه کمـر درد در دوره نقاهـت آنهـا می شـود.
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از نظـر لغـوی هپاتیـت بـه معنای التهـاب و ورم کبد اسـت 
. و بـه دالیـل مختلفـی می توانـد ایجاد شـود که بعضـی از آن ها 
قابـل سـرایت هسـتند و برخی مسـری نیسـتند . هپاتیـت به دو 
صـورت حـاد و مزمن تقسـیم بندی می شـود. دلیـل اصلی ابتال 
بـه هپاتیـت ، ویـروس اسـت، ولی برخـی عوامل دیگـر مانند اثر 
برخـی داروهـا مانند داروهای بیهوشـی، افـراط در مصرف الکل، 
کبـد چـرب و آلودگی بـه باکتری و ویروس نیز مـی توانند باعث 
ابتـال بـه هپاتیـت شـوند. همچنیـن ابتال بـه بیمـاری هایی مثل 
سـرخک و سـرخجه نیـز مـی تواند هپاتیـت را به وجـود بیاورد.  

• درباره انواع هپاتیت چه می دانید؟ 

 ،)A( هپاتیـت انـواع مختلفی دارد کـه می توان بـه هپاتیت آ
ب )B(، سـی)C(، دی )D(، ای )E( و جی )G( اشـاره کرد.  

هپاتیـت سـی )C( از خـون منتقل می شـود و پیشـگیری و 
درمان آن بسـیار گران اسـت و محققان در خصوص آن در حال 

پژوهش هسـتند . 
هپاتیـت دی )D( یکـی از انـواع هپاتیـت اسـت که همیشـه 
 )B( در شـرایطی ایجـاد می شـود کـه فرد حتمـاً به هپاتیـت ب
مبتـال باشـد. هپاتیـت هـای ای )E(و جـی )G(، انـواع دیگری از 
هپاتیـت هسـتند کـه از طریـق روابـط جنسـی و خـون منتقـل 

می شـوند. 
عامـل بیماری هپاتیت ویرال )ویروسـی( یک ویروس اسـت 
و در ابتـدا می توانـد مثـل یـک سـرماخوردگی بـروز کنـد؛ ولـی 
بیمـاری مزمـن هپاتیـت »C« بر عکـس سـرماخوردگی معمولی 
بـه دلیـل از کار افتـادن کبـد و مشـکل بـودن درمـان می توانـد 
حیـات بیمـار را تهدید کند . بیشـتر مبتالیان بـه هپاتیت از نوع 
C و B عالیمـی نـدارد . برخـی از ایـن بیمـاران عالیـم سرشـتی 
عفونت ویروسـی را نشـان می دهنـد از قبیل خسـتگی، دل درد، 
الغـری شـدید ، درد عضالنـی و تهـوع و بـی اشـتهایی ، ولی در 
مـوارد پیشـرفته عالئم نارسـایی کبدی بـروز می کند که شـامل 
تـورم شـکم، اندام هـا ، یرقـان و خونریزی هـای گوارشـی و … 

است. 

 )B( و ب )A( واکسن هپاتیت آ  •

مقـدار  حـاوی  هپاتیـت  واکسـن های  پزشـکان  گفتـه  بـه 
ناچیـزی ویـروس غیرفعال هسـتند . زمانی که ایـن ویروس را از 
طریـق واکسـن دریافـت می کنند، سیسـتم ایمنـی در مقابل آن 
ویـروس ایمـن می شـود. ایـن ایمنـی مدت زمـان طوالنـی باقـی 
می مانـد . همچنیـن امـکان نـدارد کـه بـدن شـما ازطریـق این 

آنچه در باره هپاتیت باید دانست
اداره رفاه کارکنان
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بـاور كنيـد زندگـی ارزش زيسـتن و ادامـه دادن را دارد. اين 

بـاور بـه خلـق حقايق كمـك خواهـد كرد.

