
قاسمیخطاببهمسووالناعتباریمدیریتها:
سیاستهایاعتباریتدوینشده،قابلیتاجرایی

داشتهباشد
تصمیمگیریدرخصوصسیاســتهایاعتباریبایدقابلیتاجراییدرشبکه
بانکیراداشتهومتناســببامنافعبانکباشــد،همچنینبایدتاکیدکرداگر
بهترینسیاســتهایاعتباریتدوینشــودولینظارتدرســت،صحیحو
دقیقبرپرداختتسهیالتوجودنداشتهباشــداینسیاستهاعماًلکاربردی

نخواهدداشت.

به بهانه صدور آیین نامه رفتار حرفه ای کارکنان 
بانک مسکن

گامیدیگربرایحرفهایترشدن
سمیهقبادی|بهگفتهکارشناسانباتوسعهکسبوکارها
وایجادفضایرقابتیتنگاتنگمیانمشــاغل،ایننیاز
بیشازپیشنمایانشدکهبایدچارچوبیدرساختاریک
سازمانتعریفشودتاضمنحفظحیاتسازماندرقبال
نفوذدیگررقبا،باعثارتقایجایگاهآندربرابرذینفعان
بهویژهمشتریانشودکهاینمهمدرسازمانهایمالی

همچونبانکهاازاهمیتباالتریبرخورداراست.
 کارشناسان، این اصول، وظایف و استانداردهای رفتار فردی و 
سازمانی مورد انتظار از افراد در مشاغل را اخالق حرفه ای می نامند. 
در واقع وجود منشــور اخالق حرفه ای، چراغ راه مسیر کار افراد 
در سازمان است و باعث جلوگیری از بروز خطرات گوناگون برای 

آن ها می شود.
بر اســاس همین اهمیت ها، پس از تصویب هیأت مدیره 
بانــک، آیین نامه رفتار حرفــه ای کارکنان بانک مســکن در 
بهمن ماه ســال جاری طی 10 فصل، 26 مــاده و 7 تبصره 

به تمامی کارکنان ابالغ شد.
در فصل سوم این آیین نامه که مربوط به الزامات اخالقی، اداری و 
حفاظتی است به طور واضح به وظایف کارکنان در برابر بانک، شغل، 
سایر همکاران، مقام مافوق، ارباب رجوع و ... اشاره شده که می تواند 

به خوبی نقشه رفتاری تمامی کارکنان را ترسیم کند.
همچنین می توان به فصل چهارم این آیین نامه اشاره کرد که بر 
حفظ اطالعات سازمان و مشتریان تأکید شده و یا فصل ششم که با 
عنوان »استفاده از موقعیت« بر اهمیت عدم سوءاستفاده از جایگاه 

سازمانی برای هرگونه منفعت شخصی تأکید می کند.
به طور حتم هــدف مدیران ارشــد بانک از ترســیم و ابالغ 
آیین نامه رفتار حرفه ای کارکنان بانک مسکن، حفظ سازمان در 
برابر تهدیدهای پنهان و آشکار داخلی و بیرونی بوده و رعایت آن 
توسط تمامی مدیران و کارکنان اعم از رسمی، آزمایشی، قراردادی، 
شرکتی و مأمور در بانک در سطوح مختلف، مورد انتظار آنان است. 
امید است با روشــنایی این چراغ، مسیر کاری کارکنان هموارتر 
شده و همچنان شاهد ادامه حیات بانک مسکن در سالم ترین و 

منضبط ترین شرایط خود باشیم.
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رحیمی انارکی در جمع بازنشستگان بانک:

همچوننسلگذشته،متعصببهبانک
وباجانودلکارکنیم
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آقامالییدرنشستصیانتازحقوقشهروندی:
برنامههایحقوقشهروندیرادربانک

بهخوبیاجرامیکنیم
مقرراست9برنامهصیانتازحقوقشهروندیدربانکاجراشودکهنشاندهنده

عملکردخوببانکمسکندراینبخشاست.

مدیراموراستانهاوبازاریابیخواستارشد
بهرهبرداریحداکثریازآییننامهتبصره35

مدیراموراستانهاوبازاریابیدرسفربهاستانخراسانشمالیبرلزومبهرهبرداری
حداکثریازآییننامهتبصره35تأکیدکرد.

مدیرعامل در جمع خانواده کارکنان انتظامات:

موفقیت در محل کار، ثمره آرامش در خانه است
 معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد

 عملکرد موفق بانک مسکن 
در خانه دار کردن مردم

آغاز دهه مبارک فجر را تبریک می گوییم
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شماره2739 13بهمن1397 خبر

حضوریزدیهادرنمایشگاه
»کامیتکس13«

بانکمسکنباحضوردرسیزدهمیننمایشگاهفناوری
اطالعاتوارتباطاتاستانیزدباعنوانکامیتکس13،
بهمعرفیخدماتالکترونیکقابلارایهتوسطاینبانک

اقدامکرد.
به گــزارش روابط عمومی مدیریت یزد، این نمایشــگاه 
با موضوعات شــهر هوشــمند، دولت الکترونیک و خدمات 
الکترونیک و در محل دائمی نمایشــگاه های استان با حضور 
دســتگاه های دولتــی و فعاالن بخش خصوصــی در حوزه 

فناوری اطالعات و ارتباطات برگزار شد. 
شــرکت های خصوصی و استارت آپ ها، تعدادی از ادارات 
دولتی و دستگاه های اجرایی استان با حضور در سیزدهمین 
نمایشــگاه فناوری اطالعات و ارتباطات استان )کامیتکس( 
با محوریت شهر هوشــمند، خدمات الکترونیکی خود را در 

معرض نمایش بازدیدکنندگان قرار دادند.
در این نمایشــگاه، ۴6 اســتارت آپ فعال، ۴۵ شــرکت 
خصوصی و ۳1 دستگاه دولتی به معرفی خدمات الکترونیک 

خود پرداختند.
در مــدت چهارروزه برگزاری این نمایشــگاه علی طالبی 
استاندار یزد، علی زینی وند معاون هماهنگی امور اقتصادی و 
توسعه منابع استاندار، علی وحدت رییس صندوق نوآوری و 
شکوفایی ریاست جمهوری و سیدابوالفضل موسوی نماینده 
مردم یزد در مجلس شــورای اســالمی از غرفــه بانک در 
نمایشــگاه بازدید کرده و از نزدیک بــا خدمات الکترونیک 

بانک مسکن آشنا شدند.
همچنیــن روزانه تعــدادی از کارکنان اســتان در این 
نمایشگاه حضور یافته و به معرفی خدمات الکترونیک بانک 
مســکن از قبیل موبایل بانک، اینترنت بانک، اتصال کارت 
ســوخت به کارت بانکی، ایجاد درگاه پرداخت الکترونیک و 

ETC پرداختند.
در پایان برگزاری این نمایشــگاه، با اهدای لوح تقدیر و 
تندیس از سوی »محمدحسین زارع« مدیر فناوری اطالعات 
و شــبکه دولت اســتانداری یزد و »علی صالحی« مدیرکل 
روابــط عمومی اســتانداری یزد از کارکنان اســتان که در 

برگزاری نمایشگاه مشارکت کرده اند تقدیر شد.

رییس حوزه جنوب غرب استان تهران: 

نقشنیروهایخدماتیدرایجاد
آرامشتاثیرگذاراست

درنشستیکهباحضورمســووالنحوزهجنوبغرب
اســتانتهرانونیروهایخدماتــیآنحوزهبرگزار
شــد،رییسحوزهجنوبغرباســتانتهران،نقش
نیروهــایخدماتــیرادرایجادآرامشدرشــعب

کلیدیبرشمرد.
به گزارش روابط عمومی مدیریــت منطقه غرب تهران، 
امین شیخی ســیف الدین رییس حوزه جنوب غرب استان 
تهران با اشــاره به لزوم ایجاد جو آرامش در شعب با تأسی 
از شــعار مدیر منطقه غرب تهــران مبنی بر مدیریت بدون 
استرس، بر نقش کلیدی نیروهای خدماتی در این خصوص 

تأکید کرد.
شیخی سیف الدین همچنین ضمن تشریح روند تخصیص 
اضافه کار به نیروهای خدماتی، پوشش متحدالشکل، رعایت 
نظم و انضباط اداری، دقت در رعایت مسائل مرتبط با امنیت 
شــعب و امور مشتریان و هماهنگی با روسای شعب در امور 

مرتبط با بازاریابی و وصول مطالبات را ضروری دانست.
در پایان مراسم نیز از نفرات برتر حوزه و شعب، با اهدای 

هدایایی تقدیر شد.

مدیرعامل در جمع خانواده کارکنان انتظامات:

موفقیت در محل کار، ثمره آرامش در خانه است

عملکردبانکمســکنبهدلیلپرداخت
تسهیالتخریدمسکنبرایخانوادههای
کمدرآمدموجبایجادآرامشدرکشور
شــدهواینامربدونحمایتهمسران
کارکنانوایجــادمحیطآرامشبخشدر

خانوادهامکانپذیرنبودهاست.
به گــزارش مدیریت امور 
حراســت، ایــن مطلب را 
ابوالقاســم رحیمی انارکی 
مدیرعامل بانک در همایش 
آموزشــــی خانوادگـــی 
کارکنــان انتظامات که با 
حضور جعفر آقامالیی عضو هیات مدیره، یوسف 
کمالی فر مدیر امور حراست و تعدادی از مدیران 
امور، مدیران شعب مناطق سه گانه استان تهران و 
رؤسای ادارات و همچنین خانواده کارکنان متأهل 

انتظامات استان تهران برگزار شد، عنوان کرد.
وی افزود: عملکــرد تمامی کارکنان در هر 
جایــگاه و مقامــی که باشــند از این نظر که 
در راســتای تحقق اهداف این سازمان بزرگ 
فعالیت کنند، مصداق باقیات الصالحات بوده و 

در خیری عظیم شریک هستند.
کارکنان  کــرد:  تصریح  بانــک  مدیرعامل 
انتظامات انتخاب شــده اند تا آرامش و امنیت 
را برای مجموعه بانک مسکن به ارمغان آورند.

رحیمی انارکی ضمــن قدردانی از زحمات 
کارکنــان انتظامــات به برخی ســختی ها و 
مشــکالت آنان اشــاره کرد و بر نقش درک 
همسران این کارکنان از شرایط آنان در رشد 

و ارتقای شغلی تأکید کرد.
وی موفقیت های زندگی شــخصی و اداری 
خــود را مرهون زحمات و نقــش انکارناپذیر 

همسر خود دانست و گفت: محیط خانوادگی 
باید مملو از ارزش های اخالقی باشد و با توجه 
به ســالمت اخالقی کارکنان بانک مســکن، 
حتمــاً ارزش های اخالقــی در کانون خانواده 
به صورت مســتحکم و گســترده   کارکنــان 

حاکم است. 
مدیرعامل بــا بیان اینکه مــودت موجب 
می شــود که ما تنها خوبی ها را ببینیم و این 
موضــوع باعث ایجاد و تقویــت مهر و محبت 
می شــود،  افزود: بهتر اســت نیمه پر لیوان را 
ببینیم و آن هــا را تقویت کنیم. محبت باعث 
می شود نقاط ضعف طرف مقابل را قبول کرده 
و بپذیریــم و اگر همین مــوارد را در زندگی 
خود به کار ببندیم، بســیاری از مشکالت قابل 

حل هستند.
 رحیمی انارکی به آیه 187 ســوره مبارکه 
بقره اشاره کرده و ضمن بیان ترجمه آیه، ابراز 
امیدواری کرد کــه بتوانیم یک الگو برای کل 
سازمان های کشــور باشیم و بهترین ارتباط و 
کمترین اختالفات خانوادگی در بین کارکنان 

بانک مسکن را شاهد باشیم.
 در ادامــه ایــن کارگاه 
آموزشی یوسف کمالی فر 
مدیر امور حراست با ابراز 
عملکــرد  از  رضایــت 
بانک،  انتظامات  کارکنان 
بازدهی شغلی آنان را به 
طور مســتقیم با روابط خانوادگی آنان مرتبط 

دانست.
کمالی فر، با بیان مشــکالت خاص شــغلی 
انتظامــات گفــت: در بخش های  کارکنــان 
 ،... و  پولرســانی  مأموریت هــای  حفاظــت، 
اســترس و فشــار روانی بســیار زیــادی بر 
فضــای شــغلی انتظامــات حاکم اســت و 
مدیریتی  مجموعه  انتظارات  برآورد  همچنین 
و بانــک از آنان به عنوان نمــاد نظم و امنیت 
 در بانک، فشــار مضاعف را بــه این کارکنان 

وارد می کند.
وی همچنیــن ضمن تبیین نقش کارکنان 
انتظامات در حفاظت از اماکن و شــعب بانک، 

گفت: در حوادث دی ماه سال گذشته در بین 
شــبکه بانکی کشــور، کمترین آسیب دیدگی 
شعب بانک ها مربوط به بانک مسکن بوده که 
این موفقیت بدون مساعی و همراهی کارکنان 

انتظامات بانک میسر نبود.
کمالی فر ضمن بیان ســه حدیث از پیامبر 
اکرم )ص( با محوریت خوش رفتاری و توافق 
با همسر و ابزار عالقه به وی، بر  توجه کارکنان 

به کانون خانواده تأکید کرد.
 در ادامـــــه مراســــم، 
حجت االســــالم شـهاب 
مــرادی به عنوان اســتاد 
مدعــو کارگاه خانواده، به 

سخنرانی پرداخت.
 وی بــا اشــاره بــه 
اینکه برخی مشــکالت و مســائل گریبان گیر 
خانواده های امروزی منشــأ نقــص ارتباط در 
روابط زناشویی دارد، اظهار داشت: از ابزارهای 
بســیار کارآمــد در تقریب قلــوب زوجین و 
برطرف سازی بسیاری از ناسازگاری ها می توان 
به گفت وگو و ابراز محبت مستقیم اشاره کرد 

که به آن توجه کمتری شده است.
حجت االســالم مرادی ضمن ایجاد فضایی 
شاد و دوســتانه، ســختی های شغلی خاص 
کارکنان انتظامات را واکاوی کرده و بر تعامل 
زوجیــن و توجه مضاعف نســبت به یکدیگر 

تأکید کرد.
وی درک متقابل همسران نسبت به شرایط 
هر یــک را از الزامــات مؤکد زندگی ســالم 
برشمرد و عدم توجه به این مقوله را زمینه ساز 
بسیاری از ناســازگاری ها در زندگی مشترک 

دانست.

به دلیل مصرف بهینه صورت گرفت

پاداش56میلیونریالیشرکتبرقاستان
بهخراسانرضوی

مدیریتخراسانرضوی،درزمینهمصرفبرقومشارکت
درطرحملیکاهشپیکبارشبکهسراسریسال97کمک
بهسزاییبهشرکتتوزیعنیرویبرقاستاندراهدافتعریف
شدهوزارتنیروداشتهوبرایاینهمکاریدرقبوضدیماه
جمعًامبلغ56.726.712ریالپــاداشهمکاریبرایاین

مدیریتلحاظخواهدشد.

به گــزارش روابط عمومــی مدیریت خراســان رضوی، علی 
ســعیدی مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق شهرســتان 
مشــهد با اعالم این خبر، طــی نامه ای از اقدامات و احســاس 
مســوولیت مدیریــت خراســان رضــوی بــه دلیــل ایفــای 
 نقــش مؤثــر در راســتای تحقــق اهــداف اقتصــاد مقاومتی 

قدردانی کرد.
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در دیدار با مدیر راه و شهرسازی استان تاکید شد

رفعمشکالتمسکنمهروبافت
فرسودههرمزگان

مدیرکلراهوشهرســازیهرمزگانبههمراهذیحسابانو
کارشناساناینادارهبامدیرشعبدیدارکردهودرراستایرفع

مشکالتدوتعاونیطرحمهربهگفتوگوپرداختند.
به گزارش روابط عمومی مدیریت هرمزگان، در این نشســت 
غالمحسین شیری مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان از تعامل و 
همکاری بانک مسکن در پرداخت تسهیالت پروژه های طرح مهر و 

بافت فرسوده قدردانی کرد.
شیری عنوان داشت: از سال 91 که وزارت مسکن و شهرسازی 
و راه و ترابری ادغام شد، مجموعه بانک مسکن و راه و شهرسازی 
تعامل و همکاری خوبی داشته اند و راه و شهرسازی نهایت تالش 
خود را برای ســوق دادن پیمانکاران و انبوه سازان به بانک مسکن 

داشته است.
در ادامه مدیر شعب استان با بیان مشکالت عمده مسکن مهر 
اظهار امیدواری کرد، مشــکالت عمده  فروش اقساطی پروژه های 
مسکن مهر به ویژه تعاونی 162 واحدی صنایع فوالد و 108 واحدی 
گلشهر جنوبی با همکاری و تعامل راه و شهرسازی هر چه سریع تر 

برطرف شود.
بوستان افروز گفت: ضروری اســت اداره راه و شهرسازی برای 
مســاعدت به تعاونی صنایع فوالد و گلشــهر جنوبی، جلوگیری 
از نارضایتی اعضای تعاونی ها که اکثراً از اقشــار کم درآمد جامعه 
هســتند، حل مشــکالت معارض زمین های این پروژه ها و عدم 
ثبت قرارداد متمم توسط دفترخانه و مشکالت حقوقی و اختالف 
پیمانکاران پروژه و راکد ماندن پیشــرفت فیزیکی پروژه، اقدامات 

سریع االجرایی را مصوب کند.
وی در خصوص بازسازی واحدهای بافت فرسوده که از اولویت ها 
و سیاست های دولت است، گفت: بانک مسکن هیچ محدودیتی در 
پرداخت تســهیالت ندارد و نهایت همکاری خود را در اجرای این 

طرح خواهد داشت.

جانشین فرماندهی سپاه قم:

خاطراتخوبیازهمکاریبابانک
مسکنداریم

باتوجهبهپیشینهتعامالتســپاهقمبابانکمسکنو
خاطراتورضایتمندیبسیارخوبکارکنانازهمکاری
بااینبانکبزرگ،اینآمادگیوجودخواهدداشتتااز
طرقمختلفبهدنبالتوسعهتعامالتبابانکمسکن
باشیموپشتیبانیالزمرابرایعملیاتیکردنآنانجام

خواهیمداد.
بــه گزارش روابــط عمومی مدیریت قــم، این مطلب را 
ســرهنگ بی طرفان، جانشــین فرماندهی ســپاه پاسداران 
اســتان در دیدار با معاون مدیر شعب اســتان که با هدف 
 ارایه پیش نویــس تفاهم نامه همکاری متقابل برگزار شــد، 

عنوان کرد.
وی بانــک مســکن را حامی و پشــتیبان آرامش و رفاه و 
امنیت جامعه دانست و گفت: مردم آرامش و رفاه حال حاضر 
خود را به واسطه مسکنی که در آن ساکن اند مدیون و بدهکار 

بانک مسکن هستند. 
ســرهنگ بی طرفان تصریح کرد: مدیران و کارکنان بانک 
مســکن قم همواره در ارایه خدمات به کارکنان سپاه و بسیج 
کارگری اســتان به بهترین نحو ممکــن عمل کرده اند و این 
حسن نیت و خدمات خالصانه را بارها در پروژه های مسکونی 

قبلی سپاه علی ابن ابیطالب قم به اثبات رسانده اند.
در ادامه این دیدار، رجبی معاون مدیر شعب قم ضمن ابراز 
خرسندی از تعامل گذشــته طرفین، از آمادگی بیش ازپیش 

مدیریت در ارایه خدمات به کارکنان سپاه قم خبر داد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد

عملکرد موفق بانک مسکن در خانه دارکردن مردم

معاوناموربانکی،بیمهوشــرکتهای
دولتــیوزارتاقتصــاد،ضمنتبریک
هشتادســالگیبانــکمســکنابراز
امیدواریکردبانکمســکنهمچنان
بتوانددرزمینهخانهدارکردناقشــار
متوســطخدماتمطلوبارائــهکندو

موفقباشد.
 به گزارش پایگاه خبری 
بانــک مســکن- هیبنا، 
معاون  معمارنژاد  عباس 
امــور بانکــی، بیمــه و 
دولتــی  شــرکت های 
وزارت اقتصــاد کــه بر 
اســاس برنامه بازدیــد دوره ای از بانک های 
دولتــی مهمان بانک مســکن بــود، از بانک 
مسکن به عنوان یک بانک تخصصی که در پی 
توسعه ای شــدن است یاد کرد و گفت: بانک 
توســعه ای نیازمنــد منابــع ارزان قیمــت و 
بلندمدت اســت و به همین خاطر نمی تواند 
صرفاً به تأمین مالی از محل سپرده اتکا کند.

وی بــا بیان اینکــه، در قوانین و مصوبات 
»بانک توســعه ای« به رســمیت شــناخته 
نشده اســت، اظهار کرد: این در حالی است 
که در دنیــا ضوابط بانک های توســعه ای و 
تجاری متفاوت اســت. اما در ایران تنها نرخ 
سپرده قانونی بانک مســکن با سایر بانک ها 
تفاوت دارد. البتــه در قانون جدید بانکداری 
که اکنون در مجلس اســت، به موضوع بانک 

توسعه ای پرداخته شده است.
معمارنــژاد با اشــاره به تغییــرات جدید 
بانکــداری در دنیــا، گفــت: امــروز در دنیا 

محصــول بانکی بــرای فروش به مشــتری 
تولیــد نمی شــود، بلکــه بانک ها بــا تولید 
 محصــول به دنبــال رفــع نیاز مشــتریان 

هستند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه الزم است 
در تدوین برنامه ها، روند جمعیتی مدنظر قرار 
گیرد، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال جوانی 
جمعیــت و نرخ ازدواج بایــد در برنامه ریزی 

برای پرداخت تسهیالت لحاظ شود.
وی ضمن تحســین بانک مســکن بابت 
 core( تالش بــرای تحقق بانکداری متمرکز
banking( در عین حال گفت: این موضوع 
جزیی از بانکداری باز اســت اما نســل دوم 
بانکداری اســت کــه امروز در ایــران به آن 
پرداخته می شــود، درحالی که در دنیا نسل 

چهارم بانکداری در حال پیاده سازی است.
معمارنژاد سرمایه انسانی و داده را سرمایه 
اصلی بانک ها در عصر حاضر برشمرد و افزود: 
آموزش های مؤثر، نیروی انسانی را به سرمایه 

انسانی تبدیل می کند.
وی بر ضرورت افزایش درآمدهای مشــاع 
و کارمــزدی در بانک هــای دولتــی تأکید و 
در عین حال به ایــن موضوع اذعان کرد که 
نرخ کارمزدها در حــال حاضر فاصله زیادی 
بــا بهای واقعی این خدمــات دارد و نیازمند 

اصالح است.
معاون وزیر اقتصاد بر ضرورت رعایت سقف 
10 درصدی تسهیالت تکلیفی در حوزه های 
غیرهمخوان با مأموریت بانک مسکن توسط 
بانک مرکــزی تأکید کرد و وعــده داد این 

مساله را پیگیری می کند.

رحیمیانارکیمطرحکرد
ظرفیــت ۳۰ هزار میلیاردی انتشــار 

اوراق رهنی در بانک مسکن
مدیرعامل بانک رفع موانع 
را  رهنــی  اوراق  انتشــار 
خواســتار شد و گفت: ۳0 
هــزار میلیــارد تومان از 
مطالبات بانک مسکن بابت 
تسهیالت اعطایی، قابلیت 

انتشار اوراق را دارد.
در ادامه این نشست، ابوالقاسم رحیمی انارکی 
مدیرعامل بانک که به اتفــاق جمعی از مدیران 
ارشد بانک میزبان عباس معمارنژاد، معاون امور 
بانکی، بیمه و شرکت های دولتی در بانک مسکن 
بود، با اعالم رشد 2۴ درصدی سپرده های بانک 
مسکن به جز ســپرده بانک ها در سال گذشته 
گفت: بانک مســکن به نرخ هــای اعالمی بانک 
مرکزی کاماًل وفادار بــوده و خارج از این نرخ ها 

سپرده جذب نمی کند.
وی همچنین به برخی از اقدامات برجســته 
بانک مسکن در ســال جاری نظیر کاهش نرخ 
ســود تســهیالت صندوق یکــم، کاهش نرخ 
ســود تســهیالت از محل اوراق و افزایش مدت 
بازپرداخــت آن از 12 بــه 1۵ ســال در بافت 
فرسوده، پرداخت تســهیالت بدون سپرده 10 
میلیونی به متقاضیان تسهیالت اوراق، ابالغ طرح 
چاوش برای بخشــودگی جرائم و اخذ موافقت 
بانــک مرکزی برای افزایش بیــش از دو برابری 
سقف تسهیالت حساب پس انداز مسکن جوانان 

اشاره کرد.
مدیرعامــل گفــت: بانک مســکن امســال 

تفاهم نامه ای با ســازمان ثبت احــوال امضا کرد 
که به موجب آن اولین بانک کشــور در خصوص 

استفاده از امکانات کارت هوشمند ملی است.
رحیمی انارکی با اشــاره بــه همکاری بانک 
مسکن در پروژه های نوسازی بافت فرسوده در ۵ 
قطعه زمین در مناطق 1۵، 17، 18 و 19 تهران، 
گفت: زمین توسط شهرداری تأمین شده و بانک 
مسکن به عنوان توسعه گر در حوزه ساخت ورود 

خواهد کرد.
وی اعطای تسهیالت به کارکنان ارتش و نیز 
افتتاح واحدهای مســکونی دو صندوق زمین و 
ساختمان از چهار صندوق تشکیل شده ذیل بانک 
را از دیگر اقدامات برجســته بانک مسکن عنوان 
کرد و ادامه داد: معرفی بانک مســکن به عنوان 
پایدارترین بانک در شبکه شتاب، دریافت نشان 
اهتمام عمل به مسوولیت اجتماعی و نیز دریافت 
نشان بانک پیشرو در زمینه بهره وری در ارزیابی 
نهمین دوره جایزه ملی بهره وری ســال 97، از 

افتخاراتی است که امسال کسب شده است.
رحیمی انارکی شناســایی و فــروش اموال 
غیرمنقول مازاد، بهینه سازی و ارتقای بهره وری 
شــعب، توســعه و ارتقای مرکــز داده بحران و 
حمایــت مالی برای ســاخت 100 هــزار واحد 
مســکونی در بافت های فرسوده را از برنامه های 

عملیاتی امسال برشمرد.
رحیمی انارکی به چند سرفصل مهم از برنامه 
عملیاتی ســال آینده نیز اشــاره کرد که شامل 
افزایش ســرمایه ۵000 میلیاردی بانک، انتشار 
1000 میلیــارد تومان اوراق رهنــی، راه اندازی 
سامانه جامع پیگیری وصول مطالبات، پیاده سازی 
رمز یک بارمصرف پویا به جای رمز دوم و انحالل 
 ۵ درصد از شعب و جابه جایی 20 درصد از شعب 

کم بازده است.
مدیرعامل همچنین از برنامه ریزی برای تأمین 
مالی ســاخت 2۴0 هزار واحد مسکونی در بافت 
فرســوده، شهرهای جدید و شــهرهای اقماری 
کالن شهرها مشــروط به تأمین منابع مالی الزم 
خبر داد و گفت: افزایش ســرمایه نقدی، انتشار 
اوراق رهنی و افزایش سرمایه غیرنقدی به بهای 
باالتر که بتوان به پشتوانه آن اوراق منتشر کرد، 

از راه های تأمین مالی در این بخش است.
محمدعلی دهقان دهنوی، عضو هیأت مدیره 
بانک مســکن نیز در این نشســت گزارشــی از 
اجرای مــواد 16 و 17 قانون رفــع موانع تولید 
رقابت پذیر در بانک مسکن ارایه کرد و گفت: در 
راســتای اجرای این قانون از اول امسال تاکنون 
۳1 ملک مازاد به مبلغ ۴ میلیارد تومان فروخته 
شده ضمن اینکه 1۵ ملک مازاد دیگر در آستانه 

فروش است.