 ويليام جيمز

واکسـن بـه بیمـاری دچـار شـود .معموالً واکسـن هپاتیـت A در 
2 مرحلـه و واکسـن هپاتیـت B در 3 مرحلـه تزریـق می شـود. 
ازجملـه عـوارض رایـج عبارت انـد از قرمـزی، درد و حساسـیت 
در موضـع واکسـن . بـرای ایمنـی بلندمـدت بایـد تمـام مراحل 
را انجـام دهیـد .همچنیـن اگـر مرحلـه اول انجام شـده و مرحله 
دوم انجـام نشـده باشـد و مدت زمـان طوالنی نیز سـپری نشـده 
باشـد، می توانیـد آن را دریافـت کنیـد . بنابرایـن الزم نیسـت 
دوبـاره از اول مراحـل را آغـاز کنید . اگر مرحله اول را پنج سـال 
پیـش دریافـت کرده ایـد، می توانید به سـراغ مرحلـه دوم بروید.  

•  روش های درمان 

هپاتیـت A، هپاتیـت B و هپاتیت C ویروس های جداگانه ای 
هسـتند کـه باعث تورم کبد می شـوند . در هپاتیت A اسـتراحت 
در بسـتر در طـی دوران حـاد ، مصـرف غذاهـای مغـذی، تجویز 
سـرم قنـدی و دادن مایعـات کافی، رعایت اصول بهداشـتی و… 
تجویـز ایمنوگلوبولیـن B در هپاتیـت B بالفاصلـه پـس از 

تمـاس خونـی بـا فـرد هپاتیـت + می توانـد مؤثـر باشـد . 
و   ، نـدارد  واکسـن  نـدارد،  قطعـی  درمـان   C هپاتیـت 

. اسـت  هپاتیـت  نـوع  خطرناکتریـن 

 B هپاتیت دردسرساز  •

ویـروس هپاتیـت B مـی تواند از طریق خون و سـایر مایعات 
بـدن از فـردی بـه فـرد دیگـر منتقل شـود . اسـتفاده از سـوزن 
مشـترک نیـز از عوامل انتقال ویروس اسـت . از ایـن رو کارکنان 
مراکـز درمانـی بـر اثر برخـورد تصادفی با سـوزن های اسـتفاده 

شـده بـرای بیماران بیشـتر از دیگـران در معرض خطر هسـتند. 
هپاتیـت B حـاد کمتـر از 6 مـاه طـول مـی کشـد و معمـوال 
 B سیسـتم ایمنـی فـرد می تواند ویـروس را نابود کنـد . هپاتیت
مزمـن بیشـتر از 6 ماه طول می کشـد و عفونـت طوالنی ممکن 
اسـت منجـر به بیمـاری های خطرناک مانند سـیروز و سـرطان 
کبـد شـود . اغلـب نوزادانـی که بـا هپاتیت B متولد می شـوند و 
بسـیاری از کـودکان یـک تا پنج سـاله ، مبتال به نـوع مزمن این 
بیمـاری مـی شـوند . درد شـکمی، ادرار تیـره رنـگ ، تـب ، درد 
مفاصـل ، کاهـش اشـتها و تهوع و اسـتفراغ، ضعف و خسـتگی و 

زرد شـدن پوسـت ، بخشـی از عالیم این بیماری اسـت .

•  وضعیت هپاتیت در ایران 

ابتـال بـه هپاتیـت B  در ایران رو به کاهش اسـت و دلیل این 
مسـئله واکسیناسـیون محسـوب می شـود . تمام متولدین سال 
1367 بـه بعد واکسیناسـیون شـده انـد . یک برنامه کشـوری از 
گذشـته تـا به امـروز برای کنترل هپاتیت B وجود داشـته اسـت 
و خانـم هـای بـاردار یـا خانـم هایـی کـه قصـد بـارداری دارند ، 
بایـد تسـت غربالگـری انجـام بدهنـد و در صـورت مثبـت بودن 
بیمـاری ، تمهیداتـی بـرای ایـن دسـته از افـراد در نظر گرفتــه 
مـی شـود . هپاتیـت B در طول بـارداری به جنین منتقل نمی شـود و 
نـوزاد در زمـان زایمـان مـی تواند بـه آن مبتال شـود ، به همین 
دلیـل، شـش سـاعت بعـد از زمانـی که نـوزاد بـه دنیا مـی آید، 
زمـان طالیـی بـرای تزریق واکسـن بـرای عـدم ابتالی نـوزاد به 

هپاتیت محسـوب می شـود. 
با تشخیــص بـه موقـع “هپاتیت” مـی توان از خـطر مـرگ 

نجـات یافــت.



آنچـه در پـی مـی آید نمونـه هایـی از موفقیت هـای همـکاران و خانـواده های محترم ایشـان اسـت. ضمن 
تبریـک برای کسـب ایـن توفیقات، شـما را بـه خواندن ایـن دسـتاوردها دعوت مـی کنیم.

مهدی محمد مرادی
دبیر اجرایی بنیاد بین المللی 

غدیر در بانک رفاه کارگران

حمیدرضا مراد فام
معاون پشتیبانی واحدها 
و تأمین تجهیزات اداره 

پشتیبانی فناوری اطاعات

محمود ترتک
معاونت اسناد اداره 

حفاظت فناوری اطاعات و 
اسناد بانک

هادی کمرئی
مدیرعامل شرکت کارگزاری 
رسمی بیمه رفاه فرازان هدف

پروانه زینالی
معاون تبلیغات اداره 

روابط عمومی

مهرشاد کاکا سلطانی
معاون امور رفاهی اداره 

رفاه کارکنان

• حسـین خانی فرزنـد امیر خانی همکار 
اداره خزانه داری در مسابقات آزاد تکواندو 
قهرمانی نونهاالن اسـتان تهـران موفق به 

کسـب مقام نایب قهرمانی شد.

• آیـدا رشـیدي نسـب، فرزنـد حجت اله 
رشـیدي نسـب همکار شعبه اسـالم آباد 
غـرب موفـق بـه مقـام قهرمانـي شـنای 

اسـتان در 50 متـر پروانـه  شـد.

پرویـز  فرزنـد  شهسـواری  پرهـام   •
شهسـواری همکار شـعبه نمونه کـرج در 
المپیاد ورزشـی اسـتعداد های برتر کشور 
در رشـته دوچرخـه سـواری موفـق بـه 

کسـب عنـوان نخسـت شـد.

• سـبحان لکزایی فرزند جمشـید لکزایی 
زاهـدان  قلنبـر  شـهید  شـعبه  معـاون 
درمسـابقات بسـکتبال انتخابـی المپیـاد 
اسـتعدادهای برتر ورزشی استان سیستان 
و بلوچسـتان در رده سـنی 12 تا 15 سال 

موفـق بـه کسـب مقـام قهرمانی شـد.

•  عسل بهزادیان زاد فرزند علیرضا بهزادیان 
زاد همکار مدیریت شـعب کرمانشـاه موفق 
بـه کسـب رتبه برتـر در مسـابقات ذهني و 

چرتکه اي کشـوري شد.

• سـیده بیتـا موسـویان فرزنـد سـید 
علی موسـویان همکار مدیریت شـعب 
اسـتان اردبیل در سـی و ششمین دوره 

مسـابقات فرهنگی و هنری استان و در 
رشـته نقد ادبـی موفق به کسـب مقام 

نخسـت شد.

• حجت اله فاضلیـان همکار مدیریت 
چهارمحـال و بختیـاری در بین بیش 
ادارات،  اجرایـی،  دسـتگاه   120 از 
سـازمان هـا و شـرکت هـای دولتـی 
و نیمـه دولتـی، در انتخابـات اعضـای 
هیـات رئیسـه روابـط عمومـی هـای 
استان چهارمحال و بختیاری، انتخاب 
و بـرای سـومین دوره متوالـی، ایـن 

مسـئولیت را پذیرا شـد. 

• فاطیمـا عمرانی فرزند مهدی عمرانی 
همـکار شـعبه ثامـن بجنـورد موفق به 
در  کمیتـه  رشـته  اول  رتبـه  کسـب 
دوازدهمیـن دوره مسـابقات قهرمانـی 
بانوان کشـور در اسـتان مازندران شـد.

• معصومه شـهرکي نیـا فرزند علیرضا 
شـهرکي نیـا همـکار مدیریـت شـعب 
یـزد، موفـق بـه کسـب مقـام اول در 
چهاردهمین دوره از مسابقات گراپلینگ 
کیک بوکسـینگ بانوان اسـتان یزد در 

وزن 45 و رده سـني جوانـان شـد.

• هـادی مبتکـر همـکار مدیریت شـعب 
خراسان شـمالی موفق به اخذ گواهینامه 
مربیگـری درجـه B آسـیایی در رشـته 

فوتسـال شد.