در مدیریت مازندران صورت گرفت

دیدارمسوولهماهنگیدفترامورایثارگرانوزارتاموراقتصادیوداراییبافرزندانشاهدبانک
بهمنظورارجنهادنبهمقامشــامخشهدا،
حجتاالســالملطفا...ثقفیمشاوروزیر
ومســوولهماهنگیدفترامورایثارگران
وزارتاموراقتصــادیوداراییباهمراهی
تقویمدیرشعبمازندران،بافرزندانشاهد
شاغلدربانکوخانوادههایشان،دیدارو

گفتوگوکرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت 
مازنــدران، در ابتــدای ایــن دیــدار و پس از 
قرائت فاتحه برای شــادی روح شــهدای عزیز 
و امام شــهدا، حجت االســالم ثقفــی با قرائت 
آیاتی از قرآن، شــهدا را زنده در نزد پروردگار 
 متعال دانســت و مقام آنــان را عالی و متعالی 

عنوان کرد.
وی بــا تأکید بــر حفظ ارزش هــای ایثار و 
شهادت و اینکه قشر عظیم شهدا و ایثارگران بر 

گردن همه مردم ایران حق دارند، خاطرنشــان 
کرد: شــهدای ما بزرگ ترین اسوه های بصیرت، 
شــهادت طلبی و والیت مداری هستند و هر چه 
داریم از برکت ایثار و فداکاری این عزیزان است.

حجت االســالم ثقفی اظهار داشت: خانواده 
معظم شــهدا و ایثارگــران از بهترین مروجان 
فرهنگ ناب ایثار و شــهادت در جامعه هستند 
که نقش اساســی و سازنده ای در حفظ نظام و 

انقالب اسالمی داشته و دارند.
مصطفی تقوی مدیر شــعب مازندران نیز در 
این دیدار با تأکید بر تکریم و تعلیم شعار دفاع 
مقدس اظهار کرد: جایگاه رفیع شهید و فرهنگ 
شهادت چیزی نیست که به سادگی قابل وصف 
باشــد و ما هرچه داریم از برکت خون شهدا و 

امام شهدا داریم.
مدیر شعب اســتان گفت: زنده نگه داشتن 

یاد و خاطره شهدا و تجلیل و تکریم از خانواده 
شهیدان از وظایف همگان است.

خانواده شــهدا در این دیــدار از این اقدام 
ارزشمند در زنده نگه داشتن نام و خانواده شهدا 
ابراز خرســندی و تشــکر کرده و آن را موجب 

دلگرمی و نشــاط و ترویج روحیه ایثارگری در 
جامعه دانستند.

در پایــان این دیدارها، لوح تقدیر و هدایایی 
به خانواده معظم شهدای بانک مسکن استان و 

همکاران ایثارگر اهدا شد.
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تعاونینظامپزشکیبجنوردبه
باشگاهمشتریانبانکپیوست

باتالشتیمبازاریابیمدیریتخراسانشمالی،شرکت
تعاونیعمرانومسکنسازاننظامپزشکیشهرستان

بجنوردبهباشگاهمشتریانبانکمسکنپیوست.
به گزارش روابط عمومی مدیریت خراســان شمالی، در 
تداوم مجموعه فعالیت های مدیریت شعب استان در راستای 
جذب منابع کم هزینه و افزایش بهره وری بانک، تیم بازاریابی 
این مدیریت با حضــور در دفتر هیأت مدیره تعاونی عمران 
و مسکن ســازان نظام پزشکی شهرســتان بجنورد و تشریح 
مزایای حساب سپرده ممتاز توانست این شرکت را به جمع 

مشتریان بانک مسکن اضافه کند.
این تعاونی که در حال حاضر تعداد ۴00 نفر از پزشکان 
اســتان عضو آن هســتند در قدم اول با افتتاح 10 میلیارد 
ریال حســاب ســپرده ممتاز نزد شــعبه مرکزی بجنورد، 

همکاری خود را با بانک مسکن آغاز کرد.
در این نشست انصاری رییس و عضو هیأت مدیره شرکت 
تعاونی نظام پزشــکی با اظهار خرسندی از همکاری با بانک 
مســکن، ابراز امیدواری کرد با توجه به احتمال واریزی های 
اعضا در آینده، ســطح همکاری و تعامل  این شرکت با بانک 

بیشتر شود.

گروهمبینسرمایهبهجمع
مشتریانبانکمسکنپیوست

گروهمبینسرمایههمزمانباافتتاحشعبهسنندجودر
دیداربامدیرشعبکردستانبهجمعمشتریانبانک

مسکنپیوست.
به گزارش روابط عمومی مدیریت کردستان، جالل الدین 
ســلیمی مدیر شعب استان در آیین افتتاح شعبه سنندج با 
اعالم خبر افتتاح حساب گروه مبین سرمایه در بانک مسکن 
گفت: بانک ها و بازار ســرمایه به عنوان واسطه، پس اندازهای 
مردم را به سمت پروژه های سرمایه گذاری هدایت می کنند، 
ازایــن رو می تواننــد مکمل یکدیگر در ارایــه خدمات مالی 

باشند.
سلیمی با اشاره به نقش نظام بانکی در رونق بازار سرمایه 
و کمک به رشد اقتصادی، اظهار داشت: نظام بانکی چــــه 
در نقش مکمل و چه در نقــــش رقیب برای بازار سرمایه، 
تکمیل کننده این بازار اســت. به این صورت که نظام بانکی 
نیازهای مالــی را تأمین می کند و این نظام به فعالیت هایی 
می پردازد که باعث رونق فعالیت های بازار سرمایه می شود و 
در مجموع رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

مدیر شعب استان افزود: بانک مسکن نیز با ایجاد شرکت 
کارگزاری بانک مســکن توانسته به عنوان یک نهاد تخصصی 
فعال در حوزه نیازهای مشتریان در بازار سرمایه، در کم ترین 

زمان ممکن و با کیفیتی متمایز نیاز آنان را مرتفع کند.
محمدصادق نیازی رییس شــعبه ســنندج گروه مبین 
ســرمایه نیز با ابراز خرســندی از حضور در مراسم افتتاح 
شعبه سنندج گفت: بانک مسکن با تأمین مالی فعالیت های 
بخش مســکن نقش بســیار ارزنده ای در توسعه اقتصادی 
کشــور دارد و ارتباط مالی و همکاری با این بانک می تواند 

زمینه موفقیت گروه های مالی را فراهم سازد.
بر اساس این گزارش، گروه مبین سرمایه با افتتاح شعبه 
سنندج می تواند خدمات مالی از جمله انجام معامالت اوراق 
بهادار و فرابورس، اوراق مشــارکت، صکوک )اوراق اجاره(، 
تسهیالت مسکن، گواهی سپرده، خرید و عرضه محصوالت 
پذیرفته شــده در بورس کاال، معامالت آتی و خریدوفروش 

انرژی را به مشتریان ارایه کند.

قاسمی خطاب به مسووالن اعتباری مدیریت ها:

سیاست های اعتباری تدوین شده، قابلیت اجرایی داشته باشد
گزارش:

سپیدهنیکوعقل

تصمیمگیــریدرخصوصسیاســتهای
اعتباریبایــدقابلیتاجراییدرشــبکه
بانکیراداشتهومتناســببامنافعبانک
باشــد،همچنینبایدتاکیدکرداگربهترین
سیاستهایاعتباریتدوینشودولینظارت
درست،صحیحودقیقبرپرداختتسهیالت
وجودنداشتهباشــداینسیاستهاعماًل

کاربردینخواهدداشت.
 به گزارش خبرنگار ما، این 
ســخنان را نادر قاســمی 
عضو هیأت مدیره بانک در 
دوره بازآموزی کارشناسان 
اعتباری  دوایر  و مسووالن 
مدیریت های سراسر کشور 
که با حضور محمدحســن علمــداری مدیر امور 
اعتباری، حســین حیــدری رییــس اداره کل 
اعتبارات و تأمین مالی و ندا کسری کرمانشاهی 
رییس اداره کل تسهیالت تبصره ای و معاونان این 

ادارات برگزار شد، عنوان کرد.
عضو هیــأت مدیــره، تدوین سیاســت های 
اعتبــاری بانــک را از تصمیم هــای مهم بانک 
عنــوان کرد و گفت: بازتــاب تصمیم ها در حوزه 
سیاســت های اعتباری بانک مســکن در حوزه 
مسکن در کل کشــور تأثیرگذار است. بر همین 
اساس اســت که تصویب و تدوین سیاست های 
اعتباری بانک که با توجه به سیاست های وزارت 
اقتصاد و دارایی، وزارت راه و شهرســازی و بانک 
مرکزی تدوین می شود در رسانه های ملی بازتاب 

گسترده ای دارد.
وی تصریــح کرد: یکــی از اهــداف مهم در 
تدویــن سیاســت های اعتبــاری ســال آینده، 
نظارت بر مصرف تســهیالت اســت زیــرا اگر 
نظــارت در این حوزه درســت و دقیــق انجام 
شــود از افزایش مطالبات جلوگیری خواهد کرد 
 و از پرداخت تســهیالت نتیجــه عکس حاصل 

نخواهد شد.
قاسمی به ســابقه 26 ســاله خود در بخش 
اعتبــاری و تجربه ای که در این ســال ها در این 
حوزه به دســت آورده اشاره کرد و ادامه داد: 80 
تا 8۵ درصد سیاســت اعتباری بانک با نظر شما 
مســووالن و روســای دوایر اعتباری جمع بندی 
شــده و با تصویب هیأت مدیره به عنوان سیاست 
اعتباری بانک سال آینده به مرحله اجرا درخواهد 

آمد. 
عضو هیات مدیره، جذب منابع صفردرصدی 
از محل مشــارکت مدنی بدون ســپرده را مهم 
عنوان کرد و گفت: از دیگر مسائل مهم در حوزه 
سیاســت های اعتباری در سال آینده، استفاده از 
اوراق حق تقدم در پرداخت تســهیالت است تا 
به نحوی برنامه ریزی شود که بخشی از پرداخت 

تسهیالت از محل اوراق حق تقدم صورت گیرد.
وی، با بیان اینکه تدوین سیاست های اعتباری 
بانک عالوه بر اینکه باید به نفع جریان بانک باشد 

باید سیاســت های دولت را نیز در نظر داشــته 
باشند، گفت: یکی از سیاست های دولت احداث 
۴00 هزار واحد مســکونی تا پایان سال 1۴00 
و احداث واحدهایی برای افراد با درآمد متوســط 

است.
عضــو هیأت مدیره ادامــه داد: درحال حاضر 
واحدهایی با متــراژ باالی 1۳0 متر برای فروش 
وجــود دارد که بــه دلیل عدم تطابق با ســطح 
درآمدی اکثریت افراد جامعه بالاستفاده است که 
این امر نشــان دهنده عدم تطابق عرضه و تقاضا 

است.
قاســمی همچنین سیاســت عــدم تمدید 
پرونده هــای مطالباتی را از دیگر سیاســت های 
مهم اعتباری ســال آینده دانست و گفت: تمدید 
پرونده هــای مطالباتی تنها بــرای تعیین تکلیف 

آن ها مجاز است.
محمدحســن  ادامــه  در 
امــور  مدیــر  علمــداری 
اعتباری، یکی از کانال های 
ورود منابــع بــه بانک را 
وصــول نقــدی مطالبات 
افزود: در حوزه  برشمرد و 
جذب منابع، حیات سیاست های اعتباری منوط 

به وصول نقدی مطالبات است.
وی تصریح کرد: در بررسی مدیریت ها عالوه بر 
اینکه باید بررسی کنیم کدام مدیریت تسهیالت 
بیشــتری منعقد کرده باید در نظر بگیریم کدام 
مدیریــت بیشــترین تعیین تکلیف یــا وصول 

مطالبات را داشته است.
مدیر امــور اعتباری همچنین بــرای تدوین 
سیاست های اعتباری سال آینده با ارایه گزارشی 
به بررسی عملکرد بانک در فاصله زمانی سال های 
91 تــا 96 پرداخــت و گفت: در ســال 91 کل 
تســهیالت پرداختی 8۴8،119 هزار بوده که از 
این تعداد 118،021 فقره پرداخت تســهیالت 

مشارکت مدنی است. 
وی ادامه داد: در ســال 92 از کل 28۵،912 
هزار فقره تســهیالت پرداختی،  ۴۵،0۳۴ هزار 

فقره در حوزه پرداخت تسهیالت مشارکت مدنی 
بوده اســت. این ارقام در سال 96 به ۴20،00۵ 
هزار فقره تســهیالت پرداختی و ۴1،۴12 هزار 

پرداخت تسهیالت مشارکت مدنی رسیده است.
علمداری به ارایه آمار در خصوص تســهیالت 
پرداختــی در بخش جعالــه و ضمانت نامه ها در 
فاصله 91 تا 96 پرداخت و عنوان کرد: در ســال 
91 بانــک 6۴،018 هزار فقــره در بخش جعاله 
پرداخت کرده اســت که این رقم در ســال 96 
به 10۳،1۴2 هزار فقره تســهیالت پرداختی در 
بخش جعاله رســیده اما در حــوزه ضمانت نامه، 
آمار ارقام بهتری را نشــان می دهد. در سال 91 
تعــداد ضمانت نامه های صادره 7،۵96 هزار فقره 
بوده که این عدد در ســال 96 به 1۳،689 هزار 

فقره رسیده است.
مدیــر امــور اعتباری ابــراز امیــدواری کرد 
سیاست های اعتباری سال آینده به شکلی تدوین 
شود که در بخش خدمات، ضمانت نامه و خدمات 
کارمزدمحور، موفقیت های بیشتری نصیب بانک 
شود و همچنین برای مدیریت هایی که عملکرد 
خوبی داشــتند افزایش حدود اختیارات در سال 

آینده در نظر گرفته شود.
علمداری با اشــاره به آمار به دســت آمده در 
تســهیالت مشــارکت مدنی پرداختی از ســال 
91 تــا 96 در خصــوص قراردادهــای جاری، 
تعیین تکلیف شــده، معوق، سررسیدگذشــته و 
مشــکوک الوصول پرداخت و گفت: در سال 91، 
70 درصد تســهیالت تعیین تکلیف شــده و 21 
از تســهیالت پرداختی مشکوک الوصول  درصد 
باقی ماند. در ســال 92، 62 درصد در سال 9۳، 
۵6 درصد، در سال 9۴، ۴1 درصد، در سال 9۵، 
2۳ درصد و در ســال 96، 7 درصد تســهیالت 

تعیین تکلیف شده است.
میــزان  بررســی  بــه  همچنیــن  وی 
پرداخــت تســهیالت مدیریت ها و تســهیالت 
تعیین تکلیف شــده در فاصله سال های 91 تا 96 
پرداخت و عنــوان کرد: با توجه بــه اینکه تنها 
جریان ورودی منظــم و قابل اتکا، وصول نقدی 

مطالبات اســت، هدف تنها پرداخت تســهیالت 
نیست.

مدیــر امور اعتبــاری تدوین سیاســت های 
اعتباری در ســال آینده را منوط به تســهیالت 
تعیین تکلیف شده دانست و افزود: نباید تسهیالتی 
پرداخت کنیم که در آینده تبدیل به پرونده های 
مشــکوک الوصول شود. در بررســی بسیاری از 
پرونده های مشــکوک الوصول مشخص می شود 
کــه در زمان پرداخت تســهیالت تصمیم گیری 
صحیح اعتباری صــورت نگرفتــه بنابراین این 
مسأله از اهمیت بسیاری برخوردار است که قبل 
از تشکیل پرونده های مشکوک الوصول پیشگیری 

انجام شود.
 در ادامه این دوره آموزشی 
ناصر رفیعــی رییس اداره 
کل آمــوزش نیز برگزاری 
در  آموزشــی  دوره هــای 
حوزه اعتبارات را بسیار با 
اهمیت دانســت و عنوان 
کرد: برگزاری این دوره هــا عالوه بر همفکری و 
اتفاق نظر در حوزه هــای اعتباری بانک منتج به 
سیاســت های اعتباری خوب و روانی خواهد شد 
که بانک را در مســیر درســت قرار می دهد و به 

برداشتن گام های بلند کمک خواهد کرد.
وی ادامه داد: رعایت سیاســت های اعتباری 
تعیین شده در بانک به جذب منابع کمک خواهد 
کرد. این سیاست ها، تخصیص منابع را هدفمند 
می کنــد و در حوزه وصول مطالبات نیز بســیار 

تأثیرگذار است.
رفیعی این دوره بازآموزی را شامل بازآموزی 
اعتباری تســهیالت تبصــره ای و تکلیفی، بازار 
سرمایه، ارزیابی و نظارت بر مصرف و هم اندیشی 
تدوین سیاســت های اعتباری عنوان کرد و ادامه 
داد: برگــزاری این دوره ها در بانک باعث شــده 
تخلفات اعتباری که به دلیل عدم آگاهی و عدم 
دانش کافی اتفاق می افتد به حداقل ممکن برسد 
و بــا افتخار اعالم می کنم بانک مســکن یکی از 

سالم ترین بانک ها در شبکه بانکی کشور است.

شهردارمشهدبااشارهبهبرنامههایشهرداریدرحمایت
ازتوسعهواحدهایاقامتی،تأمینمالیسازندگانمسکنو
طرحبازآفرینیشهری،برگزاریجلساتکارشناسیودر

صورتامکانتشکیلکمپینمشــترکبابانکمسکنرا
خواستارشد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت خراسان رضوی، این مطلب 
را محمدرضا کالئی شــهردار مشــهد در دیدار با رییس اداره کل 
بازاریابی بانک عنوان کرد و از پیشــنهاد های مطرح شــده بانک 
مســکن در این نشست برای تامین مســکن کارکنان شهرداری 

استقبال کرد.
در این نشست که حسن خطیب زاده مدیر شعب و امیر بدخشان 
معاون حوزه جنوب استان نیز حضور داشت، علی کشاورز رییس 
اداره کل بازاریابی بانک، تمرکز بخشــی از منابع شهرداری مشهد 

در بانک مسکن به منظور ارایه خدمات بانکی را خواستار شد. 

کشــاورز با اشــاره به امکان هبه اوراق حق تقدم تســهیالت، 
افتتاح ســپرده ممتاز را اقدامی مؤثر برای تأمین مسکن کارکنان 

شهرداری دانست.
در ادامه این نشســت حســن خطیب زاده مدیر شعب استان، 
آمادگی بانک مســکن برای ارایــه خدمات بانکــی به مجموعه 

شهرداری و کارکنان آن ها را اعالم کرد. 
همچنین وی با اشــاره به تفاهم نامه منعقدشــده با شهرداری 
منطقه ثامن بیان کرد: بانک مســکن آمادگی کامل برای حمایت 
از طرح احیای بافت فرسوده شهری و همچنین ساخت وسازهای 
مبتنــی بر تکنولوژی هــای نوین و فناوری هــای برتر در صنعت 

ساختمان را دارد.

شهردار مشهد:

برایحمایتازسازندگان،طرحهایمشترکارایهدهیم
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»پلیاتیلنکشاورز«اصفهان
مشتریبانکشد

گروهصنعتیپلیاتیلنکشــاورز،باافتتاححســابهای
قرضالحسنهجاری،ممتازودرخواستصدورضمانتنامهاز

شعبهحافظشاهینشهربهجمعمشتریانبانکپیوست.
به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان، در نشست بازاریابی که 
با حضور رییس حوزه غرب مدیریت اصفهان به همراه رییس شعبه 
حافظ شاهین شهر با مدیران ارشد گروه صنعتی پلی اتیلن کشاورز 

برگزار شد، این گروه صنعتی به جمع مشتریان بانک پیوست.
در این نشست امیرعباس شیرانی نژاد رییس حوزه با تشریح انواع 
خدمات و محصوالت بانک گفت: بانک مســکن یکی از بانک های 
تخصصی است که طی هشتاد ســال توانسته خدمات قابل قبول 
همراه با سرعت و دقت باالیی را در راستای نیازهای اقشار مختلف 

مردم ارایه دهد.
وی با اشاره به پیشینه همکاری های مدیریت اصفهان با مشتریان 
بزرگ تولیدی و اقتصادی افزود: بانک مسکن همواره در راستای رونق 
اقتصاد کشور، نقش خود را در حوزه ساخت وساز و مسکن به خوبی 

ایفا کرده است.

در مدیریت یزد صورت گرفت

متولدین1317تولدخودرا
دربانکجشنگرفتند

باهدفتقدیرازهمکاریوارتقایسطحتعامالت،ازمشتریان
وفاداریزدیتجلیلشد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت یزد، هم زمان با هشــتادمین 
سالگرد تأسیس بانک مسکن، دایره ارتباطات و بازاریابی مدیریت با 
دعوت از مشتریان وفادار این مدیریت که تاریخ تولدشان بیست و 

پنجم دی ماه است، تولد آنان را تبریک گفت.
بر اســاس این گزارش تعدادی از مشتریان قدیمی و وفادار 
مدیریت اســتان که تاریخ تولدشان مصادف با سالروز تأسیس 
بانک اســت در روز تولدشــان با حضور در شــعبه مرکزی یزد 
در مراســمی که با حضور کارکنان دایره ارتباطات و بازاریابی، 
مسوول شعبه مرکزی یزد و تعدادی از بازنشستگان برگزار شد 

مورد تقدیر قرار گرفتند.
 مشــتریان حاضر در این مراسم با تشکر از اقدام بانک مسکن، 
علت همکاری طوالنی خود را رفتار خوش کارکنان و صداقت این 

بانک در برخورد با مشتریان عنوان کردند.
محمدحسین حسین زاده رییس شعبه مرکزی یزد با تبریک تولد 
به این مشتریان، از همکاری چندساله آنان با بانک مسکن تقدیر کرد 

و اعتماد مشتریان به بانک را سرمایه اصلی بانک دانست.

تقدیرمدیرغربتهرانازانتظامات

مدیرغربتهراندرمراسمارتقایسمتواعطایدرجهاباذر
احمدیهمکارانتظاماتمدیریتازتالششبانهروزیکادر

انتظاماتمنطقهقدردانیکرد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت غرب تهران،  در این مراسم که 
جمعی از کارکنان اداره کل حفاظت و امور ایمنی و کارکنان انتظامات 
حضور داشــتند، فریبرز نعیمی مدیر منطقه با اشــاره به وظایف 
 خطیر کارکنان انتظامات، بر نقش ارزنده آنان در تعالی ســازمان 

تأکید کرد.

آقامالیی در نشست صیانت از حقوق شهروندی:

برنامه های حقوق شهروندی را در بانک به  خوبی اجرا می کنیم
گزارش:

سپیدهنیکوعقل

مقرراست9برنامهصیانتازحقوقشهروندی
دربانکاجراشودکهنشاندهندهعملکرد

خوببانکمسکندراینبخشاست.
 بــه گزارش خبرنــگار ما، 
جعفر آقامالیی عضو هیأت 
مدیره در نشست صیانت از 
حقــوق شــهروندی که با 
حضور اعضای این ســتاد 
برگزار شــد، این مطلب را 
بیــان کرد. در این نشســت که باحضــور داوود 
خلجستانی مدیر امور حقوقی و وصول مطالبات، 
مســعود ارمغانی رییس اداره کل امور کارکنان، 
ناصر رفیعی رییــس اداره کل آموزش و حبیب ا... 
ابوالفضلی معاون اداره کل حفاظت پرسنلی برگزار 
شد، آقامالیی گفت: با توجه به اینکه بانک مسکن 
مکلف به امانتداری از اموال مردم است، بخشش 
و گذشتی در این خصوص از سوی بانک صورت 

نخواهد گرفت.
آقامالیــی به عنــوان رییس ســتاد صیانت از 
حقوق شــهروندی با اشــاره به تخلفات اداری و 
مالی که ممکن است بعضاً در بانک اتفاق بیفتد، 
گفت: مدیریت ها عــالوه بر کنترل و نظارت باید 
آگاهی بخشــی و آموزش را در کارکنان بیشــتر 
تقویت کنند و به تمامی کارکنان تأکید شــود در 
صورت بروز تخلف، چه تبعاتی برای آن ها به دنبال 

خواهد داشت.
عضو هیأت مدیره عنوان کرد: آمار و ارقام نشان 
می دهد تخلفات در حوزه مالی از سوی اشخاصی 
صورت گرفته که قباًل نیز مرتکب تخلف شده اند. 
به همین دلیل برخورد با متخلفین در بانک بسیار 

شدید خواهد بود.
 داوود خلجســتانی مدیر 
وصول  و  حقوقــی  امــور 
مطالبات به عنوان سخنران 
بعدی این نشست با اشاره 
به اینکه موضوع صیانت از 
حقوق شهروندی از جمله 
مسائلی است که ریشه در آموزه های دینی دارد، 
تصریح کرد: امام حسین)ع( می فرماید نیاز مردم 
به شما از نعمت های خداوند به شماست، خود را از 

این نعمت محروم نسازید.
وی با اشاره به سابقه توجه به موضوع صیانت از 
حقوق شهروندی در بانک توسط شورای فرهنگی، 
ستاد اقامه نماز، انجمن اسالمی و بسیج، تصریح 
کرد: از ســال 92 تا به امروز با برگزاری جلسات و 
نشست های مختلف، مصادیق متعدد این موضوع 

در بانک در حال پیگیری است.