 آیدا رشیديحسین خانی

سیده بیتا موسویان

پرهام شهسواری

حجت اله فاضلیان

عسل بهزادیان معصومه شهرکيفاطیما عمرانی

هادی مبتکر سبحان لکزایی

انتصابات
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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

ت
لی

س
ت

ن
گا

ست
ش

زن
با

احمد صمدی
مدیریت شعب استان 

اصفهان

الیاس شورمیج
مدیریت شعب منطقه 

سه تهران

علیرضا فتوحی
مدیریت شعب استان 

اردبیل

محمد علی اکبری
مدیریت شعب استان 

کردستان

علیرضا زکی
مدیریت شعب منطقه 

دو تهران

محمود فتوحی
مدیریت شعب 

استان فارس

ابوالفضل شاهی
مدیریت شعب منطقه 

سه تهران

سید علی نوش آبادی
مدیریت شعب استان 

مازندران

کمال دهقانی چان
مدیریت شعب استان 

آذربایجان شرقی

قربانعلی خیری میر
مدیریت شعب استان 

مازندران

نیما................ مهرشـاد کاکا سـلطانی، معـاون اداره رفاه کارکنان
بـاران............................. حامد خرم، اداره توسـعه فناوری اطالعات
آیهـان...................................................... علی قنبری، اداره بازرسـی
زینب............ ابراهیم اسکندری مهر آبادی، مدیر شعب استان قم
امیرعلـی.................................... ابوالفضل باقری، شـعبه نیروگاه قم
زهرا.............................. قاسـم سـیمرغ، مدیریت شـعب اسـتان قم
مریم.............................. هادی محمد نیا، مدیریت شعب استان قم
فائزه................................. محمد مهدی محمدی راز، شـعبه آذر قم
متیـن............................. مجیـد بداقی، مدیریت شـعب اسـتان قم
اسرا...................... شـهاب الدین بهمنی، مدیریت شعب کردستان
سـید امیـر عبـاس....................... ادیـب مظلومـی، شـعبه خلخال
زهرا .................. حسین لشگر محمود آبادی، شعبه شهید بهشتي
محنا.................................. علی دولت خواه، شعبه مرکزي پیرانشهر
آیهان............. جالل شـیری روانشـاد، شعبه شـهید غنچه قزوین
بردیا..................................................... مجید قربانعلی، شـعبه تفرش
یگانه.............. غالمرضا حمامی زاده، مدیریت شعب استان کرمان
آمین................ رضا امیدی پسـند،  مدیریت شـعب استان همدان
شـایلین............. مرتضی وفائی زاده، مدیریت شعب استان زنجان
پویان........................... سعید بهرامی، مدیریت شعب استان زنجان
نیکان.............................. علی حسنلو، مدیریت شعب استان زنجان
لیانا............................ حسین حسنی، مدیریت شعب استان زنجان
ماهبد.................................. مرتضی حجازی، مدیریت شعب زنجان
محمد......... علی سیادت چراغی، مدیریت شعب استان خوزستان
آیلین.................. جاسـم لطیفی، مدیریت شـعب استان خوزستان
دلسـا................... اکبر طهماسـبی، مدیریت شـعب اسـتان زنجان

آیناز........ غالم رسـول احتشـام، مدیریت شـعب خراسان رضوی
آوینـا ...................................... مهدی نوفرسـتی، شـعبه کریم خان 
کاملیا .................................................... علی جعفری، شـعبه شـازند
بردیـا .................................................. مجید قربانعلی، شـعبه تفرش