خلجستانی به منشور حقوق شهروندی که از 
طرف رییس جمهور بیان شده و مطابق بند 187 
نشســت شــورای عالی اداری به تصویب رسیده 
اشاره کرد و گفت: در تاریخ 97/02/11 سازمان ها، 
نهادها و مؤسســات با توجه به 1۴ شاخص و ۴0 
زیرشاخص درخصوص صیانت از حقوق شهروندی 

مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
وی ادامه داد: رعایت کرامت انســانی و رفتار 
محترمانه و اسالمی با مراجعان، اعمال بی طرفانه 
قوانین و مقررات، پرهیز از هرگونه اعمال تبعیض 
در نظام ها، فرآیندها و تصمیمات اداری، دسترسی 
آسان و سریع مراجعین به خدمات اداری، حفظ و 
رعایت حریم خصوصی همه افراد، آگاهی بخشی 
به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری به مردم 
و امکان دسترسی ذینفعان به اطالعات مورد نیاز و 
امکان اظهارنظر آزاد و ارایه پیشنهاد از سوی مردم 
در مــورد تصمیمات و فرآیندهای اداری از جمله 

این شاخص ها است.
مصونیت از شروط اجحاف آمیز در توافقات، 
معامالت و قراردادهای اداری، امکان برخورداری 
اشــخاص توان خواه از امتیازات خاص قانونی، 
فراهم کردن امکان رسیدگی به موقع و منصفانه 
به اعتراضات مراجعین و جبران خسارات وارده 
احتمالــی به مراجعین در اثــر قصور یا تقصیر 
دســتگاه اجرایی یا کارکنان آن، اعمال نظارت 
مؤثر بــر مراکز، مؤسســات و نهادهای صنفی 
و به طورکلــی مؤسســاتی که با اخــذ مجوز از 
دســتگاه اجرایــی فعالیت می کننــد، راهبری 
اجرایی تصویب نامه حقوق شــهروندی در نظام 
اداری و شــاخص چهاردهــم اعمــال ضمانت 
اجرایی تصویب نامه حقوق شــهروندی در نظام 
اداری از دیگر شــاخص های مورد ارزیابی است 

که خلجستانی از آن ها نام برد.
مدیر امور حقوقی در خصوص برنامه های بانک 
برای اجرایی شــدن این 1۴ شاخص گفت: برای 
این منظــور 9 برنامه در بانک تعریف شــده که 

شــامل تعیین سیاست ها و راهبردهای صیانت از 
حقوق شهروندی، آموزش و توانمندسازی مدیران 
و کارکنان دســتگاه های اجرایی، اطالع رســانی 
و آگاه ســازی شهروندان، پیشــگیری از تضییع 
حقوق شــهروندی، ارتبــاط با مردم و توســعه 
خدمات الکترونیکی، روان سازی قوانین و مقررات، 
فضاســازی و تبلیغات محیطی، تشویق و ترغیب 
مدیــران و کارکنان خوش برخــورد، پیگیری و 
پاسخگویی نسبت به مراجعین و پیگیری تنبیه 
متخلفین و آخرین برنامه پایش و بررسی وضعیت 
حقوق شهروندی است که در خصوص اجرای این 
9 برنامــه، اقدامات الزم صورت گرفته و اطالعات 
توسط ادارات جمع آوری و سپس در سامانه تسما 

بارگذاری خواهد شد.
 در ادامــه ناصــر رفیعی 
رییس اداره کل آموزش و 
یکــی از دیگــر از اعضای 
ســتاد صیانــت از حقوق 
اقدامــات  از  شــهروندی 
اداره  انجام شــده توســط 
آموزش ســخن گفت و افزود: در سال 9۵، 2۵7 
فراگیر در سطح کشور با موضوع حقوق شهروندی 
آشــنا شــدند و در ســال 96، ۳0 دوره حقوق 
شهروندی با رویکرد امر به معروف و نهی از منکر 
با حضور 21۴۵ فراگیر در ســطح کشور در غالب 

دوره های آموزشی برگزار شد.
وی ادامه داد: در ســال 97 نیز در مجموع 16 
دوره با عنوان حقوق شــهروندی با رویکرد امر به 
معروف و نهی از منکر،  حقوق شهروندی در نظام 
اداری و آشنایی با حقوق شهروندی با حضور ۴6۳ 

نفر از کارکنان برگزار شد.
برگــزاری دوره های  بــه  رفیعــی همچنین 
آموزشــی عفاف و حجاب در سال 97 اشاره کرد 
و گفت: در این دوره ها نیز بالغ بر 80 نفر شرکت 
کردند. همچنین دوره هایی با عنوان رهنمودها و 
توصیه های حضرت امام )ره( و مقام معظم رهبری 

و فرهنگ سازی منشور عفاف و حجاب نیز توسط 
اداره آموزش برگزار خواهد شد.

 در ادامه مســعود ارمغانی 
امــور  کل  اداره  رییــس 
کارکنــان درخصوص ارایه 
اطالعات به ســامانه تسما 
اظهار داشت: باید به شکلی 
برنامه ریزی شــود که ارایه 
اطالعات به ســامانه های خارج از بانک از جمله 
تسما با سیاستی منسجم و مشخص از یک مرکز 

انجام شود.
وی اســتفاده از ظرفیت ســامانه ها در حوزه 
حقوق شــهروندی برای کارکنــان و مراجعین را 
مهم دانست و عنوان کرد: گردش کار مراجعین را 
باید توسط سامانه های پیامکی اطالع رسانی کنیم. 
همچنین درخصوص کارکنان نیز با ارسال پیامک 
در قالب تبریک تولد فرزند، تبریک روز تولد و یا 
مناسبت های دیگر، می توانیم احساس کرامت را 

در کارکنان به وجود آوریم.
ارمغانــی ادامــه داد: مقرر شــده برنامه هایی 
به صورت یک بار در ســال با عنوان تقدیر از مدیر 
استان برتر، معاون استان برتر، رییس شعبه برتر 
و به طورکلی در تمامی رده های شغلی اجرا شده 
و در راستای افزایش احساس کرامت در کارکنان 
 به نحــوه شایســته از عملکرد خــوب کارکنان 

قدردانی شود.
رییــس اداره کل امور کارکنــان درخصوص 
جلوگیری از هرگونه تخلف اداری و مالی از سوی 
کارکنان پیشــنهاد داد در صــورت تغییر رفتار 
در انضباط اجتماعی، افــراد به کمیته انضباطی 
فراخوانده شــوند و در آنجا توضیحات الزم از فرد 
خواسته شده و با ارایه تذکرات الزم به وی از بروز 

تخلفات جلوگیری شود.
در ادامــه ایــن نشســت دیدگاه هــا، نقطه 
نظرات، مسائل و مشــکالت در قالب پرسش و 
پاسخ از سوی اعضای ســتاد صیانت از حقوق 
شــهروندی مطرح شد و در این خصوص جعفر 
آقامالیــی عضو هیــأت مدیره و رییس ســتاد 
 صیانت از حقوق شهروندی رهنمودهای الزم را 

ارایه داد.
همچنین در این نشســت حمیرا درم بخش 
معــاون دعــاوی اداره کل حقوقــی، مجیــد 
واالی شــریف معاون نظارتی و هماهنگی اداره 
کل بازرســی، فهیمه صالحی معاون هماهنگی 
اداره کل امور مدیریت های شعب، شهال عباسی 
معــاون اداره کل حوزه مدیریت و دبیر ســتاد 
عفاف و حجاب و معصومه خلجی دبیر ستاد امر 
به معروف و نهی از منکر نیز پیشنهاد های خود 

را عنوان کردند.

مدیریتالبرزدرپایانآذرماهســالجاری،بامانده2هزار
و482میلیاردریالدربخــشمطالباتغیرجاریدرمیان
مدیریتهایدرجهیکنوعالــفوب،عملکردمطلوبیرا
بهخوداختصاصدادهوایندرحالیاســتکهبیشاز1000
میلیاردریالازاینمبلغ،مربوطبهمشارکتطرحمسکن

مهرومتأسفانهغیرفعالاست.
به گزارش روابط عمومــی مدیریت البرز، مهدی بلوچی مدیر 
شــعب اســتان با بیان این مطلب به تشریح عملکرد مدیریت در 
بخش های مختلف پرداخت و گفت: مدیریت البرز دارای کمترین 
مطالبات غیرجاری مشکوک الوصول در میان مدیریت های درجه 
یک نوع »الف و ب« با مبلغ بیش از ۳19 میلیارد ریال و کمترین 
مطالبــات غیرجاری معــوق در مدیریت هــای هم درجه با مبلغ 

10۵0 میلیارد ریال است.
بلوچــی مانده ناخالص تســهیالت پرداختی در مدیریت البرز 
را بیــش از 72 هزار و 27 میلیارد ریــال اعالم کرد و افزود: این 
حجم تســهیالت در کنار پرداخت 6 هزار میلیارد ریال تسهیالت 

بخش مســکن، طی 9 ماهه سال جاری نشــان دهنده بیشترین 
مانده ناخالص تســهیالت پرداختــی در مدیریت های درجه یک 
نوع ب و رتبه اول پرداخت تسهیالت خرید خانه از حیث تعداد و 
مبلغ در مدیریت های درجه یک نوع ب و رتبه دوم در استان های 
کشــور بعد از استان تهران با 12،129 فقره و مبلغ ۵ هزار ۳۴2 

میلیون ریال است.
مدیر شــعب البرز ادامه داد: پرداخت این میزان تسهیالت در 
کنار فعالیت های صورت گرفتــه در حوزه وصول مطالبات باعث 
شده تا شاخص NPL کل در این استان عدد ۳/۳۴ را نشان دهد 
که در نتیجه رتبه اول از حیث کمترین NPL بین مدیریت های 
درجــه یک نوع الف و ب به مدیریــت البرز اختصاص پیدا کرده 

است.
به گفته وی، در شــاخص NPL بخش خدمات بازرگانی نیز 
مدیریت البرز حائز رتبه اول در مدیریت های درجه یک نوع الف و 
ب و همچنین در شاخص NPL بخش مسکن و ساختمان حائز 

رتبه اول بین مدیریت های هم درجه شده است.

مدیر شــعب البرز با اشاره به اقدامات صورت گرفته در بخش 
فروش اقساطی مسکن مهر نیز افزود: در پی برگزاری نشست های 
منظم و هفتگی با مســووالن اداره کل راه و شهرسازی و شرکت 
عمران شــهر جدید هشتگرد توانســتیم ضمن فروش اقساطی 
2،۴91 واحد، رتبه اول را در بین مدیریت های هم درجه کســب 

کنیم. 
بلوچی اظهار داشت: در این بخش از حیث درصد تحقق هدف 
فروش اقســاطی طرح مهر با 221 درصد تحقق هدف رتبه اول 
در سطح کشور نیز از آن مدیریت البرز است. همچنین مدیریت 
البرز توانســت در ارزیابی عملکرد 9 ماهه منتهی به پایان آذرماه 
رتبــه اول را در وصولی هــای نقــدی اوراق گواهی حق تقدم در 

مدیریت های هم درجه کسب کند.
وی بیان کرد: با برنامه ریزی های هدفمند که در برگزاری های 
دوره های آموزشــی در سال جدید انجام شد، مدیریت البرز رتبه 
اول در تعداد برگــزاری دوره های آموزشــی را در مدیریت های 

هم درجه کسب کرده است.

طی 9 ماهه سال جاری رقم خورد

NPLعملکردمطلوبالبرزیهادرکاهشمطالباتغیرجاریو
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تقدیرفرماندارآبادانازعملکرد
بانکدرمسکنمهر

فرماندارآبادانازعملکردکارکنانشهرستانآباداندر
بخشمسکنمهراعالمرضایتکرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت خوزســتان، 
سیدزین العابدین موسوی فرماندار آبادان که میزبان رییس و 
معاون حوزه جنوب خوزستان بود با یادآوری اینکه طرح های 
مســکن مهر در آبادان با تالش و همراهــی خوب کارکنان 
بانک به پیش رفته است، گفت: نباید از حق گذشت و تالش 
شبانه روزی کارکنان بانک مسکن در به ثمر رسیدن طرح های 

مسکن مهر آبادان را نادیده گرفت.
وی افــزود: واقعاً رســیدگی به مســکن مهر بــا آن همه 
پیچیدگــی در پرداخــت تســهیالت کار ســاده ای نبود اما 
 ســرعت انجام کار توســط کارکنان بانک مســکن بســیار 

رضایت بخش بود.
موسوی، بانک مســکن را بانک مردم دانست و ادامه داد: 
هدف این بانک مقدس است و خانه دار کردن مردم به خصوص 
افراد کم بضاعت، بی شــک هدف اصلی اســت و نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ایران بــر اصل رفع نیازهــای اولیه افراد 

بی بضاعت و کم بضاعت جامعه بنا نهاده شده است.
هومن کنارکوهی رییس حوزه جنوب خوزســتان نیز در 
این دیدار با تشــکر از حمایت های فرماندار از مجموعه بانک 
مسکن در شهرستان آبادان از آمادگی این بانک برای پیشبرد 
اهداف دولت در خدمت رســانی به مردم در چارچوب وظایف 

تعریف شده این بانک خبر داد.
وی، با تشریح خدمات و تسهیالت این بانک به روستائیان 
بیان کرد: یکی از اهداف بانک مسکن ارایه خدمات تسهیالتی 
به منظور بهســازی و نوســازی خانه های روســتایی اســت 
که در ایــن زمینه کارکنان بانک با آمادگــی کامل در حال 

خدمت رسانی به روستائیان آبادان هستند.

زنده طلب خطاب به انتظامات آذربایجان غربی:

هموارهدرباالترینسطح
آمادگیباشید

وظیفهخطیروحساسبرقراریامنیتدربانکبرعهده
کارکنانانتظاماتاستواینمهمنیازمندآناستکه
اینکارکنانهمیشهدرباالترینسطحآمادگیجسمی

وروحیباشند.
به گزارش روابط عمومی مدیریــت آذربایجان غربی، این 
مطلب را غالمرضا زنده طلب مدیر شــعب استان در نشست 
کارکنان دفتر حراســت که با حضور معاون مالی مدیریت و 

کارکنان انتظامات برگزار شد، عنوان کرد.
وی با ابراز خرسندی از عملکرد کارکنان انتظامات افزایش 

انسجام، امنیت و همبستگی بین آن ها را خواستار شد.
زنده طلب همچنین بر افزایش دقت و هوشیاری الزم آن ها 
در مأموریت های پولرسانی با توجه به وضع معیشتی مردم و 
امکان سوءاســتفاده دشمنان تأکید کرد و از آن ها خواست با 
ارباب رجوع با خوشرویی رفتار کرده و همگام با سایر کارکنان 

برای جذب منابع و کاهش مطالبات کوشش کنند.
در پایان نشســت نیز مدیر شــعب با اعطای درجه رییس 
قسمت درجه ۳ شــیفت انتظامات به ابراهیم نسرین شندی 
یکی از کارکنان با سابقه انتظامات از تالش های وی تشکر کرد 
و به سه نفر از کارکنان انتظامات از جمله اکبر مالزاده، هادی 
برجســته و علی رضازاده که در تست ایفرد به ترتیب اول تا 

سوم شده بودند با اهدای کارت هدیه قدردانی کرد.

مدیر امور استان ها و بازاریابی خواستار شد

بهره برداری حداکثری از آیین نامه تبصره 35 
مدیراموراســتانهاوبازاریابیدرسفربه
استانخراسانشمالیبرلزومبهرهبرداری
حداکثریازآییننامهتبصره35تأکیدکرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت خراســان 
شــمالی، محمود الری مدیر امور اســتان ها و 
بازاریابی کــه به همراه علیرضا ممی زاده معاون 
امور اســتان های اداره کل امــور مدیریت های 
شعب به استان خراسان شمالی سفر کرده بود 
در بازدید از شــعب تحت پوشــش این استان، 
وضعیت عملکردی تعداد 9 شعبه از شعب تابعه 

این مدیریت را بررسی کرد.
در این بازدید که با همراهی مجید اسدی فر 
مدیر شعب خراسان شــمالی صورت پذیرفت، 
وضعیــت عملکردی شــعب در بخــش منابع، 
مصارف، مطالبات و سایر بخش ها به ویژه تحقق 
اهداف مورد نظر بانک در اجرای ماده 20 تبصره 

۳۵ قانون بودجه مورد بررسی قرار گرفت.
 مدیر امــور اســتان ها و بازاریابی در دیدار 
با روسای شــعب این اســتان، ضمن تأکید بر 
بهره بــرداری حداکثــری از آیین نامــه اجرایی 
تبصره ۳۵ قانون بودجه ســال 9۵ با اســتفاده 
از بســیج تمامــی امکانــات و نیروهــای در 
اختیار، لزوم اســتفاده از ظرفیت استانداری ها، 
بخشداری ها، دهیاری ها، شوراهای روستا و ائمه 
جمعه و جماعات در راســتای اجرای بهینه این 

آیین نامه را بسیار اثرگذار خواند.
 وی گفــت: تبصــره ۳۵، ابزار تشــویقی و 
کمک بســیار خوبی برای شــعب در راســتای 
کاهش مطالبات و فرصت مغتنمی برای اقشــار 
کم درآمد جامعه به ویژه روستاییان و بدهکاران 
بانکی اســت که با اســتفاده از تخفیف های در 
نظر گرفته شــده، بتوانند نام خود را از لیســت 

بدهکاران بانکی خارج کنند.
 وی همچنیــن در بازدیــد از شــعب مرکز 
استان، جذب منابع کم هزینه و صفردرصدی را 
یک ضرورت خواند و تصریح کرد: عمده فعالیت 
کارکنان در حوزه جــذب منابع باید در بخش 
خدمات کارمزدمحور به ویژه صدور ضمانت نامه 
و منابــع صفردرصدی متمرکز شــود و از روی 
آوردن به ســمت منابع گران قیمت و پرهزینه 

خودداری شود.
 الری افــزود: سیاســت های کالن بانک بر 
اساس عملکرد ما در حوزه جذب منابع، وصول 
مطالبات و ســودآوری تعیین و تبیین می شود. 
بنابرایــن عدم موفقیت ما در این ســه بخش، 

بانک را با چالش زیادی مواجه خواهد ساخت.
 مدیــر امور اســتان ها و بازاریابی در بازدید 
از دوایر ســتاد مدیریت و دیدار با دایره وصول 
مطالبات، ضمن بررســی عملکرد این دایره در 
اجرای تبصره ۳۵ و ســایر بخش های مرتبط با 

مطالبات، به اهمیت وصول مطالبات در تأمین 
مالی بخش های مختلف بانک اشــاره کرده و بر 
لزوم اتخاذ رویکرد مناسب و استفاده از فرصت 
به وجودآمده برای اجرای موفق طرح بخشودگی 
ســود و جرائم تسهیالت مســکن روستایی و 
تــالش مســتمر کارکنان در راســتای کاهش 
مطالبات در فرصت محدود تعیین شده تا پایان 

سال تأکید کرد.
 الری گفت: برای استان خراسان شمالی که 
حجم زیادی از تســهیالت در بخش نوسازی و 
بهسازی مسکن روستایی پرداخت کرده، تمدید 
مدت اجــرای طرح تبصره ۳۵ فرصت بســیار 
خوبی را ایجاد می کند تا بتواند مطالبات خود را 

در این بخش کاهش دهد.
 مدیــر امــور اســتان ها و بازاریابــی ادامه 
داد: کاهــش مطالبــات و وصول دیــون بانک 
از بدهــکاران، بــا تقویت بنیه مالــی بانک در 
بخش های مختلف، می تواند ســطح اختیارات و 

قدرت مدیران عالی بانک در تصمیم گیری های 
مربوط به تبیین سیاســت های بانک در حوزه 
اعتبــاری، تســهیالت دهی و تأمین هزینه های 
جاری بانک را به طور چشمگیری افزایش دهد.

الری از تعصب ســازمانی به عنــوان یکی از 
مؤلفه های مطلوب فرهنگ ســازمانی یاد کرد و 
اظهار داشت: باید نسبت به سازمانی که در آن 
خدمت می کنیم تعصب و تعهد داشــته باشیم 
و برای ماندن در عرصه رقابت با ســایر بانک ها 
که در فضای مجازی از هر روشــی برای جذب 
مشــتریان ما اســتفاده می کنند تالش کنیم و 
نسبت به مطالبات بانک که یکی از مشکالت و 
مسائل مهم پیش روی ماست بی تفاوت نباشیم.

 وی با بیان اینکه افزایش مطالبات غیرجاری 
بانک، آثار و تبعات منفی و ناخوشــایندی برای 
بانک در برخواهد داشــت گفــت: عدم امکان 
تخصیص به موقع و بهینــه منابع و اعتبارات و 
همچنین عدم امکان تصمیم گیری در رابطه با 
اعمال سیاست های انبساطی در بخش مصارف 
تنها بخشی از تبعات ناشی از افزایش مطالبات 
اســت که می توانــد در کاهش ســودآوری و 

بهره وری بانک نیز به شدت تأثیرگذار باشد.
الری افزود: تالش در راســتای اجرای موفق 
تبصــره ۳۵ قانــون بودجه، ضریــب اطمینان 
اجرای برنامه های مدنظر بانک در ســال 97 را 
افزایــش خواهد داد بنابراین همه کارکنان باید 
با همگرایی و همت عالی در راستای تحقق این 

هدف مهم، گام بردارند.
گفتنی اســت در طی سفر دوروزه مدیر امور 
اســتان ها و بازاریابی به همراه معاون اداره کل 
امور مدیریت های شعب از ۵ شعبه مرکز استان 

و ۴ شعبه شهرستان بازدید کرد.

ارتباطدوسویهبانکمســکنبهعنوانتأمینکنندهمنابع
مالیباانبوهســازانبهعنوانتولیدکنندگانمســکندر
سمنانزمینهترقی،رشدوپیشــرفتاقتصادیاستانرا

فراهممیکند.
به گزارش روابط عمومی مدیریت سمنان، این مطلب را محسن 
بابایی مدیر شعب در نشســتی با حضور انبوه سازان استان عنوان 
کرد و دستیابی به این موفقیت را مستلزم همکاری و تمرکز منابع 

مالی تمامی فعاالن این بخش در بانک مسکن دانست.
در این نشســت که با هدف ارتقای تعامل و ارتباط دوســویه با 
انبوه سازان مسکن و ساختمان استان و به منظور معرفی خدمات و 
محصوالت بانک برگزار شد، بابایی با بیان گزارشی از عملکرد بانک 
مسکن در سال جاری و توضیح شرایط موجود، اهداف اصلی بانک 

را در بخش مسکن و ساختمان تشریح کرد.
بابایی هدف از برگزاری این نشســت را تحکیم و ارتقای تعامل، 
بررسی زمینه های همکاری، شناسایی نیازمندی ها و درخواست های 
اعتباری فعاالن بخش مسکن و ساختمان و هم اندیشی در راستای 

رفع مشکالت موجود عنوان کرد.
وی با تأکید بر نقش مهم صنعت مسکن و ساختمان در اقتصاد 
کشور، بانک مسکن را حامی انبوه سازان و فعاالن این بخش خواند 
و به سوابق درخشان بانک مسکن در تأمین مالی طرح های مسکن 

مهر، احیای بافت فرسوده و بهسازی روستایی اشاره کرد.
در ادامه باقری پور رییس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان 
استان که از مشتریان وفادار بانک است، از تعامل و همکاری شعب 
بانک مســکن برای پرداخت تسهیالت به انبوه سازان در یک سال 

اخیر تقدیر و تشکر کرد.
وی رکود و عدم رونق این بخش را ناشــی از فقدان تقاضاهای 
مؤثر و یا عدم استقبال و توانایی متقاضیان دانست و حمایت بیشتر 

دولت از طرف عرضه برای ایجاد رونق را بسیار مؤثر عنوان کرد.

ریســکاعتباریدربانکمســکن3.5درصداستکه
نشاندهندهاعتبارسنجیدرستبودهوبهنوعیپرداختما

منظموتسهیالتبهدرستیهزینهشدهاست.
به گــزارش روابط عمومی مدیریت مازنــدران، این مطلب را 
مصطفی تقوی مدیر شعب اســتان در دیدار با شهردار و اعضای 
شــورای اســالمی شــهر کیاســر که به منظور افزایش تعامالت 
 و بازســازی بافت فرســوده و بازآفرینی شــهری صورت گرفت، 

عنوان کرد.

وی گفت: بانک مسکن استان با ۵۳ شعبه از نظر تعداد شعبه 
در شبکه بانکی استان رتبه هشتم و از لحاظ منابع در رتبه پنجم 
قرار دارد که نشــان دهنده اقبال عمومی و دسترسی بیشتر مردم 

نسبت به بانک مسکن است.
تقوی از حمایت های فرماندار شهرستان بابلسر از بانک مسکن 
قدردانی کرد و افزود: تعامل با مردم و گشــاده رویی، سرلوحه کار 

کارکنان بانک مسکن است.
وی حمایت بیشتر فرماندار بابلسر از بانک مسکن در خصوص 
تعیین تکلیف پروژه های مسکن مهر شهرستان و همچنین وصول 

مطالبات معوق را خواستار شد.
همچنیــن محمدنــژاد شــهردار شهرکیاســر، از آمادگــی 
الزم بــرای تعامــل و همــکاری بــا بانک مســکن و نشســت 
بــا ســازندگان بخش مســکن بــه منظــور تشــریح چگونگی 
 بهره مندی از تســهیالت مشــارکت در بازســازی بافت فرسوده 

خبر داد.

وی افزود: شــهروندانی که در محدوده بافت فرســوده شهری 
دارای ملــک یا ســاختمان قدیمــی بوده با اخذ مجــوز الزم از 
شهرداری کیاسر می توانند تسهیالت ۴00 میلیون ریالی را برای 

هر واحد از بانک مسکن دریافت کنند.
در رویدادی دیگر هم زمان با هشــتادمین ســالگرد تأسیس 
بانک، مدیر شعب استان با همراهی مسووالن مدیریت با فرماندار 

شهرستان بابلسر دیدار کرد.
اسماعیل حسن زاده فرماندار شهرستان بابلسر در این دیدار به 
تشــریح اقدامات و عملکرد مناسب بانک مسکن در ارایه خدمات 
بانکــی پرداخت و تالش صادقانه کارکنان بانک مســکن را مورد 
ســتایش قرار داد و از عملکرد مطلــوب بانک در ارایه خدمات و 

تسهیالت بانکی به مشتریان اظهار رضایت کرد.
وی همچنیــن از آمادگی فرمانداری و دســتگاه های اجرایی 
 شهرســتان بــرای تعامــل و همکاری بیشــتر با بانک مســکن 

خبر داد.

بابایی در جمع انبوه سازان سمنانی 

همکاریمتقابل،رشداقتصادیاستانرافراهممیکند

مدیر شعب مازندران: 

تسهیالترابااعتبارسنجیدرستپرداختکردهایم
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با مشارکت بانک به ثمر نشست

مرکزتجاریبزرگ»تورکمال«
درارومیه

طیمراسمیباحضورمسووالناستانآذربایجانغربی،مرکز
تجاریتورکمالبهبهرهبرداریرسید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آذربایجان غربی، در مراســم 
افتتاح این مجتمع تجاری، استاندار آذربایجان غربی از مشارکت 26 
درصدی بانک مسکن در ساخت این مجموعه و همچنین حمایت و 
مساعدت در توسعه و پیشرفت استان در کنار فعالیت های تخصصی 

بانک قدردانی کرد.
براساس این گزارش، مرکز تجاری تورک مال با ۴0 متر مربع زیربنا 
برای عرضه مستقیم اجناس ایران و سایر برندهای معتبر جهانی با 

مشارکت بانک مسکن اجرا شده است.
این مرکز به عنوان یکی از بزرگ ترین پروژه های تجاری شمال غرب 
کشور با تسهیالتی بالغ بر 1۳0 میلیارد ریال توسط شعبه مرکزی 
بانک مسکن در ارومیه اجرا شــده و 27 دی ماه مورد بهره برداری 

قرار گرفت.

در اصفهان و چهارمحال و بختیاری برگزار شد
دورهبازآموزیفنونبهکارگیری
سالحبرایکارکنانانتظامات



دورهبازآموزیمهارتهایالزمدرتیراندازیوفنونبهکارگیری
سالح،بادواسلحهکالشینکفوکلتکمریبهطورمشترک
بینکارکنانانتظاماتاصفهانوچهارمحالوبختیاریبرگزار

شد.
بــه گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان، در این دوره که در 
مجموعه تیراندازی سپاه صاحب الزمان و با حضور و سرکشی مدیران و 
مسووالن حوزه حراست مدیریت های اصفهان و چهارمحال و بختیاری 
برگزار شد، کارکنان انتظامات عالوه بر کسب مهارت های تیراندازی، با 
اصول کامل تیراندازی و کار با اسلحه در شرایط مختلف آشنا شدند.

در پایان این دوره مدیر شعب اصفهان از مهدی خوش بیان نفر 
اول هر دو رشته و حســینعلی دهقان، مصطفی ترابی، به ترتیب 
نفرات دوم و سوم تیراندازی با سالح کالشینکف و ذبیح ا... نصیری و 
محمدرضا شمس نفرات دوم و سوم تیراندازی با سالح کلت کمری 
و همچنین سرپرست و عوامل مجموعه تیراندازی با اهدای کارت 

هدیه قدردانی و تجلیل کرد.

تجلیلازبازاریابانبرترلرستان

طیمراسمیازبازاریابانبرترمدیریتلرستانتجلیلشد.
به گــزارش روابط عمومــی مدیریت لرســتان، در این 
مراســم مرتضی دهداری زاده مدیر شــعب اســتان با اشاره 
بــه اهمیت بازاریابی و جایــگاه آن در بانک گفت: بازاریابی 
به عنــوان مهم ترین عامل جذب منابــع از اولویت های بانک 
است و در این راســتا ارزیابی و انتخاب بازاریابان برتر برای 
افزایــش انگیزه کارکنان صورت می پذیرد و امید اســت که 
 انجام این فرایند در ارایه خدمات بهتر کارکنان به مشتریان 

تأثیرگذار باشد.
همچنین بر اســاس بخشــنامه صادره از سوی اداره کل 
سازمان و روش ها و تصمیم کمیته بازاریابی مدیریت شعب 
استان، در این مراســم از داریوش عیسوند و فرید رفیعی با 
اهدای لوح تقدیر مدیریت امور منابع انســانی بانک و کارت 

هدیه تجلیل شد.

رییس اداره کل روابط عمومی در بوشهر:

می توانید بهترین باشید 
مدیریتبوشهرباداشتننیروهایتوانمند
میتوانددرپایانســالجاریبهجایگاه

درخورتوجهیدستیابد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت بوشــهر، 
مهدی احمــدی رییس اداره کل روابط عمومی 
ایــن مطلــب را در دیدار از ایــن مدیریت که 
بــا حضــور فریبرز راحتــی رییــس اداره کل 
برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد و محسن کریمی 
رییس اداره کل نقدینگــی و خزانه داری انجام 

شد عنوان کرد.
احمدی همچنین در جریــان این دیدار به 
تشریح اولویت های بانک برای کارکنان مدیریت 

بوشهر پرداخت.
عقیل زینلی مدیر شــعب اســتان نیز ضمن 
بیان مشــکالت و کاســتی های موجود اظهار 
امیــدواری کرد در فرصــت باقی مانده تا پایان 
ســال جاری، مدیریت از حیــث عملکردی در 

جایگاه نخست کشور قرار گیرد.
فریبرز راحتی نیز به تشــریح روش و شیوه 
ارزیابی عملکرد مدیریت ها و شــعب پرداخت و 

به سؤاالت کارکنان پاسخ داد.
 محســن کریمی هــم بــه تجزیه وتحلیل 
شــیوه های تخصیــص اوراق گواهی حق تقدم 
استفاده از تســهیالت مسکن، صدور واحدهای 
صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد بانک مسکن 

و فروش اوراق گواهی ســپرده مــدت دار ویژه 
سرمایه گذاری عام پرداخت.

بازدیدکنندگان از مدیریت بوشهر در جریان 
این دیدار از شعب انقالب، شهید نواب صفوی، 
امام خمینی، شــهید مطهری، شــعبه مرکزی 
بوشهر و ســاختمان در شرف تأسیس مدیریت 
بازدید کرده و با بررسی آمار عملکرد شعب در 
بخش های مختلف، از نزدیک در جریان مسائل 

و مشکالت شعب قرار گرفتند.
روابط عمومی مدیریت بوشــهر در گزارشی 
دیگر از عیادت رییس کل اداره روابط عمومی و 
مدیر شعب استان از همکار بازنشسته بیمار در 

استان خبر داد.
در ایــن دیدار کــه با هــدف ارج نهادن به 
اهمیت سالمت و تندرســتی کارکنان صورت 
گرفــت از همکار بازنشســته بیمــار، منوچهر 

بختیاری پــور که به موجب بیماری  در بســتر 
بیماری به سر می برد عیادت شد.

در ایــن دیدار که فریبرز راحتی رییس اداره 
کل برنامه ریــزی و ارزیابی عملکرد، محســن 
کریمی رییس اداره کل نقدینگی و خزانه داری 
و تعدادی از کارکنان مدیریت حضور داشــتند،  
عقیل زینلی با آرزوی بهبود و سالمتی برای وی 
و احساس همدردی با خانواده همکار بازنشسته 
از ســرمایه های  بازنشســته  کارکنــان  گفت: 
ارزشــمند خانواده بانک مســکن هستند که با 
تــالش خود در دوران خدمت، راه پیشــرفت و 

توسعه بانک را هموار کرده اند.
 همچنین مهدی احمــدی رییس کل اداره 
روابــط عمومی با تجلیل از ۳0 ســال خدمت 
صادقانه وی گفت: مدیران و کارمندان در همه 
حال در کنار کارکنان بازنشسته و خانواده آنان 

خواهند بود. 
وی آمادگــی بانک را بــرای هرگونه کمک 
در راســتای بهبود وضعیت درمانی این همکار 

بازنشسته اعالم کرد.
بختیاری پور همکار بازنشســته نیز از حسن 
توجه مســووالن تشــکر و قدردانی کــرد و با 
توضیحاتــی در خصوص رونــد درمانی گفت: 
زندگی ما با بانک عجین شــده و هرچه داریم 

از بانک است.

مدیرشعبقمبرحفظوارتقایروحیهتالشگریوجهادی
کارکنانبــرایتحققاهــدافوحلمشــکالتموجود

تأکیدکرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی مدیریت قــم، ایــن مطلب را 
محمدرســول خاکساری مدیر شعب اســتان در همایش فصلی 
روســا و معاونان شــعب که با موضوع ارزیابی عملکرد شعب و با 

هدف تبیین راهکارها و حل مشکالت برگزار شد،  عنوان کرد.
در ایــن همایش که با حضور مهدی رجبــی معاون مدیریت 
قم، کارشناســان و روســای دوایر و روسا و معاونان شعب استان 
برگزار شد، خاکساری گفت: روسا و معاونان شعب باید به گونه ای 
برنامه ها و سیاست های اجرایی خود را برای رسیدن به اهداف به 
کارکنان منتقل کنند که کارکنان به خوبی به اهمیت موضوع پی 
برده و بتوانند با همدلی، تالش و پیگیری  مستمر همه توان خود 
را در راستای تحقق اهداف جذب منابع و وصول مطالبات طی دو 

ماه باقیمانده از سال به کار گیرند.
وی ضمــن تأکیــد بر اهمیت احتــرام و تکریــم ارباب رجوع 
خاطرنشــان کرد: برای جذب منابع و قــرار گرفتن در محدوده 
ســبز جدول ارزیابی عملکرد، فعالیت بازاریابی را از درون شعبه 

آغاز کنید. 

مدیــر شــعب قم ارتبــاط مؤثر با مشــتریان قبلــی و حتی 
فراموش شــده شــعبه را بهترین منبــع برای بازاریابــی قلمداد 
کــرد و گفت: چنانچه مقوله ارتباطات، تکریم و مشــتری مداری 
ســرلوحه فعالیت هــای روزانه کارکنــان قرار گیرد، مشــتریان 
 ارزشــمند بــا بازدهــی بســیار مطلــوب، شناســایی و جذب 

خواهد شد.
در ادامه این نشســت رجبی، معــاون مدیریت قم ضمن ارایه 
راهکارهای اجرایی مناسب برای تحقق هرچه بیشتر جذب منابع 
و وصول مطالبات گفت: تمامی شعب استان باید به گونه ای عمل 
کنند تا در دوره بعدی ارزیابی عملکرد، تمامی 1۴ شــعبه قم در 
محدوده سبز ارزیابی عملکرد قرار گیرند و با توجه به ظرفیت های 
 موجــود در این اســتان تحقق ایــن مهم چنــدان دور از ذهن 

نخواهد بود.

انتظارمیرودباتوجهبهمحدودیتزمانیواعتباریدرطرح
تبصره35،همکاریهایسازندهتروگستردهایبینبانکو

بنیادمسکنایجادشود.
بــه گزارش روابــط عمومی مدیریت گلســتان، این مطلب را 
محمد غفوریان مدیر شــعب استان در نشست با مسووالن بنیاد 
مســکن که با هدف گســترش تعامل و تقویــت همکاری های 
دوجانبه پیرامون حوزه های مشترک کاری از جمله طرح تبصره 

۳۵ تسهیالت مسکن روستایی برگزارشد، عنوان کرد.
در این نشســت که روســای شــعب استان و روســای دوایر 
مدیریت نیز حضور داشــتند، غفوریان تصریــح کرد: با توجه به 
اختصاص 122 میلیارد ریال اعتبار برای بخشودگی سود و جرائم 
تسهیالت مسکن روستایی به بانک مسکن استان، انتظار می رود 

ضمن توســعه همکاری ها بین بانک و بنیاد مســکن، مسووالن 
شعب بانک مســکن نیز تالش ها و پیگیری های جدی را در این 

زمینه داشته باشند.
مدیر شعب گلستان با قدردانی از همکاری  بنیاد مسکن، گفت: 

برگزاری نشســت های مشترک باعث خواهد شد تا سرعت الزم و 
بهبود روند همکاری در حوزه های مشــترک کاری ایجاد شده و 

انتظارات دو طرف در این نشست ها بررسی و پیگیری شود.
غفوریان افزود: مقرر شده است تا بر اساس سیاست های جدید، 
یک صد هزار واحد مسکونی روستایی توسط بنیاد مسکن ساخته 
شــود و با توجه به این موضوع، ضروری اســت تا هماهنگی های 

الزم طی نشست های مشترک صورت پذیرد.
وی خاطرنشــان کرد: در حوزه مطالبات مســکن روســتایی 
انتظــار ما این اســت تا تعامل و همکاری بنیاد مســکن با بانک 
در حوزه های مشــترک کاری به ویژه یارانه های بخش مســکن 
روســتایی، صدور و انتقال اسناد روستایی و سایر مسائل مرتبط، 

بیش ازپیش گسترش یابد.

مدیر شعب قم:

برایرسیدنبهاهدافبانک،روحیهجهادیداشتهباشید

غفوریان در دیدار با مسووالن بنیاد مسکن گلستان:

برایبهرهبرداریازتبصره35،فعالترتعاملکنید

اولویتوصولمطالباتمعوقبایدازطریقفرآیندداخلی
مانندمذاکرهبامشترییامساعدتبهوی،باشدزیرااستفاده
ازفرآیندقضاییموجبطوالنیشدنفرآیندوصولواتالف

زمانخواهدشد.
بــه گــزارش روابط عمومــی مدیریــت یزد، ایــن مطلب را 
محمدحســین حسین زاده رییس شــعبه مرکزی یزد در نشست 
هم اندیشی روسای شعب استان که با هدف بهبود فرآیند وصول 

مطالبات برگزار شد، عنوان کرد.
رییس شــعبه مرکزی یزد یکی از مهم ترین چالش های پیش 
روی نظام بانکی را ســیر فزاینده مطالبات معوق نام برد و گفت: 

با توجه به اینکه روند افزایشــی مطالبات معــوق بانک، موجب 
تضعیف توان وام دهی بانک خواهد شــد، یافتن راهکارهایی برای 
رفع این مشــکل و وصول مطالبات از اهمیت به سزایی برخوردار 

است.
وی اظهار داشــت: رعایت احترام و شــأن مشتری در فرآیند 
وصول مطالبات توســط کارکنان شــعب باید مدنظر قرار گرفته 

شود.
در ایــن نشســت پیشــنهاد هایی ماننــد ارتقای مکانیســم 
اعتبارســنجی مشتریان، اعمال محدودیت بیشتر برای بدهکاران 
برای اســتفاده از خدمات بانکی، مراجعه حضوری برای پیگیری 

و وصول مطالبات پرونده های مشکوک الوصول و تشکیل تیم های 
وصول مطالبات متشکل از کارکنان شعبه و مدیریت مطرح شد.

رییس شعبه مرکزی یزد:

برایتسریعدروصولمطالباتبامشتریمذاکرهموثرکنید
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تقوی در دیدار با مشتریان وفادار مازندران

اعالمرضایتشمابرایما
مهماست

رضایتمشــتریانکهجزوذینفعانبانکهستنداز
اولویتکارهاواهدافاصلیبانکاست.

به گزارش روابــط عمومی مدیریت مازندران،  این مطلب 
را مصطفی تقوی مدیر شعب اســتان در دیدار با مشتریان 

وفادار مدیریت عنوان کرد.
در ایــن دیدارهــا که بــا همراهی معــاون اجرایی و در 
محل کار مشــتریان هدف اســتان صورت گرفت، تقوی با 
اشاره به جایگاه مشــتریان و قدردانی از همراهی همیشگی 
آنان گفــت: این دیدار بــا هدف مشــتری مداری و تکریم 
 مشــتریان و به منظور اســتمرار و وفاداری مشتریان هدف، 

انجام شده است.
مدیر شــعب استان با تقدیر از مشــتریان هدف بر لزوم 
تعامل بانک با مشــتریان اشــاره کرد و افزود: ســعی ما بر 
این اســت تا با ایجاد بستر مناســب برای تعامالت مالی با 
مشتریان، نیازهای آنان را شناسایی کرده و انتظارات آنان را 

بیش ازپیش برآورده سازیم.
وی با اهدای هدایایی به مشتریان هدف، اظهار امیدواری 
کرد با حمایــت و همراهی آنان در آینــده، ارتقای جایگاه 
خدمت رسانی و تسریع روند روبه رشد بانک را شاهد باشیم. 

مشــتریان هدف مدیریت نیز با ابراز خرسندی از حضور 
مســووالن بانک مســکن اســتان، با اعالم رضایتمندی از 
 خدمات بانک مســکن، از رفتار شایســته کارکنان شــعب 

تقدیر کردند.

مدیریت هرمزگان خبر داد
معرفیخدماتبانکدرنمایشگاه

ساختمانبندرعباس

مدیریتهرمزگانبــابرپاییغرفــهایدرهفتمین
نمایشگاهتخصصیصنعتساختمانبندرعباسحضور

یافت.
به گــزارش روابط عمومی مدیریت هرمــزگان، هدف از 
برگزاری این نمایشگاه معرفی آخرین دستاوردهای صنعت 
ســاختمان و به نمایش گذاشــتن و ارایه فناوری های نوین 
ســاختمانی و تبادل جدیدترین دســتاوردها و محصوالت 
توسط بنگاه ها، کارشناســان و دست اندرکاران حوزه بزرگ 

صنعت ساختمان بود.
مدیریــت هرمزگان نیــز با هدف معرفــی محصوالت و 
خدمات بانک مسکن و با رویکرد بازاریابی شرکت ها و فعاالن 
حوزه مسکن و انبوه سازان ساختمان در این نمایشگاه حضور 

یافت.
طی مدت برگزاری نمایشــگاه، روسای شعب سطح شهر 
بندرعباس با حضور در غرفه بانک به سؤاالت بازدیدکنندگان 
پاســخ داده و با مراجعه به غرفه های نمایشــگاه به معرفی 
محصوالت و خدمات بانک پرداختند و با شرکت های مربوط 

وارد مذاکره شدند..
در شــب پایانــی نمایشــگاه که بــا حضــور ضیاالدین 
شــاکر معاون اجرائــی مدیریت و محمدعلــی احمدی نژاد 
معــاون مالی و فنــاوری مدیریت همراه بــود، رییس اتاق 
تعاون اســتان هرمــزگان با حضور در غرفه بانک مســکن، 
با اهدای لــوح تقدیر از حضور فعال و چشــمگیر مدیریت 
 هرمزگان در نمایشــگاه تخصصی صنعت ساختمان تقدیر و 

تشکر کرد.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی:

بانک مسکن، اولین بانک همراه در پروژه های دولت است
درپروژههایدولتی،بانکمسکناولینبانکی
استکههموارههمراهدولتاستوباتوجهبه
رسالتخانهدارکردنمردم،همیشههمراه

مردمنیزهست.
به گزارش روابط عمومی مدیریت خراســان 
رضوی، محمدحســن بهادر مدیرکل جدید اداره 
کل ثبت اسناد خراسان رضوی با بیان این مطلب 
در نشســتی که با حضور مدیر شــعب و معاون 
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان و اعضای 
کمیته تقســیم اسناد برگزار شــد، گفت: بانک 
مسکن، بانکی مردمی و خوشنام است و کارهای 

ارزشمندی انجام می دهد.
بهادر در خصوص پروژه های مسکن مهر عنوان 
کرد: ما آمادگی کامل برای تشکیل جلسات رفع 

مشکالت ثبتی مسکن مهر را داریم.
مدیرکل ثبت اسناد استان هدف مشترک بانک 

مســکن و این اداره کل را حل مشکالت و ایجاد 
رضایت مندی مردم دانســت و بر رفع ضعف های 

سامانه تقسیم اسناد تأکید کرد.
بهادر بر لزوم همکاری در وصول مطالبات بانک 
و تعیین تکلیف پرونده هــای اجرایی تأکید کرد 

و پیشــنهاد کرد پرونده های اولویت دار به منظور 
رسیدگی سریع تر مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه این نشست حسن خطیب زاده مدیر 
شعب با ارایه مطالبی در خصوص وضعیت مسکن 
مهر در خراســان رضوی و همچنین تعدد اسناد 

ثبتی، تعامل و همکاری بیشتر بین دو سازمان در 
راســتای کاهش مشکالت مردم در این خصوص 

را خواستار شد.
مدیر شعب استان به مشکالت مرتبط با دفاتر 
و یک سویه نگری تقســیم اسناد، عدم پذیرش و 

عدم مهارت کافی برخی دفترخانه ها اشاره کرد.
در ادامــه صانعی فــر معــاون اداره کل ثبت 
اسناد و امالک اســتان کاهش مشکالت مردم و 
دفترخانه ها برای تقســیم اسناد را از وظایف این 
اداره دانست و برگزاری جلساتی به منظور بررسی 

مشکالت را خواستار شد.
وی همچنین طراحی نرم افزار تقســیم اسناد 
را از آخرین اقدامات کارشناســان اداره کل ثبت 
اســناد و امالک خراسان رضوی برشمرد که گام 
بزرگی در کاهش مشکالت بوده و به زودی اجرایی 

خواهد شد.

در9ماهگذشتهازسالجاری،397میلیاردریالتسهیالت
مسکنیکمبرایســاختیاخریدمسکندراستانزنجان

پرداختشد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت زنجان،  ســلمان داشاد مدیر 

شــعب اســتان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا ضمن اعالم این خبر 
گفت: در 9 ماهه ســال جاری برای ۵80 واحد، مبلغ ۳97 میلیارد 
ریال تســهیالت خرید و ساخت در قالب مشارکت مدنی پرداخت 
شده که این آمارها نشان از استقبال چشمگیر و مطلوب مردم این 

استان برای دریافت تسهیالت مسکن یکم دارد.
وی تأکید کرد: از ابتدای ســال 9۴ تاکنون 6 هزار و ۴02 فقره 
حساب مسکن یکم در استان زنجان افتتاح شده است که صاحبان 
این حســاب ها می توانند از تســهیالت خرید و یا ساخت مسکن 

استفاده کنند.
مدیر شعب زنجان گفت: در بخش مسکن مهر مقرر بود هشت 
بانک، تسهیالت پرداخت کنند که در عمل امکان پذیر نشد و این 

مهم به بانک مسکن واگذار شد.

داشاد اظهار داشت: تسهیالت پرداختی در چارچوب تفاهم نامه 
در قالب مسکن مهر سال گذشته به پایان رسید و در سایر بخش ها 
قسمتی از واحدهای باقی مانده به زودی تقسیط می شود و پرونده 

مشکل داری در این بخش نداریم.
وی ادامه داد: تســهیالت بخش مســکن مهر حدود ۴0 هزار و 
۴01 واحد با 7 هزار و 911 میلیارد ریال در قالب مشارکت مدنی 
و خرید مسکن در شهرهای زیر 2۵ هزار نفر و باالتر از این جمعیت 
پرداخت شده که از این تعداد ۳9 هزار و ۵17 واحد فروش اقساطی 

و واحدها به افراد تحویل داده شده است.
داشــاد یادآوری کرد: در حال حاضر فقط 88۴ واحد تقســیط 
نشده که امید داریم در آینده ای نزدیک این تعداد واحد مسکونی 

نیز تقسیط شوند.

مدیرشــعبهرمزگان،ارتقایفعالیتهایبازاریابیتوسط
شــعبباتوجهبهظرفیتموجوددرایناســتانوارایه

پیشنهادهاوراهکارهایمناسبدرآیندهراخواستارشد.
به گزارش روابــط عمومی مدیریت هرمــزگان، این مطلب را 
محمدرضا بوســتان افروز مدیر شعب اســتان در نشست بازاریابی 
مدیریت که با حضور اعضای کمیته بازاریابی و روسای شعب بلوار 

امام و کمربندی تشکیل شد، عنوان کرد.
وی گفــت: یکی از دالیــل عملکرد ضعیف برخی از شــعب، 
بازاریابی ضعیف آن هاســت. شــعب باید برای کسب موفقیت در 
خدمت رسانی های خود بازاریابی کنند و این بازاریابی، هدفمندانه 

و با توجه به تحقق اهداف اصلی بانک باشد.
بوســتان افروز تصریح کــرد: موفقیت یــک مدیریت در گرو 
عملکرد شعب است و موفقیت شعب نیز مرهون عملکرد مدیریت 
و کارکنــان آن و حضور کارکنان متعصــب و عالقه مند و آگاه به 

اهداف سازمانی است.
وی همچنین با اشاره به این که برای سنجش میزان فعالیت های 
بازاریابی در شــعب، ابزار مشــخصی وجود ندارد افزود: بررسی و 
ســنجش کیفیت اقدامات بازاریابی شــعب باید با دقت کافی و از 
طریق بررسی عملکرد شعبه و با حضور در هر شعبه  صورت پذیرد.

مدیر شعب استان احکام جابه جایی کارکنان و تغییر و اصالح 

ســاختار شــعب را از اهداف مهم این مدیریت برشمرد و تصریح 
کرد: تأثیر این اقدامات در موفقیت های آینده و عملکرد کارکنان 
و شعب مشاهده خواهد شد و با توجه به نزدیک شدن به روزهای 
پایانی ســال، ایجاد روحیه تالش و انگیــزه در کارکنان ضروری 

است.

درنشســتهماندیشــیکهبــاحضور
رؤسایشعبودوایرمدیریتچهارمحال
وبختیــاریبامحوریتبررســیگزارش
ارزیابیعملکردفصلــیمدیریتبرگزار
شد،محســنربانییکتااصالحرویههای
پیگیــریتحقــقاهــدافراضروری

دانست.
به گزارش روابط عمومی مدیریت چهارمحال 
و بختیاری، محســن ربانی یکتا مدیر شــعب 
اســتان، به تشــریح گزارش مجمــع ارزیابی 
عملکرد فصلی مدیریت های شــعب منتهی به 
آذرماه 1۳97 پرداخت و با اشــاره به وضعیت 
عملکرد شــعب در تمامی شاخص های ارزیابی 
 عملکــرد در این بــازه زمانی از شــعب موفق 

تقدیر کرد.
مدیر شعب استان با بیان اینکه برخی شعب 
علی رغم تالش های انجام شــده نتوانسته اند در 

شاخص های ارزیابی عملکرد، اهداف تعیین شده 
را محقق ســازند، گفت: در شــاخص هایی که 
شــعب وضعیت مطلوبی ندارند باید روش های 

پیگیــری امــور و فرآیندهای انجــام کار مورد 
بازبینی و اصالح قرار گیرند. 

وی همچنیــن بــا تأکید بر اهمیــت ماده 

 9۵ ســال  بودجــه  قانــون   ۳۵ تبصــره   2
خاطرنشــان کرد: شــعب باید با هدف گذاری 
و تــالش مضاعف در بخــش پیگیری و وصول 
 مطالبات از ایــن فرصت بهره بــرداری الزم را 

انجام دهند.
ربانــی ابــراز امیــدواری کرد، بــا توجه به 
فرصت باقی مانده تا پایان ســال جاری، شعب 
با همــت و تالش بیشــتر و هدف گذاری برای 
تمامی کارکنــان و همچنین پیگیری هدفمند 
و برنامه ریزی شده امور می توانند اهداف تعیین 

شده را محقق سازند.
در پایــان این نشســت از شــعب مرکزی، 
کاشانی و طالقانی شــهرکرد، مرکزی بروجن، 
فارسان و اردل که در تحقق اهداف تعیین شده 
توســط مدیریت در بخش جذب منابع عملکرد 
موفقی داشــتند، تقدیر شــد و لــوح تقدیر و 
هدایایی به رسم یادبود به رؤسای آنها اهدا شد.