اهـورا ............. جمیـل یزدانی، مدیریت شـعب خراسـان شـمالی   
مهرشـاد ....... علی رضا محمدی، مدیریت شـعب خراسان رضوی
ضحـی... ابراهیـم غضنفرپور، مدیریت شـعب اسـتان خوزسـتان
محمدپارسا............ جهانگیر امانی، مدیریت شعب منطقه دو تهران
آیهان...........حسـین بابـازاده، مدیریـت شـعب منطقه سـه تهران
امیر عرفان ....................... محمد انتظامی، شـعبه پزشـکان شیراز
نورا ................................... رامین بالغ غازانی، همکار شعبه سردرود
محمدامیـن... محمدرضانقـدی، مدیریت شـعب منطقه دو تهران
محمد علی ..... محمود سـلیمانی ماهانی،  مدیریت شـعب استان کرمان
امیر رضا........ محمد راسخی نژاد، مدیریت شعب خراسان رضوی
مرتضـی............................... علی جهانتیغ شـعبه بیمارسـتان زابل
الیاس........................................ علی حسینی، شعبه بیمارستان زابل
محمدجواد......................................... منصورساالری، شعبه نیکشهر
رادویـن............. علیرضـا اهلل داد، شـعبه علـوم پزشـکی زاهـدان
رایان.. رامین زاهد مهاجرانی،  مدیریت شـعب منطقه سـه تهران
یونا............................حسین ورمزیار، مدیریت شعب استان همدان
شهیار................................. حبیب ناصری، شعبه چهارراه گلوبندک
آیلین............................. قادربخش نوشـیروانی، شعبه خیام چابهار
سـدنا........... محمدسرگزی، نیروی شرکتی مدیریت شعب استان

آسو......................................... فرشید یوسفي، شعبه مرکزی مریوان 

محمد بختیاری طلب
همکار اداره 
منابع انسانی

محمدرضا کاشانیان
مدیریت شعب استان 
سیستان و بلوچستان

بــا نهایــت تاســف و تاثــر باخبــر شــد یــم محمــد حصیبــی، همــکار مدیریــت شــعب کرمــان، 
محمــود علومــی، بازنشســته مدیریــت شــعب اســتان اردبیــل، محمدرضــا کاشــانیان، مدیریــت 
شــعب اســتان سیســتان و بلوچســتان، محمــد بختیاری طلــب همــکار اداره منابــع انســانی، د ار 
فانــی را ود اع گفته انــد. ماهنامــه رفــاه درگذشــت ایــن عزیــزان گرانقــدر  را بــه خانــواد ه هــای 
محترمشــان و همــکاران تســلیت عــرض کــرده، از خــد اونــد متعــال بــرای آن مرحومــان، علــو 

درجــات و غفــران الهــی و بــرای بازمانــد گان صبــر و شــکیبایی مســالت مــی نمایــد.
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تنها ناتوانی در زندگی نگرش و رفتار بد و منفی است.

اسكات هاميلتون 



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.

• محمـد ابراهیـم انصـاری الری رئیـس هیـأت 
مدیـره و مدیرعامل سـازمان منطقـه آزاد کیش 

از دکتـر سـهمانی مدیرعامـل بانک

منطقه سه
•رئیـس بیمارسـتان شـهریار از مجیـد قربانـی معـاون  

شـعبه بیمارستان شـهریار
• مشـتریان شـعبه آذربایجـان از یوسـف بیرنگ رئیس 

شعبه 

منطقه یک 
• شـرکت رایتل از  غفوری همکار شـعبه دکتر حسابی 

بابـت خدمات ارائه شـده در باجه رایتل
• احـدی از مشـتریان شـعبه مشـیریه از رئیس شـعبه  

علی قاسـمی
• علـی اصغـر هاشـمی مشـتری شـعبه از  فرحانی نژاد 

رئیـس و همکاران شـعبه شـهید نامجو
• دکتـر شـایقی از عملکـرد  محمدرضـا جمالی رئیس 

شـعبه و همکاران شـعبه سـالمت ظفر
•تعدادی از کارکنان بیمارسـتان امام حسـین از رئیس 

و همکاران شـعبه بیمارسـتان امام حسین

اصفهان
بیمارسـتان  رئیـس  طباطبائـي  رضـا  امیـن  دکتـر   •
عیسـي بـن مریـم اصفهـان از رئیـس و کارکنـان بانک 

رفـاه شـعبه عیسـي بـن مریـم اصفهـان
• غفورزاده مدیر عامل شـرکت صنایع سـنگ نقشـینه 

از رئیـس و کارکنان شـعبه محمودآباد اصفهان
• غالمرضـا زماني از مشـتریان شـعبه حکیـم نظامي از 

قدسـیه رئیس شـعبه و سـرکار زهرا ملکي 

البرز
• مدیـر عامـل مرکز آموزشـی و درمانی شـهید رجایی 
کـرج از  رضـا جامعـی همـکار شـعبه مدیریـت درمان 