داشاد در گفت و گو با ایرنا خبرداد

استقبالزنجانیهاازتسهیالتمسکنیکم

مدیر شعب هرمزگان:

باشناختکافیازظرفیتها،بازاریابیکنید

مدیر چهارمحال و بختیاری خواستار شد

برایتحققاهداف،رویههارابازنگریکنید
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رحیمی انارکی در جمع بازنشستگان بانک:

همچون نسل گذشته، متعصب به بانک و با جان و دل کار کنیم

گزارش:
سمیهقبادی

نسلقدیمیبانک،بسیارحساسومتعصب
بهمسائلبانکبودندوازجانودلبرایبانک
کارمیکردندوآنچیزیکهاکنونبهدست
مارسیدهودراختیارمااستنتیجهتالش

آنهااست.
به گــزارش خبرنگار ما، ابوالقاســم رحیمی 
انارکی مدیرعامل بانک این مطلب را در همایش 
ســالیانه کانون بازنشستگان بانک مسکن که با 
حضور عضو هیأت مدیره، مدیران امور، روسای 
ادارات، مسووالن استانی و اعضای هیأت مدیره 
کانون، اعضــای هیأت مدیره شــرکت تعاونی 
اعضای کانون بازنشستگان و تعدادی از مدیران 

شرکت های بانک برگزار شد،  عنوان کرد.
مدیرعامل بانک با اظهار خرسندی از حضور 
در جمع بازنشســتگان و تبریک به مناســبت 
هشتادمین ســالگرد تأســیس بانک گفت: ما 
نیز تالش می کنیم ایــن چرخ در حال حرکت 
را بــا همین ســرعت و قــدرت چرخانده و به 
نسل های بعدی و آیندگان برسانیم تا این روند 

موفقیت آمیز همچنان ادامه داشته باشد.
رحیمی انارکی تصریح کرد: مدیران ارشــد 
بانک در تالش هســتند طرح هایی را در بانک 
پیاده ســازی کرده تا به طور اساســی مشکالت 
معیشــتی بازنشســتگان عزیــز رفع شــده و 
به طور مســتمر این همکاران از مزایای نقدی و 

غیرنقدی این برنامه ها بهره مند شوند.
وی اظهــار داشــت: بانک در طــی حیات 
هشتادســاله خــود فرازوفرودهایــی متعددی 
داشته اما خوشبختانه فرازهای آن از فرودهای 
آن بیشــتر بوده و همین امر باعث شــده بانک 
مســکن به یکی از بزرگ ترین مؤسسات مالی 
کشور تبدیل شود و این نشان دهنده این است 
که همکاران ما تالش های بسیار قابل توجهی را 
در طی این دهه ها داشته اند تا ما به این قله های 

افتخار برسیم.
رحیمــی انارکی با اشــاره بــه دغدغه های 
خــود از زمان تصدی مدیریــت مجموعه بانک 
گفت: یکی از مهم ترین این دغدغه ها، مســائل 
و مشــکالت مرتبط با همکاران عزیز بازنشسته 
اســت. اینکه چرا افرادی کــه جوانی و بهترین 
دوران زندگــی خود را در بانک گذرانده و تمام 
تالش و کوشــش های خود را به کار بســته تا 
ســازمان به اهداف خود نائل شود، اکنون و در 
مرحله بازنشستگی با مشکالت عدیده ای روبرو 

می شوند.
مدیرعامل بانک ادامــه داد: معتقدم جنس 
کار و فعالیــت بانک مســکن با ســایر بانک ها 
تفاوت دارد چراکه نتیجه و دســتاورد فعالیت 
بانک مسکن، رفع مهم ترین مشکل انسان یعنی 
مســکن اســت. همان مســاله ای که آرامش و 

استحکام خانواده را در پی دارد.
وی افــزود: همچنین بانک مســکن یکی از 
منضبط ترین مؤسســات نظام بانکی اســت و 
می توان گفت به بهترین نحو بانکداری بدون ربا 

یا بانکداری اســالمی را به منصه ظهور رسانده 
است.

رحیمی انارکی تصریح کرد: پس این ســؤال 
همچنان باقی اســت که با این همه افتخارات، 
چــرا همکاران بازنشســته با مشــکالتی روبرو 

هستند.
مدیرعامل بانک گفت: اگرچه بخشی از پاسخ 
این ســؤال مربوط به وضعیــت بودجه و منابع 
مالی بانک اســت اما نمی توانیم همواره مساله 
بودجه را پاســخی به همه این سؤاالت بدانیم 
زیرا دورانی فرامی رســد که هر یک از مدیران 
و کارکنانی که امروز مشــغول به کار هستند به 
کاروان بازنشسته ها خواهند پیوست و به زودی 
 از نزدیــک بــا دغدغه هــای این دوران آشــنا 

خواهند شد.
رحیمی انارکی اولین برنامه مدیران ارشــد 
بانک بــرای بهبود مناســب وضعیت درآمدی 
بازنشســتگان را افزایش کمی و کیفی عملکرد 
صندوق تأمین آتیه عنوان کرد و افزود: ما باید 
ایــن صندوق را به قدری تقویت کنیم که حجم 
درآمدی ایجادشــده از طریق آن باعث شود تا 
با ایجاد یک پرتقوی مالی برای بازنشســتگان، 
به صورت مستمر بتوانیم به همکاران بازنشسته 

پرداخت نقدی داشته باشیم.
مدیرعامل بانــک افزود: در ایــن زمینه در 
نظر داریم پس از شناســایی برخی شرکت های 
سودده، این شرکت ها را به صندوق تأمین آتیه 
واگذار کرده تــا ضمن ایجاد حجم قابل توجهی 
سرمایه، باعث افزایش درآمد این صندوق و در 
نهایت بهره مندی بازنشستگان از این روند شود.

وی ادامــه داد: از طرفــی دیگــر در حــال 
برنامه ریــزی هســتیم تا بتوانیم شــرکت های 
اســتارت آپی کــه دارای قابلیــت ســوددهی 
هســتند را شناســایی و حمایت کرده و پس 
از ورود آنان به مرحله ســوددهی، ســهام این 
 شــرکت ها را در اختیــار صنــدوق تأمین آتیه 

قرار دهیم.
رحیمی انارکــی در خصوص اقدامات کانون 
برای بهبود وضعیت مالی آن گفت: طی نشستی 
که با اعضای هیأت مدیره شــرکت داشــتم بر 
شناسایی نقطه قوت و ضعف این صندوق تأکید 
داشتم چراکه اعتقاد دارم متأسفانه شرکت هایی 
که توسط همکاران بانک مسکن تأسیس شده 
از ارزیابی عملکرد خود غافل شده و همین امر 

موجب می شود تا از سایر شرکت های رقیب دور 
بمانند.

وی با اشاره به رقابت تنگاتنگ سایر شرکت ها 
تأکید کرد: اگر از تهدیدها شناخت کافی داشته 
و برنامه ریزی مناســب برای به حداقل رساندن 
آن بــه کار گرفته شــود، فرصت هایــی فراهم 
می شــود که در قبال سایر شــرکت ها موفق تر 

عمل کنید.
مدیرعامل بانک توجه به سازماندهی در امور 
شرکت و مشــخص کردن حوزه های کاری آن 
را مهم دانســت و افزود: ســازماندهی متناسب 
با فعالیت در کنار حرفه ای گری باعث می شــود 
شرکت ماندگار شده و به حیات خود با موفقیت 

ادامه دهد.
وی با اشــاره به شعار امســال بانک مسکن 
یعنــی بهره وری گفت: در حــال حاضر رعایت 
اصول بهره وری جــزو الینفک تمام بخش های 
اقتصادی کشــور اســت بنابراین اســتفاده از 
فناوری های نویــن و تکنیک های جدید با این 
دیــدگاه در شــرکت می تواند بــر موفقیت آن 

اثرگذار باشد.
رحیمی انارکی اظهار امیدواری کرد با تالش 
مدیران ارشــد بانک، کارهــای ماندگاری را در 
دفتــر کاری خــود ثبت کند تا همــواره از آن 
اقدامات وی به عنوان باقیات الصالحات یاد شود.

در ادامه این همایش حسین رحمتی رییس 
هیأت مدیره کانون و جبرائیل ایمانی مدیرعامل 
کانون بازنشســتگان به ارایه و تشریح کارنامه 
فعالیت هــای 18 ماهــه کانون بازنشســتگان 

پرداختند.
احیا و فعال ســازی کانون بازنشســتگان و 
یادآوری رســالت و فلســفه آن و تهیه و تأمین 
مکان نســبتاً مناســب بــرای اســتقرار دفتر 
کانــون بازنشســتگان و متمرکز کــردن انجام 
امــور بازنشســتگان در این محل، تشــکیل و 
ایجــاد کانون هــای اســتانی در مدیریت های 
مناطــق و تهیه و تدارک مکان مناســب برای 
دفاتر تعدادی از آن هــا به منظور ارایه خدمات 
بهتــر و مطلوب تر به بازنشســتگان با همکاری 
و مســاعدت مؤثــر مدیریت هــای مناطــق از 
 درخواســت های مطرح شده مســووالن کانون 

بازنشستگان بود.
مســووالن کانون همچنین ایجاد و تأسیس 
شــرکت تعاونــی اعضای کانون بازنشســتگان 

بانک مســکن به منظــور فراهم کــردن زمینه 
اشــتغال برای همکاران بازنشســته و فرزندان 
آنــان و ایجــاد درآمــد در راســتای کمک به 
پیگیری مطالبات  بازنشستگان،  بهبود معیشت 
از  ابعاد گســترده  مشــروع بازنشســتگان در 
جمله ســاماندهی و اجرای تورهای گردشگری 
برای بازنشســتگان به منظور پر کردن قسمتی 
از اوقــات فراغت آنان، عیادت از بازنشســتگان 
ناخوش احوال و دیدار با بازنشستگان کهن سال 

در مراسم های مختلف را خواستار شدند.
پرداخت تســهیالت، کمک هــای اضطراری 
و بالعــوض بــه بازنشســتگان از محــل حق 
عضویت های دریافتی و وجوه اهدائی، پیگیری 
پرداخت های مناســبتی و نهادینه کردن آن با 
ســایر بانک های دولتی و شبکه بانکی، پیگیری 
به کارگرفتــن فرزندان بازنشســتگان با اولویت 
اول در تأمیــن نیروی انســانی بانک، مکاتبه و 
برگزاری جلســات متعدد با مدیران ارشد بانک 
و ســایر مدیران امور به منظور انتقال مشکالت 
اقتصادی و معیشــتی همکاران بازنشســته و 
جلب مســاعدت آنان در راســتای کاهش این 
مشــکالت و رفع تنگناهــای موجود و پیگیری 
اخذ تسهیالت از بانک و استفاده آنان از اماکن 
رفاهی بانک با شرایط مناسب و تخفیف ویژه از 
جمله مواردی بود که توســط مسووالن کانون 

بیان شد.
ســپس محمدحسن اســعدی رییس هیأت 
مدیره شرکت تعاونی اعضای کانون بازنشستگان 
پس از تشریح اهداف تشــکیل شرکت تعاونی 
کانون، از مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک 
مسکن و سایر مدیران حاضر خواست زمینه آماده 
کردن بســتر فعالیت این شرکت را فراهم کرده 
 و در راستای تحقق اهداف آن مساعدت الزم را 

انجام دهند.
همچنین حمید صحابت مدیرعامل شــرکت 
تعاونــی اعضــای کانون بازنشســتگان به ارایه 
توضیحاتی در خصوص شــرکت تعاونی و نحوه 
فعالیت، شــرایط ســهامداری و راه های تأمین 
سرمایه الزم برای شــروع فعالیت های شرکت 

پرداخت.
در ادامه مســعود حق خواه از اعضای هیأت 
مدیره شــرکت تعاونــی در زمینــه تاریخچه 
شــرکت های تعاونی، تعداد شرکت های تعاونی 
موجــود در جهان به تفکیک قــاره ای و میزان 
جمعیت شاغل و فعال در این شرکت تعاونی ها، 
اهمیت شــرکت های تعاونــی در جوامع امروز 
و نقش آن ها در سیســتم اقتصادی کشــورها 

توضیحاتی را ارایه کرد.
در پایــان ایــن همایــش توضیحاتــی در 
زمینه مشــکالت معیشــتی و اوضاع نابسامان 
اقتصادی بازنشســتگان و مطالبات آنان توسط 
محمدحســین مصطفوی و مســعود رئیسی از 
نماینــدگان اســتانی کانون مطرح شــده و از 
مدیران بانک تقاضا شــد تا در حد مقدورات در 
تأمین خواســته ها و رفع مشــکالت آنان توجه 

ویژه ای به بازنشستگان داشته باشند.

تجلیلازهمکاربازنشسته
دراردبیل

کوهيفردمدیرشعباردبیلاز30سالخدمتصادقانه
رشیدممينژادتجلیلکردوبرايهمکاربازنشستهو

خانوادهويسالمتيوطولعمرآرزوکرد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت اردبیل،  در این مراســم 
که با هم زمان با جشــن ســالروز تاســیس بانک و با حضور 
بیش از ۵00 نفر از همکاران و خانواده هاي شــان برگزارشد، 
رشید ممي نژاد همکار بازنشسته که آخرین پست وي رییس 
 خزانه مدیریت اردبیل بود از حســن توجه مسووالن تشکر و 

قدرداني کرد.
 همچنیــن لوح تقدیر مدیر عامل و هدایایي از طرف اداره 
کل روابط عمومي و رفاه و نیز مدیریت اســتان تقدیم همکار 

بازنشسته شد.

تکریمهمکاربازنشسته
درغربتهران

بنابهگزارشمدیریتغربتهران،مراسمبازنشستگی
همکارشــعبهتوحید،باحضورمســووالنمنطقهو

کارکناناینشعبهبرگزارشد.
بر اســاس این گزارش، فریبرز نعیمی مدیر شعب منطقه 
غرب تهران، کارکنان بانک مســکن را اعضای یک خانواده 

بزرگ دانست که هدفی جز خدمت به مردم ندارند.
 وی افزود: پیشکســوتان، ســرمایه های ارزشمند بانک 

هستند و عامل ایجاد انرژی و حرکت در سازمان هستند.
مدیر شعب منطقه ضمن تشکر از زحمات منصور آقائی در 
دوران سی ساله خدمت، برای وی توفیق و سالمتی آرزو کرد.

اعزامکاروانزیارتیهمدانیها
بهقموجمکران

همزمانباآغازایامفاطمیه،کاروانزیارتیمتشکلاز
کارکنانبسیجی،شاغلوبازنشستهمدیریتهمدان
بهقصدزیارتبهشهرمقدسقموجمکرانسفرکردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت همدان، در این ســفر 
معنوی که به همت پایگاه مقاومت بســیج امام حسین )ع( 
مدیریت همدان شــکل گرفت، تعدادی از کارکنان شــعب 
اســتان، مدیریت و نیز کارکنان شــاغل و بازنشسته حضور 

داشتند.
علی قاســمی تابش فرمانده پایگاه مقاومت بســیج امام 
حســین )ع( مدیریت همدان با قدردانی از ابوالفضلی رییس 
حوزه مقاومت بســیج شــهدای بانک مســکن که همواره 
از برنامه های معنوی اســتان پشــتیبانی کرده، از رســول 
مالمیر مدیر شــعب استان، معاونان مدیریت و رییس حوزه 
 حراســت به واســطه حمایت از برگزاری این مراسم معنوی 

قدردانی کرد.
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باکمالتاســفتعدادیازهمکارانماندرغمازدستدادنعزیزانشاندرسوگنشستند.ضمناظهارهمدردی،ازخداوندمتعالسالمتوطولعمربرای
بازماندگانوآمرزشومغفرتدرگذشتگانراخواهانیم:

مادر حسن خطیب زاده، مدیر شعب استان خراسان رضوی - مادر احمد ولی زاده، شعبه طالقانی ساری - مادر محسن حدادی، مدیریت استان مرکزی - مادر عبدالرضا وثیقی، 
پدر محترم مولی همکار بازنشسته و مادر رسول زارع مدیریت استان فارس - پدر امیدعلی داودآبادی، شعبه مرکزی و غالمعلی داودآبادی، شعبه امیرکبیر اراک - پدر ستار نجفی 
چالشتری، شعبه سعدی شهرکرد - پدر محمد دالور، شعبه بازار گلپایگان، پدر سید حسن هاشم زاده، همکار بازنشسته و خواهر احمد قاسمی، شعبه عسگریه اصفهان - برادر 
نادر ســرگلکی، شــعبه هفده شهریور جنوبی تهران - همسر سلیمان جاویدی، مدیریت استان آذربایجان شرقی - پدر غالمرضا زارع، شعبه استادان همدان - پدر سید محسن 

هاشمیان، شعبه مرکزی بابلسر -

تـسـلـیـت

همکاربازنشســتهوهمســرایشانبه
به تسلیت ضمن پیوســتند ایزدی رحمت

خانوادهبزرگبانکمسکن،رحمتومغفرت
رابرایآنانازپروردگارآرزومندیم.

بانهایتتأسفمطلعشدیم

رستمعلی زاهد    

ریحانی پور در جمع ورزشکاران کرمانشاهی

کارکنانرابهورزشترغیبکنید

باتوجهبهنقشمهمــیکهورزشدر
تقویتروحیهوافزایشسالمتیدارد
انتظارمیرود،کارکنانورزشکارسایر
کارکنانرانیزبهحضوردرمحیطهای

ورزشیترغیبکنند.
به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمانشاه، 
این مطلب را حسن ریحانی پور مدیر شعب 
استان در مراسم اختتامیه  مسابقات ورزشی که 
به مناسبت سالروز تأسیس بانک در مدیریت 

کرمانشاه برگزار شد، عنوان کرد.
ریحانی پور با اشاره به اقدامات مدیریت 
کرمانشاه در فراهم آوردن امکانات ورزشی 
برای کارکنان استان گفت: مسابقات ورزشی، 
با هدف افزایش انگیزه کارکنان برگزار می شود 
و تمرینی برای کسب آمادگی برای حضور در 
میادین ورزشی در سطوح باالتر برای بانک و 

همچنین خارج از سازمان به شمار می رود.
این گزارش حاکی اســت، در پایان این 

دوره از مسابقات که در رشته های والیبال و 
طناب کشی ویژه آقایان و دارت ویژه بانوان 
برگزار شــد، در رشــته والیبال، تیم شهید 
همتی به سرپرستی رستگار حیدری و در رشته 
طناب کشی تیم شهید قربانی به سرپرستی 
رسول رحیمی مقام های اول را کسب کردند.

همچنین در رشته دارت، ویژه بانوان همکار 
نیز کردستانی و میرانی به ترتیب رتبه های اول 

و دوم را کسب کردند.

کوهپیماییکارکنانمدیریت
استانمرکزی

بهمنظورتجدیدمیثاقباآرمانهایمقدسشهدا،
همایشکوهپیمائیکارکنانمدیریتشعباستان

مرکزیبرگزارشد.
به گزارش روابــط عمومی مدیریت اســتان مرکزی، 
جمعی از کارکنان مدیریت شعب استان مرکزی با برگزاری 
همایش پیاده روی و کوه پیمائی در »منطقه گردشــگری 
گردو« در ارتفاعات شــهر اراک و حضور بر مزار شــهدای 
 گمنام، ضمن قرائت فاتحه، به مقام شــامخ شــهدا ادای 

احترام کردند.

کرمانآغازگرپویشسهشنبههایبدونخودرو
همایــشدوچرخهســواریبــاهدف
فرهنگســازیپویشسهشنبههایبدون
خودرودرحوزهغرباستانکرمانبرگزار

شد.
به گزارش روابط عمومــی مدیریت کرمان، 
به مناسبت هشتادمین ســالروز تأسیس بانک 
مسکن، ســومین پویش سه شــنبه های بدون 
خودرو بــا همکاری انجمــن رفتگران طبیعت 
سیرجان و حوزه غرب استان کرمان و با حضور 

کارکنان بانک مســکن حــوزه غرب و کارکنان 
ادارات این شهرستان برگزار شد.

اکبر محمدی رییس حوزه غرب استان هدف 
از برگــزاری ایــن همایش را فرهنگ ســازی و 
ترویج استفاده از وسایل نقلیه پاک عنوان کرد.

در این همایش، شــرکت کنندگان در پویش 
سه شنبه های بدون خودرو، مسیر ۵ کیلومتری 
از گلزار شهدای گمنام تا ساختمان حوزه غرب 

استان کرمان را رکاب زدند.

معرفیبرندهمسابقهسبک
زندگيعلوي

برندههفتــهاولبهمنمــاه)97/10/29الي
97/11/03(مســابقهســبکزندگیعلوی

معرفیشد.
بر اساس این گزارش،  سعید ندائي از اداره کل 
ســاختمان،  عنوان برنده هفته اول بهمن ماه این 

مسابقه را به خود اختصاص داد.

محمدغیرتمند از کارکنان شرکت 
نیروی انســانی و خدمات  تامیــن 
پشتیبانی بانک  مســکن موفق به 
کسب حکم مربیگری رشته پرورش 
اندام از فدراسیون بدنسازی و پرورش 

اندام جمهوری اسالمی ایران شد.

محســن فندرســکي همــکار 
شــعبه ایرانمهرگــرگان موفق  به 
کسب کمربند سیاه )دان پنج( در 
سبک کیوکوشــین اویاما از سوی 
فدراسیون کاراته جمهوری اسالمی 

ایران شد.

 حســام  فرزند ذبیح فیضي از 
کارکنان مدیریت کرمانشاه موفق 
شد مقام دوم مسابقات جشنواره 
قهرمانــي خردســاالن اســتان، 
یــادواره چهلمین ســال پیروزي 
انقالب اســالمي دررشته تکواندو 

را کسب کند.

با
کارکنان

با
فرزندان

برگزاریهمایشسالمت
درمدیریتشرقتهران

مدیریتشــرقتهرانازبرگزاریهمایشسالمتبا
حضورجمعیازکارکناناینمدیریتخبرداد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شــرق تهران، در این 
همایش دکتر کریم پرستویی متخصص تغذیه، دکتر فیروز 
ولی پور متخصص بهداشــت حرفــه ای و ارگونومی به بیان 
مطالبی در خصوص تغذیه صحیح و مناســب و بیماری های 
مرتبــط با گوارش و چگونگی شــرایط کار به منظور کاهش 

آسیب های شغلی پرداختند.

حمایتمدیریت
کهگیلویهوبویراحمداز
سهشنبههایبدونخودرو

مدیریتکهگیلویهوبویراحمدبهمناسبتبزرگداشت
هشتادسالگیبانکوبهمنظورحمایتازسهشنبههای

بدونخودروهمایشدوچرخهسواریبرگزارکرد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت کهگیلویه و بویر احمد، در 
این همایش که با مشارکت هیات دوچرخه سواری استان برگزار 
شد، دوچرخه سواران شــرکت کننده با تبلیغات بانک مسکن 

مسیر 10 کیلومتری را در سطح شهر یاسوج رکاب زدند.
در پایان به تعدادی از شــرکت کنندگان جوایزی از طرف 

بانک به قید قرعه اهدا شد.
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روسای شعب ایالم از راز موفقیت می گویند

شناخت کامل خدمات و محصوالت بانک و ارایه خدمات شفاف به مشتریان
گفتوگو:اسدکوزادیان

دایرهارتباطاتوبازاریابیمدیریتایالم

روسایشعبمیتوانندباشناساییاستعدادهاوظرفیتهای
کارکنانوتوانمندیهایمنطقهدرپیتحققاهدافسازمان
باشــند.آنانباتأثیرگذاریبرکارکنانشــعبه،میتوانند
سیستمیرابهوجودآورندکهمعجزهکندو»خواستن«رابه

»توانستن«برساند.
در گفت و گویی با کامران جاسمی، ایرج قاسمی و جواد ولیان 
به ترتیب روســای شعب ایوان غرب، شــهید کشوری و سرابله از 
مدیریــت ایالم به دنبال راهکار این شــعب برای بروز این معجزه 

هستیم. پیشنهاد می کنم متن این گفت و گو را بخوانید.
همیشهتهدیدهارابهفرصتتبدیلکردهایم

 کامران جاســمی رییس شــعبه ایوان غرب در همان مراحل 
اولیه سکانداری شــعبه، دورنمایی مناسب برای خود و شعبه در 
نظر گرفت و توانســت با یک عملکرد بســیار مناسب در ارزیابی 
عملکرد ســال جاری به عنوان سی وششمین شــعبه برتر کشور 

انتخاب شود.
 رییس شــعبه ایوان غرب با تبریک موفقیت مدیریت اســتان 
به عنوان مدیریت برتر کشــور و چهار شــعبه دانشــجو، انقالب، 
امــام خمینی )ره( و شــعبه ایوان غرب که جزو صد شــعبه برتر 
کشــور در ارزیابی عملکرد سال جاری قرار گرفتند، اظهار داشت: 
موفقیت حاصل تصمیم گیری آگاهانه، برنامه ریزی، تعیین جدول 
زمان بندی، شناسایی بازار و مشتریان هدف و همراهی و همکاری 

صمیمانه کارکنان یک مجموعه است.
وی گفت: در بهمن 9۵ که به عنوان رییس شعبه انتخاب شدم 
کل منابع شعبه ایوان غرب 66 میلیارد ریال بود که با تمام مسائل 
و مشــکالت موجود و عدم توان مالی مردم منطقه توانســتیم با 
تالش کارکنان این مبلغ را به 160 میلیارد ریال افزایش دهیم که 

رشدی ۵/2 برابری را نشان می دهد.
رییس شعبه ایوان غرب مصارف شعبه را در ابتدای مسوولیت 
خــود ۳20 میلیارد ریال عنوان کــرد و افزود: در حال حاضر این 
مبلغ به ۴80 میلیارد ریال رســیده اســت. هم چنین طی 2 سال 
اخیر بیش از کل ســال های گذشته ضمانت نامه صادر شده است. 
منابع صفردرصدی رشدی بیش از 2 برابر افزایش داشته و میزان 
پرداختی دســتگاه های خودپرداز شعبه همیشــه در استان رتبه 

ممتازی را کسب کرده است.
جاســمی در پاسخ به این سؤال که چه عواملی باعث موفقیت 
شــعبه شده، گفت: شــناخت کامل از خدمات و محصوالت بانک 
و ارایه شــفاف آن به مشــتریان و احترام و صداقت با مشتریان از 

عوامل موفقیت این شعبه است.
به گفته وی، شــعبه تمام آیتم های مؤثــر در گزارش ارزیابی 
عملکردهای شــش ماهه از جمله جذب منابــع به خصوص منابع 
صفردرصــدی تا کاهش مطالبات معوق، کاهش NPL، ریســک 
اعتبــاری، بانکــداری الکترونیک، کاهش بهای تمام شــده پول، 
سنجش، نظارت، مدیریت و دیگر شاخص های مؤثر را رصد کرده 
و بــر آن ها تمرکز کرده بود تا جایی که در 2 ســال اخیر همواره 
در گروه ســبز قرارگرفته اســت. همچنین نقاط ضعف شــعبه را 
شناسایی کرده و برای رفع آن تالش کرده و در شناسایی و تمرکز 

بر فرصت های پیش رو اصرار داشته ایم.
وی افزود: اگر ما بتوانیم فقط بخشی از منابع کوتاه مدت دیگر 
بانک ها را که در آن ها فقط نرخ کوتاه مدت اعطا می شود به سمت 
حساب ممتاز ســوق بدهیم، قطعاً شاهد رشد چشمگیر منابع را 
شــاهد خواهیم بود و این امر مستلزم ارایه مشاوره مالی مناسب 

به مشتریان است. 
رییس شعبه ایوان غرب از تالش مجموعه کارکنان شعبه برای 
سروسامان دادن به مطالبات معوق اشاره کرد و افزود: اولین قدم 
در وصول مطالبات هنگام اعطای تسهیالت اتفاق می افتد. در همان 
قدم اولیه باید مشتری به طور دقیق شناسایی و اعتبارسنجی شود 

و تا حدممکن بر شناسایی اموال مشتری تاکید شود.
وی تصریح کرد: وصول مطالبات یک کار مســتمر و فرآیندی 
اســت و صرفاً با یــک تماس یا اخطار در طــول چند ماه نتیجه 
دلخواه حاصل نمی شــود. فعالیت کارکنان در وصول مطالبات در 
فرم هایی که به همین منظور طراحی شده است، ثبت و در هر بار 
تماس با مشــتریان قول ها و وعده های آنان برای وصول مطالبات 
به آنان یادآوری می شــود تا بدهکار متوجه شــود به طور مستمر 

کنترل می شود.
جاســمی، عالقه مندی به شغل و آموزش را باعث پیشرفت در 
کار و اهداف ســازمان دانست و گفت: اگر این اصول رعایت شود 

آثار آن در آینده نمایان خواهد شد.

مشتریانمارایکامانتدارواقعیمیدانند
شعبه شهید کشوری ایالم توانســت با رشد 11۳درصدی، مانده 
ســپرده های خود را در پایان آذرماه 97 نســبت به خردادماه ســال 

گذشته 216 میلیارد ریال افزایش دهد. 
 این شعبه عالوه بر کســب موفقیت های متعدد از جمله افزایش 
مانده حساب ممتاز از 68 میلیارد ریال در مدت مشابه به 109 میلیارد 
ریال، قرض الحســنه و جاری از 10 میلیارد بــه 16 میلیارد، عنوان 
برترین شعبه اســتان از نظر صدور ضمانت نامه به مبلغ ۳۵ میلیارد 
ریال طی 9 ماهه اول ســال جاری را داشته که عالوه بر تحقق هدف 

سالیانه خود، بخشی از کسری سایر شعب را نیز جبران کرده است.
ایرج قاســمی رییس شعبه شهید کشوری در تشریح عملکرد 16 
ماهه خود در شــعبه به میزان رشد منابع و وضعیت آن اشاره کرد و 
گفت: توانستیم مانده سپرده های شــعبه را از 190 میلیارد ریال در 
پایان خرداد 96 به ۴06 میلیارد ریال در پایان آذر 97 برســانیم که 
این آمار نشــان دهنده رشدی معادل 216 میلیارد ریال است و باعث 
شــد در سال گذشــته و طی 6 ماهه اول سال جاری در منطقه سبز 

قرار بگیریم. 
وی بیان کرد: هم چنین مانده حســاب آتیه طالیی شعبه در اول 
شهریور 96 مبلغ ۴ میلیارد و 76۳ میلیون ریال بوده که در پایان آذر 

97 به 9 میلیارد و 60 میلیون ریال رسیده است.
قاسمی مانده حساب رها در شعبه شهید کشوری در اول شهریور 
96 را مبلغ ۴ میلیارد و ۳۳ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: مانده این 
حساب در پایان آذرماه سال جاری به مبلغ 1۴ میلیارد و 11 میلیون 

ریال رسیده است. 
وی مانده حســاب صندوق پس انداز مسکن یکم در ابتدای سال 

را مبلغ ۳6 میلیارد ریــال ذکر کرد که در پایان آذر 97 به مبلغ 96 
میلیارد رسیده است. همچنین مانده حساب آباد را مبلغ ۴0 میلیارد 
ریال دانســت که با تالش کارکنان به 10۳ میلیارد ریال افزایش پیدا 

کرده است. 
افزایش مانده حســاب ممتاز از 68 میلیارد ریال به 109 میلیارد 
ریال، قرض الحســنه و جاری از 10 میلیارد ریال به 16 میلیارد ریال، 
کوتاه مدت از 9 میلیــارد و 200 میلیون ریال به 16 میلیارد و ۵00 
میلیون ریال طی این مدت از دیگر موفقیت های شعبه شهید کشوری 

طی 16 ماه اخیر بوده که قاسمی به آن ها اشاره کرد.
به گفته ایرج قاسمی، شعبه شهید کشوری در بخش پرداخت تسهیالت 
از محل اوراق نیز عملکرد بسیار مناسبی داشته به طوری که طی سال 
 97 مبلغ ۳۵ میلیارد و ۵00 میلیون ریال تسهیالت پرداخت کرده است.

از دیگر اقدامات شــعبه در بخش پرداخت تســهیالت بدون سپرده، 
پرداخت 160 میلیارد ریال تسهیالت طی سال جاری بوده است.

رییس شــعبه شهید کشــوری در خصوص دالیل موفقیت شعبه 
گفت: علیرغم موقعیت جغرافیایی نامناســب نظیر استقرار در حوزه 
میدان ورودی شهر، عدم وجود پارکینگ، نبود مراکز تجاری و با اینکه 
محیط اطراف شعبه صرفاً یک محیط اداری است، کارکنان دست از 
تالش برنداشته و خوشبختانه این شعبه بسیار خوش درخشیده و نظر 

مسووالن بانک و استان را جلب کرده است.
بــه گفته وی، مراجعه به بازار و افــراد هدف، راهنمایی و برخورد 
مناسب با مشتریان، پیگیری مستمر، تشریح مناسب محصوالت بانک، 
ارایه مشــورت خوب به مشتریان به نحوی که آنان ما را یک امانت دار 
واقعی قلمداد کردند و همســو کردن خــود با برنامه های مدیریت را 

می توان از دالیل موفقیت این شعبه دانست.

قاســمی به نقش کارکنان شعبه اشــاره کرد و گفت: هیچ کاری 
به تنهایــی انجام نمی گیرد و به هدف نخواهید رســید مگر با تالش 
جمعی کارکنان که خوشــبختانه در این شــعبه، همــه کارکنان با 
احســاس مسوولیت و صداقت، اهتمام ویژه ای در این زمینه داشته و 
زحمات آن به ثمر نشسته و همیشه جزو بهترین شعب استان بوده ایم.
رییس شــعبه کشــوری با قدردانی از مجموعه کارکنان به دلیل 
رفتار مناسب با مشتریان و با تأکید بر اینکه بزرگ ترین پشتوانه بانک 
مشتریان هستند،  گفت: ارتقای جایگاه بانک و کسب موفقیت در گرو 
رفتار مناسب، اخالق خوب و ارایه خدمات خوب به مشتریان است که 
خوشبختانه از طرف مسووالن بانک و کارکنان ستاد و صف به خوبی 

اجرا شده و باعث رضایتمندی مردم از بانک مسکن شده است. 
صداقتدرکار،عاملموفقیتاست

ایجاد نگرش مشــتری محوری، تجهیز کارکنان شعبه به اطالعات 
بانکی، اتخاذ رفتار مناسب با مشتریان، پیگیری های مستمر و ایجاد 
روحیه مشــارکتی در بین کارکنان عواملی هســتند که جواد ولیان 
رییس شعبه شهرستان ســرابله با تکیه بر آنان موفق شد طی سال 
جاری منابع شــعبه را با 9۳ درصد رشــد از مبلغ 126 میلیارد ریال 
در ابتدای سال به مبلغ 1۵1 میلیارد ریال در پایان دی ماه 97 برساند 
که باعث شــد در ارزیابی عملکرد پایــان دی ماه با 86۵ امتیاز بعد از 

شعبه دانشجو به عنوان شعبه برتر استان انتخاب شود.
 رییس شعبه سرابله گفت: خوشبختانه تمامی کارکنان این شعبه 
با خالقیت، شناسایی و برقراری ارتباط مناسب با مشتریان باعث شدند 
تا شعبه در جایگاه مناسبی قرار گیرد و من نیز در مدت خدمت خود 
در این شعبه ســعی کردم با برنامه ریزی و برگزاری جلسات متعدد، 

کارکنان شعبه را به انجام بهتر امور تشویق و ترغیب کنم.
به گفته وی،  بررســی بازارهای شهرســتان، شناسایی مشتریان 
خاص، مطالعه بخشــنامه ها و اســتفاده از نظرات کارکنان شعبه و 
خصوصاً استفاده از راهنمایی های کارکنان دایره ارتباطات و بازاریابی 
مدیریت و تجربیات شعب موفق که در شماره های مختلف هفته نامه 
با آن ها مصاحبه انجام داده اند، بهترین راهنمای ما برای بهبود امور و 

تحقق اهداف بوده است.
آمــار  گفــت:  شــعبه  موفقیت هــای  درخصــوص   ولیــان 
مانده سپرده های شعبه در ابتدای ســال 1۳97 مبلغ 126 میلیارد 
ریــال بوده که با تالش کارکنان این مبلــغ در پایان دی ماه به 1۵1 
میلیارد ریال رسیده و حاکی از رشد 9۳ درصدی است. هم چنین در 
بخش وصول نقدی 100 درصد و در کاهش بهای تمام شده منابع نیز 

۳87 درصد تحقق هدف داشته ایم.
وی ادامــه داد: همچنین در بخش پایانه های فروشــگاهی از نظر 
تعداد تراکنش 102 درصد و از نظر متوســط مبلغ تراکنش 99.۴۳ 
درصد رشــد داشــته ایم. در بخش جذب منابع )جاری( 266 درصد، 
قرض الحسنه ۳2۳ درصد، صندوق پس انداز مسکن یکم ۵۴6 درصد، 
بلندمدت 1۴۵ درصد و کل منابع 9۳ درصد تحقق هدف داشته ایم. 
در بخش فروش اقساطی واحدهای مسکن مهر نیز با تالش کارکنان 
۵7۵ درصد تحقق هدف داشــته ایم که عملکرد بسیار مناسبی بوده 

است.
رییس شــعبه سرابله تصریح کرد: معتقدم مهم ترین و اصلی ترین 
عامل موفقیت هر سازمانی، توجه به مشتریان و کارکنان آن سازمان 
است. تمامی ســازمان ها و شرکت های موفق همیشه بر رعایت اصل 
احترام به این دو بخش تأکید کرده اند و می بینیم که این ســازمان ها 
هرســاله با توجه به تغییرات گسترده و انتظارات جدید مشتریان، به 
دنبال بررســی راهکارهای جذب و حفظ مشتریان بوده اند. از طرفی 
دیگر مشــتریان به دنبال دریافت ســریع خدمات، فضای مبتنی بر 

احترام و ایجاد حس اعتماد هستند.
بــه گفتــه وی، ســازمانی موفــق اســت کــه دارای روحیــه 
مشارکت پذیری، همفکری و تقویت روابط انسانی بین کارکنان خود 
باشد که مجموعه این عوامل در کنار دانش شغلی باعث موفقیت آنان 
می شود و خوشبختانه مجموعه کارکنان این شعبه با برخورد مناسب 
و تسهیل امور مشــتریان نه تنها باعث وفادارسازی آنان شده اند بلکه 
آنان نیز سایر دوســتان خود را برای افتتاح حساب در بانک مسکن 

ترغیب کرده اند.
ولیان با اشاره به بازاریابی گفت: برنامه ریزی مناسب برای شناسایی 
مشــتریان اصلی، برنامه ریزی روزانه برای همه کارکنان، ارایه مشاوره 
به مشتریان جدید و قدیم، شناسایی حساب های راکد و تماس تلفنی 
با صاحبان آن حســاب ها برای تقویت حساب، معرفی طرح های ویژه 
بانک، مراجعه حضوری به بازار و مراکز مهم برای بازاریابی، استفاده از 
راهنمای های دایره ارتباطات و بازاریابی مدیریت، شرکت در مراسم غم 
و شادی مشتریان، برگزاری جلسات هفتگی و خصوصاً اعتمادسازی 
 مشــتریان نســبت به بانک را می توان از مهم تریــن برنامه های این 

شعبه دانست.

شعبه
ایوانغرب

شعبه
شهیدکشوری

شعبهسرابله
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چهبایدکرد؟

اینپرسشیاستکهدرهفتهگذشــتهوپسازبیان
نتایجخشونتدررفتار،دربروزوظهورانواعمشکالت

وآسیبهایاجتماعیمطرحشد.
برای پاســخ بــه این پرســش در ابتدا به بیــان عواملی 
می پردازیم که به بروز خشونت در مدرسه می انجامد و  باید 
توســط پدران و مادران مورد توجه، واکاوی و گره گشــایی 

قرار گیرد.

 وقتی فرزندمان:
  توسط دانش آموزان دیگر مورد تمسخر قرار گیرد

  توسط دانش آموزان دیگر کتک بخورد و قادر به دفاع 
از خود نباشد.

  همیشه از مشاجرات فرار می کند و حتی در مواقعی به 
گریه متوسل می شود.

  مرتب اشیا، وسایل و پول خود را گم می کند.
  از لحاظ ظاهری )پارگی لباس و یا نامناسب بودن آن( 

مورد تمسخر قرار می گیرد.
  خجالتی بوده و در کالس سکوت مکرر داشته باشد.

  افــت تحصیلی، افســردگی و ناراحت بــودن را ظاهر 
می سازد.

این عوامل بچه هــا را قربانی خشــونت دیگران می کند 
و خــود او را نیز عامل خشــونت و رفتارهای پرخاشــگرانه 

می سازد.
اما برای حل این موضوع و همراهی با فرزند آســیب دیده 
)پرخاشــگری به دنبال آسیب روحی و جسمی رخ می دهد( 

اولین و مهم ترین گام حفظ آرامش است.
و پس ازآن نکته های زیر را به یاد داشته باشید:

 به خشونت اجازه ندهید:
اگر فرزندتان فریاد می زند و آشــوب می کند، فوراً آن ها 
را متوقف کنید این مســأله را روشن کنید که خشونت قابل 
قبول نیست و اینکه شــما او را دوست دارید، اما رفتارهای 

خشن پذیرفته نیست.

 واکنش ها و احساس او را درک کنید:
از آن ها چند ســؤال بپرســید تا برای شــان آسان شود 
که حرف خــود را بیان کنند. یکی از بهترین پیشــنهادها، 

راهنمایی فرزند به نوشتن احساس و روند موضوع است.

 اشک ها را متوقف نکنید:
دیدن گریه او ممکن اســت دردناک باشد اما اگر در پناه 
شــما صورت پذیرد در پایان آن از میزان بار منفی احساس 
کاسته خواهد شد. کودک باید یاد بگیرد که خانه پناهگاهی 
است که در آن می تواند احساسات خود را بدون هیچ نگرانی 

بیان کند.

 معذرت خواهی کنید:
کودک شما باید بداند که همه مرتکب اشتباه می شوند و 
مشــکل در عدم توانایی ترمیم آن است. البته محکم باشید، 
چرا که عذرخواهی یا متأســف بودن بــه معنای موافقت با 

خواسته های آن ها نیست. 

 رفتار خــوب فرزند خــود را تشــویق کنید و 
موفقیت های قبلی او را یادآوری کنید.

وظیفــه ما به عنوان پدر و مــادر پذیرفتن فرزندانمان در 
تمامی شــرایط و اوضاع واحوال آنــان و تالش آگاهانه برای 
رفع بخش های ناگوار اســت چرا که بسیاری از این شرایط 

به واسطه رفتار والدین )ما( ایجاد شده است.

بخشاول
مشارکتدرسنتها،آدابقومیوهمچنیندراعتقادات
دینیماریشهدارد.پایههایابتداییواولیهسازمانهای
حامیجامعهازقبیــلشــیرخوارگاه،دارالمجانین،
درمانگاهها،مدرسهو...بهدستنیکوکارانومعتمدین

محلیشکلگرفتهاست.
حضور افــراد جامعه به آنها این امــکان را می دهد تا با انجام 
کارهای داوطلبانه، به رشــد فکری و باالبــردن توانایی های خود 
بپردازند که اثرات مثبت آن در عرصه خانواده و جامعه، انکارناشدنی 
است. تقویت خودباوری و به کارگیری توان بالقوه و نیروی کارآمد 

قشر عظیمی از مردم، مانع هدر رفتن استعدادها می شود.
در ســال های اخیر این پرســش به صورت روزافزونی مطرح 
می شــود که نقش افــراد در قبال جامعه ای کــه در آن زندگی 
می کنند، چیست؟ آیا الزم است تمامی افراد در برابر موضوعاتی 
مانند کاهش فقر، حذف تبعیــض، جلوگیری از آلودگی، حفظ 
محیط زیست، نظم اجتماعی، توانمندســازی کارکنان، عدالت 
اجتماعی، ثبــات اقتصادی و بهبود وضعیــت فرهنگی جامعه 
و حفظ نظام و اصول دینی خود حساســیت داشــته باشند، یا 
 اینکه چنین مســوولیتی فقط مختص دولت و افراد شــاخص 

هر حوزه است؟
انســان کامل در عرصه اجتماع، یعنی انسانی که واجد ابعاد 
دینی، اخالقی و اجتماعی است و تالش خود را برای حرکت در 

مسیر تعالی این ابعاد و فراگیری آن در جامعه به کار می بندد.

بخشدوم:
ایاما...دههمبارکفجریادآورپیروزیهایمردمایران
بهرهبریامامخمینی)ره(براستبدادودیکتاتوریرژیم
طاغوتاست.اکنونپسازگذشتچهاردههازاینحماسه
درخشانضرورتتوجهجدیبهارزشهایانقالبوآرمان
امام)ره(وتوصیههایمقاممعظمرهبری)مدظلهالعالی(
وحفظوحدتکلمهوانســجامویکپارچگیبیشازپیش

احساسمیشود.
همان گونه که رزمندگان اسالم در طی هشت سال دفاع مقدس 
برای عزت و سربلندی این مرزوبوم مجاهدت کردند، امروز نیز تالش 
شبانه روزی در مسیر حفظ آرمان های اصیل انقالب و امام و تقویت 
و حفظ کشور که در سایه امنیت شکل می گیرد، از اهمیتی به سزا 
برخوردار اســت.در این برهه از تاریخ معاندین و مخالفین  انقالب 
اسالمی بسیار بیشتر از گذشته، درصدد جدایی و گسست بخش های 
مختلف جامعه از یکدیگر و استحاله ارزش ها و دوری نسل جدید از 

اصول انقالب هستند.
مسووالن کشور به عنوان شــالوده اراده مردم در نظم بخشی 
به حاکمیت و انتظام جامعه و فراهم آوردن زمینه های پیشبرد 
اهداف کشــور، موظف هستند امنیت کامل را برای آحاد جامعه 
فراهم کنند. امنیتی که با ســالمت جسم و روان تک تک مردم 
در ارتباط اســت، باید به وسیله دولت و با مشارکت مردم و سایر 

بخش های حاکمیتی، تأمین شود. 
دو مفهوم جدایی ناپذیر »امنیت« و »آرامش« از جمله مفاهیم 

دلنشــین و پرمعنایی است که حتی دیدنشان بر صفحه کاغذ و 
شنیدن نامشان، ذهن و روان آدمی را طراوت و شادابی می بخشد 

و جسم و جان را آرام می کند.
»خاستگاه« امنیت به عنوان یکی از عناصر اساسی جامعه در 
درون یکایک آدمیان و در روابط میان اقشار و گروه های مختلف 

اجتماعی، است.
فصلارتباط:

 درون آدمیان، خاستگاه آرامش و جویای امنیت است و ناامنی 
را برنمی تابد. چنانچه آرامش را رهایی از تنش و فشار و احساس 
آسودگی و راحتی و دلخوشی معنا کنیم، آن گاه درمی یابیم که 
این احســاس نیز در شمار درونی ترین حاالت احساسی آدمیان 
اســت و الجرم نبودش با اختالل در نظام های عصبی، روانی و 

ذهنی همراه است.
 ایجاد، تقویت و بســط امنیت در هر شکل نیازمند همت و 
اراده ملی است که این اراده جز با حضور تک تک افراد در صحنه 
اجتماع تحقق نمی یابــد. حضور هر یک از ما در صحنه جامعه، 
می تواند ما را به بازویی نیرومند در حمایت از آرمان های بنیادین 
انقالب و رســیدن به آمال و آرزوهایمان در مسیر تعالی کشور، 

تبدیل کند.
پس ما شــهروندان مسوول در برابر اجتماع با شور و اشتیاق 
و انگیزه و تمایل، ســهم و نقش خــود را در این زمینه خواهیم 
 پذیرفــت و آن را آن گونــه که بایســته و ضروری اســت، ایفا 

خواهیم کرد.  

اجتماعي

ماحافظانانقالبوایرانیم

گاهی نــکات انحرافی از جاهای بســیار 
اینکه  ســاده ای شــروع می شــوند. مثــاًل 
دوستمان بگوید: چه کسی تو را مأمور کرده 
در چیزهایــی که به تو ربط نــدارد دخالت 
کنــی؟ در واقع بــه زبانی دیگر پرســش را 
ترجمه می کنیم: »چه کســی این مسوولیت 
را بــه عهده تو گذاشــته اســت؟« در نیت 
سوال کنندگان این موضوع بدیهی فرض شده 
که »مســوولیت اجتماعی چیزی اســت که 
دیگران باید روی دوش ما بگذارند، بنابراین 
اگر سفارش دهنده ای در کار نیست البد باید 
به نیت آدم ها شــک کنیم وگرنه هیچ کسی 
در این روزگار وانفســا خودش برای خودش 
دردسر درســت نمی کند.« مشکل درست از 
جایی شروع می شــود که آدم ها خیال کنند 
مســوولیت اجتماعی را باید کســی از آدم 

بخواهد اما، خیر!
شــهروندی که در یک روز برفی، شــاخه 
ســفیدپوش درخت جلوی خانه اش را تکان 
نمی دهــد و منتظــر می نشــیند تــا مأمور 
شهرداری دستی به سر و روی درخت بکشد، 
نه تنها با سالمت خانواده اش بازی کرده بلکه 
ابداً نمی تواند خود را یک شــهروند متمدن 
به حســاب بیــاورد؛ از این نظر مســوولیت 
اجتماعی مثل یک ندای درونی، مثل موبایل، 
مثل کلیــد در خانه، مثــل کارت عابربانک 
چیزی است که باید همیشه همراه آدم باشد.
اگــرموقعحمامرفتــن،زیردوش
مثل دارد آب درحالیکه و ایستادهاید
آبشاریباشــکوهازسرورویتانلیز

مســائل به میآید، پایین و میخورد
بغرنــجدنیافکرمیکنیــدوایدههای
پــرورش را باشــکوهروشــنفکرانه
روشن فکری از بویی بدانید میدهید،
نبردهایدوبهتراســتازاســاسدر
موردخودتانوتصویــریکهازافکار
روشنخودساختهایدشککنید،چون
از آگاهی روشنفکری شرط سادهترین
مسوولیتهایاجتماعیاستوشمایی
کهدرخلوتخودتــاننمیدانیدنباید
آبرابازبگذاریدتــاهدربرود،قطعًا
نخواهیدتوانســتمشکالتجامعهرا
حلکنید.)ایننکتهدرراستایکمپین
ازمصــرفصحیحآب«ذکر »حمایت
شــدکهتوسطبانکمسکنطرحشده

ومجدانهپشتیبانیمیشود.(
 کســی را می شــناختم که هر دقیقه از 

رواداری و مســوولیت اجتماعــی و جامعــه 
مدنــی و حق آزادی بیان و احترام به همنوع 
می نوشت ولی وقتی در ارتباط با زیردستان 
قــرار می گرفت و یا می خواســت با اتومبیل 
شخصی اش از چهارراه بگذرد، طوری خود را 
حق به جانب می دانست که اگر کسی کنارش 
ببینــد مســوول اجتماع  بود می توانســت 
نمای ما، تنها گالدیاتور خشــنی اســت که 
 جز خودش نمی تواند بــه هیچ کس دیگری 

فکر کند.
در مقابــل او آدم هایی هســتند که ذاتاً 
مســوولیت پذیرند و می داننــد مســوولیت 
اجتماعــی چیزی نیســت که فقــط به درد 
کتاب ها و همایش ها و برنامه های تلویزیونی 
نیاوردن ماشین  بخورد، مسوولیت اجتماعی 
شــخصی در روزهای آلوده است. مسوولیت 
اجتماعــی جفت کردن کفش هــا جلوی در 

اجتماعی مســوولیت آپارتمان هاســت. 
خامــوشکــردنالمپهــایاضافی
ساختمانتوسطهمکارانانتظاماتپس
موضوع  اداریاست. حتی  پایانزمان از
ســاده ای مثل بلند حرف نزدن بــا موبایل 
در تاکســی می تواند یک وظیفه شهروندی 
مهم باشد. اگر ســوار تاکسی شدید و عمداً 
اسکناس پاره تان را طوری تا زدید که راننده 
بیچاره نفهمد و آن را از شــما تحویل بگیرد، 
خیالتان راحت باشــد که نمی توانید خودتان 
را مسئول بدانید. شهروندان خوب شهرهای 
خوب را می سازند، که در یک روند تدریجی 

ساخته شوند.
قانون رانندگان کامیون به این شرح است: 
اگر راننده ای در جاده کسی را ببیند که به هر 
دلیلی نیاز به کمک دارد، دستش را می گیرد 
و تا جایی که احســاس شود مشکل برطرف 
شــده حمایتش می کند. فرقــی نمی کند او 
بنزین ماشــینش تمام شده باشد یا به خاطر 
نداشــتن آدرس درست، مســیر را اشتباهی 
رفته باشــد. به هرحال اعضــای این کمپین 
غیررســمی به او کمــک می کنند و در ازای 
ایــن حمایت یک جمله بیشــتر نمی گویند: 
»تو از این لحظه بدهکار نفر بعدی هســتی 
که مثل خودت در راه مانده باشد. اگر روزی 
چنین کســی را دیــدی موظفی به او کمک 
کنی.« به این ترتیب جوانمردی شگفت انگیز 
اهالی جــاده، زنجیره وار ادامه پیدا می کند تا 
تبدیل به یک قانون شــکوهمند همیشــگی 

شود، مسوولیتدربرابراجتماع.