مسـتقر در باجـه مرکـز درمانی شـهید رجایی

خراسان جنوبی
•  محمـد مهـدی مـروج الشـریعه اسـتاندار و مدیر کل 
نوسـازی توسـعه و تجهیـز مـدارس اسـتان خراسـان 

جنوبـی سـید مرتضـی موسـوی مقـدم مدیر شـعب 

چهار محال و بختیاری
• معاونـت برنامـه ریـزی اسـتان از علیرحـم باقـری و 

سـعادت للــه گانـی همـکار مدیریـت شـعب اسـتان
• مدیر کل بیمه سـالمت اسـتان از قاسم ناظمی، سید 
اصغـر موسـوی رئیـس معـاون و همـکاران شـعبه بازار 

شهرکرد
• مدیریـت و کارکنـان تأمیـن اجتماعـی شـهرکرد از 
یوسـف نظـری زاده و عزت اله ظفری رئیـس ومعاون و 

همکاران شـعبه سـعدی شـهرکرد
• فرامـرزی مدیـرکل بیمـه سـالمت اسـتان از عزیزاله 
رحمتـی منفردمدیـر شـعب اسـتان و از محمد حسـن 

زاده مسـئول واحـد اعتبـارات مدیریت شـعب اسـتان
• سـازمان نظام مهندسـی اسـتان از علیرضـا نادعلی و 
اسـماعیل میرزائی همکار مدیریـت، فرامرزی ، مدیرکل 
و  رئیـس  محمدیـان  رضـا  از  اسـتان  بیمـه سـالمت 

از  همـکاران شـعبه بیمارسـتان کاشـانی شـهرکرد و 
قاسـم ناظمی رئیـس و همکاران شـعبه بازار شـهرکرد

• جمعـی از مشـتریان و کسـبه خیابـان 17 شـهریور 
شـهرکردازعزت اله بهرامـی و مصطفی کریمی رئیس و  

معـاون و همکاران شـعبه 17 شـهریور شـهرکرد
• نـادری فرمانـدار شهرسـتان بـن از رضـا آل مومـن 

رئیـس، معـاون و همـکاران شـعبه مرکـزی بـن

خراسان شمالی
• دکتـر علـی قربانـی نماینـده مـردم شهرسـتان های 
بجنـورد و رئیس کمیسـیون اجتماعی مجلس شـورای 

اسـالمی از امیـد مسـرور معاون امور شـعب اسـتان  

زنجان
• مدیـر کل دفتـر مدیریـت عملکـرد، بازرسـی و امـور 
همـکار  وثـوق  مریـم  از  زنجـان  اسـتانداری  حقوقـی 
شـعبه کانون بازنشسـتگان و مسـتمری بگیـران تامین 
اجتماعـی ابهـر از  مسـعود جعفـری رئیـس و همکاران 

شـعبه مرکـزی ابهر
•کانـون بازنشسـتگان تأمین اجتماعی شهرسـتان ابهر 
از حسـین پـور یوسـفی مدیـر شـعب اسـتان زنجـان و 

بهـروز محمـدی معـاون مدیریت شـعب  

سمنان
• موسسـه بهزیسـتی توانـا از  جـواد سـعیدی رئیـس 

شـعبه مرکـزی گرمسارسیسـتان و بلوچسـتان
کارمنـدان  بسـیج  مدیرسـازمان  پناهـی  سـرهنگ   •
اسـتان سیسـتان وبلوچسـتان از اتحـادی مدیرشـعب 
اسـتان و مهدی کامبوزیا مسـئول واحـد روابط عمومی

قزوین
• دکتـر بهرامـی، مدیرکل بیمه سـالمت اسـتان قزوین 
از سـعید سـعیدی  – شـعبه خیـام - متصـدی واحـد 

خدمـات خـاص بیمه سـالمت 
• اداره نظـارت و بازرسـی اسـتان قزویـن از مهـرداد 
محسـنی مسـئول واحد بازرسـی مدیریت شعب استان 

قزوین
بازنشسـتگان  کانـون  رئیـس  عاقبتـی  سـیروس   •
شهرسـتان البـرز  از احمدشـالی رئیس، رضـا زنگی وند 
بانکدار واحد تسـهیالت و مجیـد صارمی بانکدار همکار 