مسوولیت در برابر اجتماع

دریچه

     For a fault, do not seek to make a special name.

برایتقصیر،اسمخاصدرستنکنیم!
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مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن به هیبنا اعالم کرد

حمایت بانک مسکن از طرح فروش تعهدی مصالح ساختمانی
مدیرامورطرحوبرنامهبانکمسکنازحمایتاینبانکازطرح

فروشتعهدیمصالحساختمانیخبرداد.
محمدحســن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه بانک مســکن با 
اعالم اینکه بانک مســکن موافق اجرای این طرح است و به منظور 
حمایت از سازندگان، انبوه ســازان و نظام ساخت وساز و به خصوص 
متقاضیان بازار مســکن از طرح فروش تعهدی مســکن ساختمانی 
حمایت خواهد کرد به خبرنگار پایگاه خبری بانک مســکن-هیبنا 
گفت: این طرح در ســال های گذشــته نیز مورد توجه و در فهرست 
برنامه های بانک مسکن قرار داشــته است. وی افزود:اخیراً هم زمان 
با ایجاد نوعــی هم افزایی و تفاهم مشــترک بین مســووالن بخش 
مسکن، مقام ارشد و مدیران مربوطه در بانک مسکن به صورت ویژه 
در دستور کار بررسی و تصمیم گیری به منظور استخراج مدل بهینه 

برای اجرا قرار گرفته است.
مرادی بیان کرد: در شــرایط فعلی تأکید ویــژه ای برای تدوین 
دســتورالعملی جامع، بدون نقص و شــفاف در خصوص مدل های 
ترجیحی اجرای این طرح و جزییات ســازوکار پیاده ســازی آن در 
میان مجموعه مســووالن مربوط از جمله مدیران و مقامات وزارت 
 راه و شهرســازی، بنیاد مســکن انقالب اســالمی و بانک مسکن 

وجود دارد.
 وی گفت: این طرح به دنبال درخواست مکرر انبوه سازان برای اجرا 
به منظور تأمین مصالح با شــرایط غیرنقد یا با شرایط خرید تعهدی و 
همچنین تأکید وزیر راه و شهرســازی، هم اکنون در بانک مسکن در 

مرحله تحقیق و بررسی قرار دارد.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مســکن توضیح داد: طرح فروش یا 
تأمین تعهدی مصالح ســاختمانی از ســال های گذشته تحت عنوان 
برنامه »زنجیره تأمین« یا »بازارگاه الکترونیکی مسکن« در فهرست 
برنامه های بانک مسکن قرار داشته که به دلیل اجرای سایر برنامه های 
اولویت دار در این بخش طی ســال های اخیر تاکنون اجرایی نشــده 
است؛ اما به نظر می رسد در شرایط فعلی با توجه به توافق حاصل شده 

در خصوص ضرورت اجرای این طرح به دنبال درخواست انبوه سازان 
و سازندگان و همچنین شرایط فعلی بازار ساخت وساز و بازار معامالت 
مسکن، این برنامه در ردیف برنامه های اولویت دار در حال بررسی است 

و در اسرع وقت مدل اجرایی آن تهیه و طرح اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه این طرح نیازمند تدوین یک سازوکار جامع، بدون 
ابهام و مشخص است، خاطرنشــان کرد: طرح فروش تعهدی مصالح 
ساختمانی با واســطه بانک مســکن به دلیل آنکه مخاطبان زیادی 
دارد و بخش ها و اشخاص مختلفی در اجرای این طرح دخیل هستند 
، نیازمند کار کارشناســی دقیق اســت چرا که در نهایت حجم بسیار 
باالیی از مراودات مالی در نتیجه اجرای این طرح و در قالب این طرح 

انجام خواهد شد.
مرادی تأکید کرد: در طرح قبلی بانک مسکن در این خصوص نیز 
بانک در واقع به دنبال تحقق این هدف بوده است که افرادی که به هر 
نحوی در زنجیره تأمین مسکن دخیل هســتند بدون نیاز به آنکه در 

ابتدای ورود به پروژه های ســاختمانی نیازمند تأمین تمام منابع 
مالی برای اجرای پروژه موردنظر باشند بتوانند از طریق اعتبار خود 

و یا به واســطه تضمین بانک، مصالح موردنیاز خود را برای آغاز پروژه 
تأمین کنند و ســپس در قالب مدل های مالی مشخص در زمان مقرر 
اقدام به پرداخت مبالغ مربوط به  صورت حســاب های خرید مصالح از 

تولیدکنندگان و کارخانجات کنند.
وی تأکیــد کرد: اجــرای این طرح از یــک زاویــه نیازمند انجام 
کارشناســی دقیق در خصوص شناسایی افراد، شناســایی روابط و 
همچنین شناســایی نیازهای مربوط به این حوزه است و در وهله بعد 
الزم است سامانه ای برای شــکل دهی سیستمی به این روابط )عمدتاً 
میان تولیدکنندگان مصالح، سازنده و نهاد مالی واسط-بانک مسکن( 

طراحی شود.
مرادی با بیان اینکه در جریان اجرای این طرح در گذشــته برخی 
مشــکالت حقوقی و فنی وجود داشــت، اعالم کــرد: در حال حاضر 
گشایش هایی در خصوص تسهیل شرایط حقوقی و فنی برای اجرای 
این طرح انجام شده و در این زمینه توافقاتی در حال شکل گیری است 

و پیش بینی می شود این طرح در سال آینده به مرحله اجرا برسد.
وی خاطرنشــان کرد: پیش نویس طرح به این صورت اســت که 
ســازندگان با اســتفاده از اعتبار خود در جریان اعتبار سنجی که از 
سوی بانک مسکن انجام شــده و رتبه اعتباری سازندگان مشخص 
می شــود در قبــال تولیدکنندگان مصالح ســاختمانی بــه میزان 
مشــخص، بدون آنکه در ابتدا نیاز به پرداخــت هزینه خرید مصالح 
داشته باشــند به مصالح و تجهیزات دسترســی پیدا می کنند و در 
زمان مشــخص شده نســبت به پرداخت اقســاط مربوط به هزینه 

مصالح خریداری شده اقدام کنند.
مرادی تأکید کرد: هنــوز جزییات مربوط به نســخه قطعی این 
طرح نهایی نشده اســت و آنچه تاکنون اعالم شــده است مربوط به 
پیش نویس این طرح اســت که ممکن اســت در جریان بررسی های 

بعدی تغییر کند.

افتتاح18هزارواحدمسکنمهر
پرندوپردیسدردههفجر

18هزارواحدمسکنمهرپرندوپردیسدردههفجر
سالجاریبهبهرهبرداریمیرسد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن-هیبنا به نقل از 
وزارت راه و شهرسازی، انوشیروان محسنی بندپی، استاندار 
تهران در جلســه ای که بــا حضور حبیب الــه طاهرخانی، 
مدیرعامل شــرکت عمران شــهرهای جدیــد وزارت راه و 
شهرسازی، نادر محمدزاده، مدیرکل راه و شهرسازی استان 
تهران و شــهرداران و فرمانداران اســتان تهران برگزار شد، 
ضمن بررسی مشکالت مسکن مهر و ارائه گزارش از مسکن 
مهر باقی مانده استان تهران از افتتاح 18 هزار واحد مسکن 

مهر در شهرهای پرند و پردیس خبر داد.
وی گفت: پس از اتمام برنامه های دهه فجر جلسه هفتاد 
و سوم شورای مسکن نیز با موضوع بررسی خاص و پیشینه 
و تســریع پرونده های مســکن مهرپرند و پردیس در پایان 

بهمن ماه مجدد برگزار خواهد شد.

امورمردمرابالحاظقانونمداریو
سالمتمالیتسهیلکنید

برایتسهیلفضایکســبوکارورونقتولید،فرصت
درنگوجودنداردامابایــدمراقبانحرافاحتمالیاز

مسیرهایقانونیباشیم.
بــه گزارش پایگاه خبری بانک مســکن-هیبنا به نقل از 
شــبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران )شــادا(، دکتر فرهاد 
دژپســند وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست کارگروه 
ملی تســهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان با تأکید بر 
لزوم به کارگیری ســرعت عمل در فراهم سازی بستر و رفع 
موانع رونق تولید، به ویژه از سوی دو سازمان تأثیرگذار امور 
مالیاتی و گمرک جمهوری اسالمی، این مطلب را بیان کرد.
دژپســند اظهار داشــت: باید دقت کنیم، در این مسیر، 
به هیچ وجــه قوانین و مقــررات نادیده گرفته نشــود، زیرا 
اگــر یک بار با نیت خیر قانون دور زده شــود رفته رفته باب 

بی قانونی در کشور باز می شود.
وی گفــت: در کنــار این مــوارد، موضوع »ســالمت« 
فعالیت ها بــرای وزارت اقتصاد خیلی اهمیــت دارد و باید 
حواسمان باشد که برای رونق سرمایه گذاری و تولید، نباید 
 آلوده به مسایلی چون عدم سالمت در فرآیندها و دور زدن 

قوانین شویم.

تصویب شد

مالیاتبخشامالک
برونسپاریمیشود

یکمسوولسازمانمالیاتیگفت:تاکنون42درصد
نیروهاییکهدربخشامالکومشــاغلگرفتاربودند
ساماندهیشدهاندودرصددهستیمبخشامالکبرون

سپاریشود.
بــه گزارش پایگاه خبــری بانک مســکن-هیبنا به نقل 
از ایبنا، محســن ابراهیمی نماینده ســازمان امور مالیاتی 
در برنامه تیتر امشــب شــبکه خبر گفت: در حوزه مشاغل 
درصد مالیات نســبت به تمامی منابع مالیاتی و درآمدهای 
عمومی ۵ درصد اســت و این رقم با توجه به اینکه در حوزه 
 مشــاغل فعاالن اقتصادی ظرفیت های باالتری دارند، عدد 

پایینی است.
وی افــزود: در گذشــته مقــدار زیــادی از مالیات های 
مشــاغل بیشتر به دلیل کمبود اســناد و مدارک به صورت 
برآورد تعیین می شــد که خوشبختانه با رویکرد و سیاست 
اخیــر ســازمان مالیاتی کشــور و بــا همراه کــردن طرح 
 جامــع مالیاتی و اطالعــات مالیاتی در حال گــذر از این 

مرحله هستیم.
این مسوول در سازمان مالیاتی افزود: مشاغل به سه دسته 
تقسیم شــده است. مشاغل کوچک با اســتفاده از ظرفیت 
قانونی تبصره 100 و اعالم سازمان مالیاتی انجام می شود و 
عالوه بر این در رسیدگی اظهارنامه ها اعالم می شود که در 
صورت تمایل مالیات سال گذشته قطعی می شود که حدود 

۵0 درصد مشاغل به این طریق ساماندهی شدند.

براياطالعازمشــروحاخبارفوقميتوانیدبهپایگاه
www.hibna.irخبريبانکمســکن-هیبنا،بهآدرس

مراجعهکنید.

رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن خبر داد

تمدیدطرحبخشودگیجرائم»چاوش«واجرایتبصره35قانونبودجه

رییس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن خبر داد

افزایشهفتگیسرعتپرداختتسهیالتنوسازیتوسطبانکمسکن

رییسادارهکلپیگیریوصولمطالباتبانکمســکناز
تمدیداجرایطرحویژهبخشودگیجرائمتسهیالتیخبرداد.
مالک آزادیان در گفت وگو با پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، با اشاره 
به ابتکار بانک مسکن برای وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و 
مشکوک الوصول با اجرای طرح موسوم به چاوش در سال جاری، اظهار 
کرد: با توجه به اینکه در مرحله قبلی اجرای طرح چاوش استقبال خوبی 
صورت گرفت و نتایج آن قابل قبول ارزیابی شد، با موافقت هیأت مدیره 
بانک، طرح مذکور تا پایان بهمن ماه سال جاری تمدید شد تا مشتریان 

بیشتری بتوانند از این امتیاز بهره مند شوند.
آزادیان در توضیح این طرح افزود: به منظور گسترش چتر حمایتی 
طرح چاوش ، مقرر شد در صورت واریز هر میزان از مطالبات غیرجاری 
تسهیالت پرداختی اعم از مبادله ای، مشارکتی، قرض الحسنه و غیره، 100 
درصد خالص جرائم محاسبه شده بر اساس نوع قرارداد نسبت به واریزی 

بدهکاران مورد بخشودگی قرار گیرد.
وی از پیش بینی یک امتیاز ویژه در فاز جدید اجرای طرح چاوش خبر 

داد که بر اساس آن مشتریانی که فاقد مطالبات غیرجاری بوده و یا نسبت 
به واریز مطالبات غیرجاری خود اقــدام کنند، تغییر نام مدیون )انتقال 
تســهیالت به غیر( بدون واریز درصد، در طــول دوره طرح امکان پذیر 

خواهد بود.
وی با اشاره به اجرایی شــدن ماده 2 تبصره ۳۵ قانون بودجه توسط 
بانک مسکن، تصریح کرد: ظرفیت بسیار مطلوب دیگری نیز مطابق ماده 2 
تبصره ۳۵ قانون اصالح قانون بودجه سال 9۵ به شعب بانک ابالغ شده که 
بر اساس آن، مشتریانی که مشمول یکی از سه اولویتی که اشاره می شود 
بوده و البته اصل تسهیالت دریافتی آن ها زیر یک میلیارد ریال باشد و نیز 
حداکثر تا پایان سال 9۵ به طبقات غیرجاری انتقال یافته باشد )سررسید 
آن بگذرد(، می توانند با تسویه اصل تسهیالت دریافتی، از بخشودگی سود 

و جرائم متعلقه برخوردار شوند.
آزادیان خاطرنشــان کرد: امتیاز مذکور به گروه های سه گانه دارای 
اولویت شامل تسهیالت اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت بابت حوادث 
غیرمترقبه و مسکن روستایی، مطالبات پرونده هایی که از سوی بانک 

روی آن ها اقدام حقوقی صورت گرفته است، مشروط به اینکه مانده اصل 
تسهیالت بیش از ۵00 میلیون ریال نباشد و مطالبات تسهیالت گیرندگانی 
که حکم محکومیت آن ها به دلیل عدم بازپرداخت اقساط قطعی شده و 

زندانی شده اند، اختصاص پیدا می کند.

رییسادارهکلروابطعمومیبانکمســکنازپرداخت48
هزارو758فقرهتسهیالتنوسازیویژهمحدودهبافتهای

فرسودهشهرهابهمتقاضیاندرسراسرکشورخبرداد.
به گزارش پایــگاه خبری بانک مســکن-هیبنا، مهدی احمدی، 
رییس اداره کل روابط عمومی بانک مســکن با بیــان اینکه مطابق 
با قانون برنامه ششم توسعه طی ۵ سال رســیدگی به 1۳۳۴ محله 
)از بین 2700 محله هدف نوســازی( در اولویــت کاری برنامه ملی 
بازآفرینی شــهری قرار گرفته، عنــوان کرد: در اجــرای این برنامه 
ملی، بانک مسکن همچون سال های گذشته نقش مهمی در تسریع 

روند نوسازی بافت های فرسوده شهری بر عهده گرفته است. 
وی به تسهیالت نوسازی پیش بینی شــده برای سمت عرضه در 
محدوده بافت فرسوده از ســوی بانک مسکن اشاره کرد و افزود: در 
حال حاضر بانک مسکن با تســریع مراحل الزم پرداخت تسهیالت 
پیش بینی شده سرعت پرداخت تسهیالت نوسازی را برای متقاضیان 
نســبت به گذشــته افزایش داده که می تواند گام مهمی در مسیر 

نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری محسوب شود.
رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن به کارنامه تسهیالت 
نوســازی پرداخت از ابتدای اجرای این طرح تا تاریخ منتهی به 27 

دی ماه سال جاری اشــاره کرد و گفت:مجموعاً ۴8 هزار و 7۵8 فقره 
تسهیالت نوسازی )ساخت( به متقاضیان سراسر کشور پرداخت شده 
که از این تعداد ۳16 فقره در فاصله یک هفته منتهی به این تاریخ )از 

20 دی ماه تا 27 دی ماه امسال( اعطا شده است.
به گفته وی طی ماه های اخیر سرعت پرداخت تسهیالت نوسازی 
به صورت هفتگی رو به رشــد بوده به طوری که در بازه مورد بررسی 
تسهیالت نوسازی پرداخت شده به متقاضیان معادل 0.7 درصد رشد 

در تعداد تسهیالت )فقره( را تجربه کرده است.

احمدی در عین حال با اشــاره به ارزش ریالی تسهیالت نوسازی 
پرداخت شده برای ســاخت و ساز مســکونی در بافت های فرسوده 
سراسر کشــور عنوان کرد: در جریان اجرای این طرح ملی، مجموعاً 
رقمی معادل 2 هزار و ۵۴ میلیارد و 600 میلیون تومان تا تاریخ 27 

دی ماه سال جاری از سوی بانک مسکن ارائه شده است.
وی اضافه کرد: از مجموع مبلغ تسهیالت نوسازی پرداخت شده 
در طول اجرای برنامه، 1۳ میلیارد و ۵00 میلیون تومان آن مربوط 
به یک هفته پایانی دوره گزارش یعنی 20 دی ماه تا 27 دی ماه بوده 

است.
احمدی همچنین اعالم کرد: در طول اجــرای برنامه، 18 هزار و 
18۵ واحد مسکونی در محدوده بافت فرسوده نیز به مرحله فروش 
اقساطی )واگذاری سهم الشرکه( رسیده اند. از مجموع این تعداد، 2۳۳ 

فقره نیز در یک هفته پایانی دی ماه سال جاری پرداخت شده است.
احمدی تاکید کرد: یکی از الزامات قرار گرفتن نوسازی بافت های 
فرسوده به عنوان یکی از اولویت های برنامه دولت، تأمین تسهیالت 
مناسب، ارزان و سریع برای متقاضیان است. در این راستا نیز بانک 
مسکن در حمایت از طرح ملی بازآفرینی شهری، با تمام توان به ارائه 

تسهیالت مناسب اقدام کرده است.
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کتاباصاًلگراننیســتخصوصًابرایبانکیها،
گرانتریــنکتابهاقیمتیمعــادلیکپیتزای

مرغوبدارند.
در شــماره های قبل، »ملت عشــق« را معرفی کردیم 
و ســپس یک اینفوگرافی از محبوب ترین کتاب های تاریخ 
بشــر را عرضه کردیم. از این شــماره به بعد نیز، اگر با مناسبت 
 خاصــی برخورد نکنیم، هر شــماره یــک کتاب معــروف و محبوب را 

معرفی می کنیم.
جای خالی سلوچ رمانی رئالیستی از محمود دولت آبادی است که بالفاصله پس 

از آزادی از زندان ساواک و طی 70 روز نوشته است.
دولت آبادی داســتان آن را به هنگامی که دوره سه ساله حبس خود را می گذراند 

در ذهنش پرورانده بود.
در این کتاب با زندگی مردم یک روستا آشنا می شوید و توصیفات کتاب آن قدر 

قوی و پررنگ است که انگار شما هم دارید با آن ها زندگی می کنید.
داســتانی از روزمرگی های مردم که با قلم توانا با چنان جذابیتی نوشته شده که 

خواننده را با خودش همراه می کند.
   داستان کتاب

رمان جای خالی ســلوچ همان طور که از اســمش پیداست از رفتن سلوچ )اسم 
مرد( شروع می شود.

ســلوچ که کسب وکار حســابی ندارد، زن و بچه خود را رها می کند و به دنبال 
کار روانه شــهر می شود. او بدون هیچ خبری محل زندگی خود را ترک می کند. در 
کتاب، دولت آبادی آن چنان زیبا احساسات و مشکالت زندگی ِمرگان، زن سلوچ را 

به تصویر می کشد که همتا ندارد.
او از روح ســرکش پسران سلوچ صحبت می کند و دردهای هاجر، دختر نوجوان 

سلوچ را در ازدواج با مردی که سال ها از او بزرگ تر است روایت می کند.
این رمان به جای خالی ســلوچ اشاره می کند سلوچ حضور مستقیمی در داستان 
نــدارد. ولی به تدریج بــا خواندن کتاب شــخصیت او در پس ماجراهــا و ارتباط 

شخصیت ها با یکدیگر آشکار می شود.
   درباره جای خالی سلوچ

این رمان واقعاً عالی و تأثیرگذار است. دولت آبادی در این کتاب چهره زشت فقر 
و اراده راسخ ِمرگان را به نمایش گذاشته است.

این رمان را می شــود خیلی خوب درک کرد و فهمید چراکه نویســنده خودش 
فضای داســتان را به خوبی می شناســد و از آن آگاه اســت. در رمان قسمت هایی 
دردناک و تلخ هم وجود دارد که بســیار آدم را به فکــر فرومی برد. و همین باعث 

می شود که این کتاب تا این حد فوق العاده باشد.
این کتاب در حقیقت سعی می کند تقدیِر زندگِی زنانی همچون مرگان را نشان 
دهد که در جای جای ایران حضور دارند و پابه پای مردان کارهای دشــوار و سخت 
انجام می دهند و در سخت کوشــی هیچ کم از مردان ندارند؛ زنانی که در تماِم عمر 
حتی یک روز هم رنِگ خوشی را نمی بینند اما خم به ابرو نمی آورند و با وجوِد همه 

اتفاقاتی که ممکن است ده ها مرد را از پا بیندازد، می جنگند.
   قسمت هایی از متن جای خالی سلوچ

زخمی اگر بر قلب بنشیند، تو نه می توانی زخم را از قلبت وابکنی و نه می توانی 
قلبت را دور بیندازی. زخم تکه ای از قلب توست. زخم اگر نباشد، قلبت هم نیست. 
زخم اگر نخواهی باشــد، قلبــت را باید بتوانی دور بینــدازی. قلبت را چگونه دور 

می اندازی؟ زخم و قلبت یکی هستند.
دنیــا را بگذار آب ببرد. وقتی تو در توفان گرفتار می آیی، چه خیال که تو دکمه 
یقه ات را بســته باشی یا که نبسته باشــی. چه خیالی که خاک در چشمانت خانه 
کند یا نکند. چه خیالی؟! تو در توفان گرفتار آمده ای، می خواهی که گلویت خشک 

نشود؟!
خوش خلقی او را باید از چاپلوســی جدا می کردند. روی گشاده مرگان در کار، نه 
برای خوشایند صاحب کار، بلکه برای به زانو درآوردن کار بود. مرگان این را یاد گرفته 
بود که اگر دلمرده و افســرده به کار نزدیک بشــود، به زانو درخواهد آمد و کار بر او 
ســوار خواهد گشت. پس با روی گشاده و دل باز به کار می پیچید. طبعاً کار چنین 
است که می خواهد تو را زمین بزند، از پا درآورد. این تو هستی که نباید پا بخوری، 
نباید از پا دربیایی و مرگان نمی خواســت خود را ذلیل، ذلیل کار ببیند. مرگان کار 

را درو می کرد.
گاه آدم، خود آدم، عشق اســت. بودنش عشق است. رفتن و نگاه کردنش عشق 
است. دست و قلبش عشق است. در تو عشق می جوشد، بی آنکه ردش را بشناسی. 

بی آنکه بدانی از کجا در تو پیدا شده، روییده. شاید نخواهی هم. شاید هم بخواهی 
و ندانی. نتوانی که بدانی. عشــق، گاهی همان یاد کمرنگ سلوچ است و دست های 
به گل آلوده یتو که دیواری را ســفید می کنند. عشــق، خود مرگان اســت؛ پیدا و 
ناپیداست، عشق. گاه تو را به شوق می جنباند. و گاه به درد در چاهیت فرو می کشد.

گاه عشــق گم است؛ اما هست، هست، چون نیست. عشق مگر چیست؟ آن چه 
که پیداســت؟ نه، عشــق اگر پیدا شد که دیگر عشق نیست. معرفت است. عشق از 
آن رو هست، که نیست. پیدا نیست و حس می شود. می شوراند. منقلب می کند. به 
رقص و شــلنگ اندازی وا می دارد. می گریاند. می چزاند. می کوباند و می دواند. دیوانه 

به صحرا!...
محمود دولت آبادی، با چیره دســتی و ظرافت خاصی به بیان داســتان پرداخته 
اســت؛  گویی که در تمام صحنه های داســتان حضور دارد. توانایی و پرداختن او به 

جزئیات در تمام داستان مشهود است.
شخصیت محوری داســتان )مرگان( به هیچ عنوان بی عیب و نقص نیست، او هم 
همانند همه انسان ها رفتار می کند و در سطحی باالتر قرار ندارد، اشتباه می کند، در 
مسائلی سرسختی نشان می دهد، برخی مواقع تسلیم می شود، بعضی از تصمیماتش 

را علی رغم میل باطنی اش و به پیروی از سنت حاکم بر جامعه می گیرد و....
در بسیاری از قسمت های داستان دیده می شود که افراد در ظاهر بسیار دین دار 
و مذهبی هستند؛ ولی در عمل مشاهده می شود که مطابق نفع شخصی خود عمل 
می کنند؛ در سراسر داستان با سوگند خوردن های مختلف و متنوعی روبرو می شویم 
که همه درون مایه عمیق مذهبی دارند، ولی در عمل برای مســائل پیش پاافتاده ای 

مطرح می شوند. 
البته باید توجه داشــته باشیم که فرهنگ و ســنت حاکم بر جامعه داستان که 
درواقــع نمایی از جامعه روزگار دهه ۵0 شمســی اســت، جنبه های مثبت زیادی 
دارد، از جنبه های مثبت داســتان، احترام به افراد مسن، کمک به افراد بی بضاعت، 

نگه داشتن حق نان ونمک و... است
   پرویز پرستویی درباره این رمان نوشته است:

کتاب »جای خالی ســلوچ« محمود دولت آبــادی را ورق می زدم. جایی از کتاب 
نوشــته بود:»روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند. روز و شــب دارد، روشنی دارد، 
تاریکــی دارد، کم دارد، بیش دارد. »دیگر چیزی از زمســتان باقــی نمانده، تمام 

می شود، بهار می آید.«
دیدم گوشه همین صفحه نوشته ام: »از یکجایی به بعد، حال آدم خوب نمی شود.«

حرفــم را پس گرفتم، خــط زدم جمله خودم را. اصأل همانــی که دولت آبادی 
گفتــه. از یکجایــی بــه بعــد آدم آرام می گیرد، بزرگ می شــود، بالغ می شــود 
و پــای تمام اشــتباهاتش می ایســتد، ســنگینی تصمیمی که گرفتــه را گردن 
دیگــری نمی اندازد، دنبال مقصــر نمی گردد، قبول می کند گذشــته اش را، انکار 
نمی کنــد آن را، نادیــده اش نمی گیــرد، حذفش نمی کند، اجــازه می دهد هرچه 
 هســت، هرچــه بوده در همان گذشــته بماند. حــاال باید آینده را بســازد، از نو، 

به نوعی دیگر.
یــاد می گیــرد زندگــی یــک موهبت اســت، غنیمت اســت، نعمت اســت، 
قــدرش را بدانــد و آن را فــدای آدم هــای بی مقــدار نکنــد. همه این هــا را که 
 فهمیــد یــک آرامشــی می آید می نشــیند تــوی دلــش، تــوی روح و روانش.