الوند شـعبه 

قم 
•یکـی از مشـتریان از حسـین شـایگان رئیـس شـعب 

امامـزاده ابراهیـم قـم و سـایر کارکنان    

کردستان
• آمنه حسـیني کارشـناس مرکز بهداشـت سـنندج از  

صبریـه خـان پور همکار شـعبه آزادگان سـنندج 
• مدیـر کل کمیتـه امـداد امـام خمینـي )ره( اسـتان 
کردسـتان از علی اکبر احمدیان رئیس شـعبه کامیاران 

خراسان رضوی 
هـادي  از  قوچـان  شـعبه  مشـتریان  از  فخـر  بنـي   •
مرتضـي پـور و ابراهیـم حسـن آبـادي رئیـس و معاون 

شـعبه چمـران 
• احمـد ملکـي رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران 
منطقـه 2 مشـهد ازمحمـد چهارتـکاب، علـي اصغـر 
دهقانـي و خلیـل منصـوري رئیـس، معاون و مسـئول 
تسـهیالت شـعبه بلـوار قرنـي و نیـز از علیرضـا دهقان 
نیـري و  نرجـس ثابـت، رئیـس و مسـئول تسـهیالت 

شـعبه مطهري شـمالي 
• هـادي محمدیـان مدیـر کمیته امـداد امـام خمینی 
)ره(نیشـابور از مجتبـي حسـیني، رئیـس شـعبه عطار 

بور نیشا
• محمـد سـنجري مدیـر کل اداره تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـي اسـتان خراسـان رضـوي از طاهـره کابلـي، 
مسـئول واحـد حسـابداري مدیریـت شـعب خراسـان 

ي ضو ر
• دکتـر سـید رضـا قنبـري زاده رئیـس دانشـگاه علوم 
پزشـکي تربـت حیدریـه از علـي نیـک نسـب، همـکار 
شـعبه احمد آباد مشـهد و فرشته شـیرزاد رئیس شعبه 

ابـوذر تربـت حیدریه 
• دکتر محمد رضا شـفازاده مشـتری شـعبه فلسـطین 
مشـهد از محمدرضـا شـرفي، همکار شـعبه فلسـطین 

مشهد 

گلستان
• کسـبه هـای خیابـان 15متـری گـرگان از  دیلـم 
رئیـس شـعبه مرکـزی گـرگان و شـکری اسـرمی 

شـعبه همکار 
• رئیـس کانون دفتر بازنشسـتگی شـرکت ملـی فوالد 
شهرسـتان آزادشـهر از  فدائی رئیس شـعبه آزادشهر و 

سـخاوی مسـئول اعتبارات شعبه 
• رئیـس کانـون کارگـران بازنشسـته اسـتان گلسـتان 
از مجتبـی قنبریـان، مهـدی قاضـی و علیرضـا بائـی 

همـکاران واحـد اعتبـارات مدیریـت شـعب اسـتان 

کرمانشاه
• بازونـد اسـتاندار اسـتان کرمانشـاه و رئیـس سـتاد 
اربعیـن حسـیني)ع( اسـتان کرمانشـاه از محمدرضـا 

پناهنـده مدیرشـعب اسـتان کرمانشـاه  

لرستان
• حشـمت بهمنی مدیر کل جذب وحمایت از سـرمایه 
از فرشـاد صیداحمـدی  لرسـتان  اسـتانداری  گـذاری 

مدیریت شـعب اسـتان 

مرکزی
• مدیر کل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسـتان 
مرکـزی از سـیاوش مرزبانـی، مدیـر شـعب بانـک رفاه 

اسـتان مرکزی
• مدیـر کل کمیتـه امداد اسـتان مرکزی از سـید غدیر 
امینـی و رضـا اخـوان صادقـی رئیـس و کارمند شـعبه 

مرکزی سـاوه 
آرزو  از  شـعبه  مشـتری  حقـدادی  حمیـد  مهنـدس 

اراک  مرکـزی  شـعبه  همـکار  نورعلیشـاهی 

آذربایجان غربی
• مدیـر مسـئول روزنامـه آراز آذربایجـان از رئیـس و 

همـکاران شـعبه شـهید باکـري ارومیـه  
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