اینجای زندگی همان جایی است که دولت آبادی گفته: »اصاًل از یکجایی به بعد حال 
آدم خوب می شود.«

منابع:کافهبوک/سایتدنیایاقتصاد

  فرهنگــــــــــــ
ــــــــــستان

گردآوريوتنظیم
سمانهرفتاري

فرحزاد:
این منطقه به دلیــل آب و هوای فرح بخش اش به این 

نام معروف شــد. البته نام اصلی آن »فره زاد« بوده و 
گویا به ســبب پیدایش آب در آنجا آن را »توشــه با 

عظمت« شمرده اند.
گیشا:

نام گیشا که در ابتدا کیشا بوده برگرفته از نام 
دو بنیانگذار این منطقه آقایان کینژاد و شاپوری 

است.
منیریه:

منیریــه در زمــان قاجار یکــی از محله های 
اعیان نشین تهران بوده و گفته شده نام آن از نام 

زن کامران میــرزا، یکی از صاحب منصبان قاجار، به نام منیر 
گرفته شده است.

داودیه)بینمیردامادوظفر(:
میرزا آقاخان نوری صدراعظم این اراضی را برای پسرش، 
میــرزا داودخان، خرید و آن را توســعه داد. این منطقه در 
ابتدا ارغوانیه نام داشــت و بعدها به دلیل ذکر شده داودیه 

نام گرفت.
درکه:

اگر چه هنوز دلیل اصلی نامگذاری این محل مشــخص 

نیســت اما برخی آن را مرتبط به نوعی کفــش برای حرکت در 
برف که در این منطقه استفاده می شده و به زبان اصلی »درگ« 

نامیده می شده است، دانسته اند.
دزاشیب)درنزدیکیتجریش(:

روایت شــده که قلعه بزرگی در این منطقه به نام »آِشب« 
وجود داشته است و در گذشته نیز به این منطقه دزآشوب 

و دزج سفلی و در لهجه محلی ددرشو می گفتند.
زرگنده:

احتمــاالً دلیــل نامگذاری این محل کشــف 
سکه ها و اشــیای قیمتی در این محل بوده است. 
در گذشته این منطقه ییالق کارکنان روسیه بوده 

است.
قلهک:

کلمه قلهک از دو کلمه »قله« و »ک« تشکیل 
شــده که قله معرب کلمه کلــه، مخفف کالت به 
معنای قلعه اســت. عقیده اهالی بر این اســت که 
به دلیل اهمیت آبادی قلهک که سه راه گذرگاه های لشگرک، 
ونک و شمیران بوده است، به آن )قله- هک( گفته شده است.

جوادیه:
بســیاری از زمین هــای جوادیــه متعلق بــه آقای فرد 
دانش بوده اســت که اهالــی محل به او جــواد آقا بزرگ 
لقــب داده بودند. مســجد جامعی نیز توســط جــواد آقا 
 بــزرگ در این منطقه بنا نهاده که به نام مســجد فردانش 

هم معروف است.
منبع:اینترنت

گذری بر تاریخچه محالت تهران
یادداشت

 معرفی کتاب 
جای خالی سلوچ 

نامهربانی با یار مهربان!
چگونه می توان با قاچاق 

کتاب مبارزه کرد؟
کتاب«  »قاچــاق  قاســمی|  زهرا

ترکیب نامتعارفی که این روزها بسیار شنیده 
می شود؛ نامهربانی با کتاب این یار همیشه مهربان. 

در هیاهوی ورشکســتگی صنعت نشــر و چاپ کتاب که مثل 
بسیاری از صنایع امر پذیرفته ای به نظر می رسید، پدیده قاچاق 
کتاب اتفاق عجیبی بود و همه ذهن ها را به خود مشغول کرد.

قاچــاق کتاب و اظهار رســمی آن از ســوی مســووالن 
به خصوص وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی، این ابهام را موجب 
شــد که چطور صنعتی که در حال فروپاشــی اســت، بازاری 
دارد که متخلفان برای جلب مشــتریانش حاضرند ریسکی به 
 بزرگی چــاپ میلیونی چندین عنوان کتاب را به جان بخرند؟ 
وزیر محترم، پیش تر از کشــف محمولــه یک میلیونی قاچاق 
کتــاب از نیمه آبان ماه تا به امروز توســط کارگروه صیانت از 
حوزه نشــر خبر داد. نکته مهم اینکه برخالف ذهنیت اول که 
کســی کتاب نمی خواند و بازار کتاب ورشکســته است، گزاره 

باطلی است.
تیــراژ میلیونی کتاب های قاچــاق؛ کتاب های پرفروش که 
دارای مجوزهای رسمی هستند در جایی غیر از چاپخانه ناشران 
چاپ  شــده و در مکان های مختلف عرضه می شــوند، نشان از 

بازار پررونق کتاب دارد. برای مقابله با 
این پدیــده ضدفرهنگی، نیاز به نوعی 
فرهنگ ســازی در میان مردم احساس 
می شود که بتوان به وسیله آن مخاطبان 
کتــاب را که از طبقــه فرهیخته اجتماعی 
هستند ترغیب کرد به حق مولف احترام بگذارند. 
قطعاً این خواســته زمان بر بوده و ممکن اســت در چنین 
فضای غیرمتعارفی حق مالکیت مؤلفان و مترجمان که غالباً از 

فرهیختگان و طبقه الیت1 جامعه هستند از دست برود.
لکه دار شــدن حق مالکیــت بی تردید مســاله ای مهم اما 
فرهنگ ســازی در میان مخاطبان و مــردم به تنهایی جوابگو 
نیست و نیاز است دســتگاه های قضایی و انتظامی، به اجرای 
بی تنــازل قانــون از جمله قانون حفاظت از حقــوق مؤلفان و 
مصنفان حق از دست رفته آنها را بازستاند و سرمایه گذاران در 

عرصه فرهنگ را از ورشکستگی حفاظت کند. 
این مقاله برگرفته از هفته نامه تجارت فردا اســت، همکاران 
می توانند برای مطالعه آن به مجموعه کتابخانه و مرکز اســناد 

مراجعه کنند.

1- اِلیت:بخش برگزیده ای از جامعه که از نظر قابلیت ها یا توانایی ها 
برتر از بقیه جامعه دانسته می شود. در جامعه شناسی و فلسفه سیاسی به 
گروهــی از مردم که با قــرار گرفتن در رأس »هــرم منزلت اجتماعی« و 
»امتیازات«، کنترل ســهم نابرابر بزرگی از قدرت سیاســی یا ثروت را در 

اختیار دارند گفته می شود.
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معرفي اپليكيشن 

WordCloudاپ
 »Word Cloud« بــا 
واژه های مورد نظــر خود را 
تایپ کنید و یــک ابرواژه ی 

زیبا تحویل بگیرید!
اگر بــه دنبــال تصویری 
زیبــا از کلیدواژه هــای ارایه 
خــود برای صفحه نخســت 
پاورپوینــت هســتید، اگــر 

می خواهید عبارت های زیبایی برای تبریک موفقیت دوست تان 
را در قالــب یک تصویر بــه او هدیه کنید، حتی اگر به دنبال 
گنجانــدن مهارت ها و توانایی های خود بــه عنوان رزومه در 
یک قالب گرافیکی خوب هستید، Word Cloud پیشنهاد 
خوبی برای شماست. تنها کافی ست چندین واژه یا عبارت را 
وارد اپ کنید. Word Cloud با ترکیب و قرار دادن آن ها در 

یک قالب بامزه، ابرواژه ای خالقانه تحویل شما می دهد.

گردآوری
داودمحمودیان

جدیدترینگجتها
   زنگ هوشمند

دیبل الیو )dbell live( گجتی اســت که به عنوان یک 
زنگ هوشمند برای خانه عمل کرده و می تواند امنیت و راحتی 
زیادی را برای اعضای خانواده به همراه داشته باشد. این زنگ 
هوشــمند که جلوی در ورودی خانه نصب می شود. به دلیل 
برخورداری از حســگرهای صدا و حرکت می تواند حضور هر 
فرد جلوی خانه را از طریق اپلیکیشن ویژه به کاربر اعالم کند. 
این گجت به لطف وجود دوربینی بســیار خوب، تصاویری با 
کیفیــت HD و زاویه 160 درجــه از جلوی در خانه به کاربر 
نشــان می دهد. همچنین دوربین ویژه دید در شب نیز امکان 

مشاهده تصاویر در تاریکی شب را فراهم می کند. 
گفتنی اســت امکان مشــاهده تصویر از هــر نقطه ای از 
جهان برای کاربر دیبل الیو فراهم اســت. یکی از قابلیت های 
 جالب این زنگ هوشــمند، امکان قفل یا بــاز کردن در خانه 

از راه دور است.

   ساعت ویژه واقعیت افزوده

احتماالً دربــاره عینک های هوشــمند زیاد شــنیده اید؛ 
عینک هایی که با دو شرکت آمازون و گوگل حسابی در چند 
ســال اخیر ســروصدا به پا کرده اســت. البته به دالیلی این 
عینک های هوشــمند چندان عمومی نشدند ولی با تمام این 
تفاسیر هنوز هم جذاب هستند عینک گوگلی تا همین اواخر 
به عنوان گزینه اصلی برای نمایش واقعیت افزوده در زندگی 
روزمــره مطرح بود. با این اوصاف به دلیل تصمیم گوگل برای 
معلق کردن تولید این محصول، تالش بیشــتری برای یافتن 
جایگزینی کارآمد و مطمئن برای نمایش واقعیت افزوده آغاز 
شــد. به تازگی گروهی از نوآوران موفــق به طراحی نمونه ای 
از یک ساعت هوشمند شــدند که می تواند به این منظور به 
کار برود. واچ ثرو )WATCH Thrue( ســاعت هوشمندی 
است که دارای یک نمایشگر شفاف اضافه است. این نمایشگر 
می تواند با نمایش فلش به ســمت های مختلف به کاربر برای 
مسیریابی کمک کند. افزون بر این، امکان نمایش متن روی 

این صفحه شفاف وجود دارد.

آرزوهایی که 5G برآورده می کند

فناوریارتباطینسلپنجمدرراهاستوبهزودیزندگی
مردمجهانرامتحولمیکند.اپراتورهایتلفنهمراهارایه
اینخدماتراازسال2018آغازکردهاندتاخدماتجدیدی

رابهکاربرانارایهدهند.
به گزارش گرداب، پیش بینی می شــود در ســال 2019 در 
بســیاری از شــهرهای بزرگ جهان این خدمات به شــهروندان 
عالقمند ارایه شود و در سال 2020 شاهد همه گیر شدن فناوری 

5G خواهیم بود.
با اســتفاده از فناوری مخابراتی نسل پنجم سرعت بارگذاری 
و ارســال اطالعات به شــدت افزایش می یابد و تأخیر در انتقال 
داده ها و برقراری ارتباط از طریق شــبکه های بی ســیم کاهش 

چشمگیری می یابد.
در ادامــه به معرفــی خدماتــی می پردازیم که با اســتفاده 
از شــبکه های 5G قابــل ارایــه هســتند و مبنــای اســتفاده 
 گســترده از فناوری های تــازه ای خواهند بود کــه زندگی ما را 

ساده می کنند.

دسترسیبهاینترنتواقعاًپرسرعت
اگرچه با اســتفاده از شبکه های نسل چهارم سرعت دسترسی 
بــه اینترنت واقعــاً افزایش یافته، اما این ســرعت به خصوص در 
محله های شلوغ شــهرها و نقاط پرجمعیت کافی نیست و تراکم 
شــهروندان می تواند بر کیفیت خدمات تأثیر چشمگیری بگذارد. 
اما ارائه خدمات نسل پنجم بر روی چند طیف فرکانسی متفاوت، 

این مشکل را تا حد زیادی برطرف می سازد.
تسهیلاستفادهازخودروهایخودران

خودروهای خودران با اســتفاده از شــبکه های ارتباطی نسل 
پنجم می توانند به راحتی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و داده های 
خــود را ردوبدل کنند. صحبت کردن خودروها با یکدیگر موجب 
می شــود تا آن ها بتوانند اطالعات مربوط به شــرایط جاده ها را 
از یکدیگر دریافت کنند و مســیریابی بهتری داشــته باشند. اگر 
خــودروی خودرانی ناگهــان ترمز کند، ایــن اطالعات از طریق 
شبکه های قدرتمند نســل پنجم به سرعت به خودروهای پشتی 
منتقل می شود و از هرگونه برخورد و تصادم جلوگیری می شود. 

این تحول می تواند ساالنه جان هزاران نفر را نجات دهد.
افزایشامنیتعمومی

شهرداری ها و کارکنان ادارات مختلف می توانند با استفاده از 
شــبکه های نسل پنجم کارآیی و بهره وری خود را افزایش دهند. 
پیگیری ســریع امور در حال انجام به طور بی ســیم با استفاده از 
حسگرهای نصب شــده در اماکن عمومی یکی از مزایای فناوری 
5G است. از سوی دیگر حسگرهای یادشده می توانند در صورت 
وقوع ســیل، قطع برق ناگهانی و غیره به سرعت اطالعات مربوط 
را به مقامات مســئول منتقل کنند. انتقال داده های دوربین های 

نظارتی نیز می تواند با سرعت باالیی رخ دهد.
کنترلازراهدورماشینآالتسنگین

تأخیر بسیار کم شبکه های نســل پنجم باعث می شود تا کنترل 
ماشین آالت سنگین از راه دور با سرعت باالیی ممکن شود و این تحول 
باعث می شــود بتوان ماشین آالت یادشده را در محیط های خطرناک 

مستقر و بدون به خطر انداختن جان انسان ها از آن ها استفاده کرد.
انقالبدردنیایبهداشتودرمان

ارتباطات ســریع و بدون تأخیر باعث می شــود جراحی از راه 
دور دیگر تنها یک رؤیا نباشــد و حتی در نقــاط دورافتاده دنیا 
ممکن شــود. احیای بیمــاران، از راه دور و معاینــه بیماران با 
استفاده از فناوری واقعیت مجازی تنها برخی از مزایای همه گیر 
شــدن شبکه های 5G اســت. از ســوی دیگر بیمارستان ها هم 
می توانند با استفاده از شبکه ای از حسگرها بیماران بستری شده 
را کنترل کنند، پزشکان می توانند با تجویز استفاده از قرص های 
کوچک قابل حرکت در بدن روند درمان افراد را بررســی کنند و 

به طورکلی فرایندهای درمانی را بهبود بخشید.
تحولاینترنتاشیا

5G اینترنــت اشــیا را هم متحــول می کند و حســگرهای 
نصب شــده بر روی انواع لوازم و کاالها از این طریق هم به منابع 
گسترده تری دسترسی خواهند داشت و هم راحت تر می توانند با 

یکدیگر تبادل داده کنند.
منبع:خبرگزاریمهر

جاسوسیازوبکمکاربراناینترنتموضوعتازهاینیست.
گاهیبدافزارهاوتروجانهاعاملاصلیایناتفاقهستند
وگاهیبهدلیلآسیبپذیریروترممکناستدیگرانبه

وبکمدستگاهشمادسترسیپیداکنند.
 این حمله ها فقط در لپ تاپ ها صورت نمی گیرد و ممکن است 
در تلفن های هوشمند و تبلت ها هم اتفاق بیفتد. طبیعتاً هیچکس 

دوست ندارد ندانسته توسط دیگران دیده شود.
راهحلیبرایهمهپلتفرمها:وبکمرابپوشانید

مهم نیســت که از چه دستگاهی اســتفاده می کنید؛ یکی از 
روش های کامالً عملی برای جلوگیری از دیده شدن توسط افراد 
سودجو و هکرها، پوشاندن لنز وب کم است. کاری بسیار ساده و 

صد در صد عملی.
شاید ســریع ترین و هوشــمندانه ترین راه این باشد که یک 
برچسب کاغذی روی سنســور بچسبانید. این کاغذ نیاز نیست 
خیلی بزرگ و چســبناک باشد. هر کاغذی که به طور کامل وب 

کم را بپوشاند کافیست.
اگــر از وب کمی اســتفاده می کنید کــه از طریق USB به 
کامپیوتر متصل می شود می توانید به سادگی آن را از کامپیوتر جدا 
کنید و دیگر نگران جاسوســی از طریق وب کم نباشید. اما بعد 
از انجام این کار، باید متوجه شــوید که چه برنامه هایی در حال 

استفاده از وب کم شما هستند و جلوی دسترسی غیرمجاز آن ها 
را بگیرید.

استفادهازنرمافزارProcessExplorerبرایبررسی
دسترسیهابهوبکم

عموماً کامپیوترهای ویندوزی به راحتی امکان دسترســی به 
وب کم ها را فراهم می کنند. خوشبختانه فهمیدن این موضوع که 
چه نرم افزارهایی به دوربین دسترسی دارند و همچنین جلوگیری 
از این دسترسی کار دشواری نیست. مایکروسافت نرم افزار رایگانی 
به نام Process Explorer تولید کرده که می توانید آن را برای 

ویندوز دانلود کنید.
ناموبکمخوددرویندوزرابیابید

مرحله بعدی این اســت که بتوانید نام وب کم خود را بیابید و 
 Device Manager آن را شناسایی کنید. برای این کار باید به
بروید که می توانید با کلیک راست کردن روی منوی استارت به 
آن دسترســی داشته باشید. از لیســت سمت راست روی فلش 
کوچک کنار Imaging Devices کلیک کرده و سپس از بین 
گزینه های اضافه شــده روی گزینه ای که دارای Camera است 

کلیک راست کنید.
گزینــه Properties را بزنید و در پنجره باز شــده وارد تب 
 Physical گزینــه Property شــوید. از بخــش Details
Device Object name را انتخاب کرده و روی رشته نوشته 
شده در زیر Value کلیک راست کرده و سپس آن را کپی کنید.

چهبرنامهایازوبکمشمااستفادهمیکند؟
 Process برای پی بردن به این موضوع حاال کافیست نرم افزار
 Find را مجــدداً باز کرده و ســپس از منو گزینه Explorer
)همچنین می توانید از کلیدهای ترکیبی Ctrl + F استفاده کنید( 
را انتخاب کرده و سپس محتویات کپی شده در مرحله قبل را در 

آن درج )Paste( کنید.
ســپس Search را بزنید و منتظر نتایج بمانید. لیســتی از 
فرآیندهایی که به وب کم شما دسترسی دارند به نمایش گذاشته 
خواهد شــد. با دقت آن ها را بررسی کنید تا ببینید که آیا گزینه 
ناآشــنایی در این بین مشــاهده می کنید یا خیر. اگر خواستید 
دسترسی یکی از اپلیکیشن ها به وب کم را از بین ببرید، کافیست 
روی آن کلیک راست کرده و بعد از انتخاب Properties گزینه 

Kill Process را بزنید و نهایتاً روی OK کلیک کنید.

احتماالً به راحتی بتوانید از بین لیســت نمایش داده شــده، 
اپلیکیشن های قابل اعتماد و غیرقابل اعتماد را بیابید. نام نرم افزار 
زیــر عنوان Process نمایش داده خواهد شــد و عموماً گزینه 
ناآشنا و غیرقابل اعتماد را از این ستون مشاهده خواهید کرد. در 
بیشــتر موارد این موضوع باید کامالً مشخص باشد. اگر در رابطه 
با یکی از موارد چنین نبود، بهتر اســت آن را به خاطر بسپارید و 
دسترســی اش به وب کم را از بین ببرید. در صورت بروز مشکل 

می توانید این دسترسی را مجدداً فعال کنید.
بدافزارهایموجوددرسیستمراشناساییکنید

اگر مشخص شد که یکی از نرم افزارها به وب کم دسترسی دارد 
و نامش برایتان آشنا نبود بهتر است سریع تر با آن مقابله کنید. این 
موضوع ممکن است نشان دهنده وجود یک ویروس یا بدافزار در 

سیستم شما باشد که باید حتماً از شر آن خالص شوید.
ســاده ترین راهکار در مقابل چنین مشــکلی این اســت که 
کامپیوتر خود را با اســتفاده از یک آنتی ویروس مناســب اسکن 
نمایید. اگر فکر می کنید که نرم افزار مناسبی برای این کار ندارید 
کامالً در اشتباه هســتید. همه نسخه های اخیر ویندوز همراه با 
یک نرم افزار امنیتی داخلی همراه شده اند که می توانید به راحتی 
از طریق منوی استارت به آن دسترسی داشته باشید. برای اجرای 
آن در بخش جستجو Windows Defender را تایپ کرده و 

نرم افزار را اجرا کنید.
حاال روی گزینه Full از لیســت ســمت راست زده و سپس 
گزینه Scan now را انتخاب کنید. اگر بدافزاری در سیســتم 
شــما وجود داشته باشد احتماالً این نرم افزار آن را می یابد. البته 
به یاد داشته باشــید که آنتی ویروس های قدرتمند زیادی وجود 
 Windows Defender دارند که احتماالً کارشــان را بهتر از

انجام خواهند داد.
اگربهیکنرمافزاراطمیناننداریدبهسرعتحذفشکنید
اگر متوجه شدید که یکی از نرم افزارهای نه چندان مطمئن به 
وب کم دسترسی دارند، بهتر است به سرعت آن را از کامپیوتر خود 
حذف کنید. انجام این کار در ویندوز به ســادگی انجام می پذیرد. 
 Change or remove به بخش Control Panel کافیست از
program بروید و با یافتن اپلیکیشن غیرقابل اطمینان نسبت 

به حذف آن اقدام کنید.
منبع:گرداب

چهبرنامهایازوبکمشمااستفادهمیکند؟



صنما جفا  رها  کن  کرم این روا ندارد
بنگر به سوی دردی که ز کس دوا ندارد
ز فلک فتاد طشتم به محیط غرقه گشتم

به درون بحر جز تو دلم آشنا ندارد
مولوی

کسی در قیامت در امان نیست مگر کسی که 
در دنیا ترس از خدا در دل داشته باشد.

امام حسین )ع(

برخيصفحاتایننشریهحاوياسماءمتبرکهاست.
لطفادرصیانتازآن،توجهالزمرامبذولفرمایید.

صاحبامتیاز:بانک مسکن
مدیرمسئول:مسعود ایزدي

جانشینمدیرمسئول:علیرضا آذری
سردبیر:لیال اژدري

رییسشورايتحریریه:مهدي احمدي
شورایتحریریه:مهري حسیني، علیرضا حبیبی، حمیده عاملي، رویا جمشیدي فر 

و نرگس صالحي 
دبیراجرایی:ثمانه ختنی فر 

گزارش:سمیه قبادي
دبیرسرویسعکس:فرجام سلیماني                مدیرهنری:محمد میرزائي  

نشانی:خیابان ولی عصر)عج(، باالتر از مید  ان ونک، خیابان عطار
پالک 1۴، ساختمان ستاد مرکزی بانک مسکن، طبقه اول 

روابط عمومی  بانک مسکن
توزیع:6۴۵7۳11۵ تلفن:1۴-17 829۳21  

مجري:موسسه  فرهنگي هنري کتیبه نگار شرق
امورچاپ:شرکت  چاپ امیرکبیر 

 www.bank-maskan.ir:سایتبانکمسکن
w w w . h i b n a . i r :پایگاهخبريبانکمسکن-هیبنا
هفته نامه بانک و مسکن د  ر ویرایش و تلخیص مطالب آزاد   است

عكس هفته 

دریاچهارومیه-کنارپل؛ساعت4صبح

کاریکاتوریست: علیرضا پاکدلکاریــكاتــــور  پرسنالبرندینگبومی
حمیدرضامهدیزاده|بدتریناتفاقبرایکسیکه
اسطورهایدرزندگیشداردویااینکهموضوعیدر
منظومهاندیشهاشجایگاهواالییدارد،ایناستکه
دراولیندیداربااسطورهاشویاباواکاویدرموضوِع
برجستهشــدهذهنیشبهایننتیجهبرسدکه:»نه،

مگرمیشود،این؟«
دوره ای بــرای ارتقای وب ســایت فعالیتــم در حال 
جســتجوی شرکت های برتر این رشــته بودم که پس از 
مطالعــه زیاد بــر روی فعاالن اینترنتی با شــرکتی قرار 

مالقات گذاشتم.
شــناخت کافی از مدیری که پیدا کرده بودم نداشتم، 
صرفاً از روی رزومه کاری، آن فرد را انتخاب کردم. وقتی 
وارد جلسه شدم، احســاس کردم که چهره مدیر، کمی 
آشناست و بعد از کمی صحبت و بررسی اوضاع اقتصادی، 
شــرح کاملی از فعالیت های خود در خارج و داخل کشور 
بــرای من توضیح داد. البته کمی هــم دلخور از این بود 
که شناخته نشــده ولی با انرژی کامل حدود یک ساعت 
برای من صحبــت کرد. در خالل صحبت ها، همان اتفاق 
بــد برای من افتاد، از بین رفتن واژه هایی که خیلی برای 
پیشــبرد فعالیت های اقتصادی بر روی آنها تمرکز کرده 

بودم:
»پرسنال برندینگ«، »اینفلوئنسرها«، »فضای مجازی 

کسب وکار«، »افراد مشهور« و...
از تجربیــات خود به تفصیل برایــم گفت، و گفت: که 

هرلحظه باید تولید محتوا کنی، هر دم باید دیده شوی،
حتــی در حال خوردن غذا، حتــی معرفی یک فیلم، 
حتی در یک دیدار دوســتانه؛ و بدتــر از همه از خاطره 
دیده شــدن خود در زلزله کرمانشــاه گفــت؛ از پخش 
نــان و غذا در بیــن زلزله زدگان و زاویــه خوب دوربین 
همیشــه همراهش در پوشــِش توزیع غــذا، از الیک و 
 تأییــد فــراوان دنبال کننده هایش در نحــوه پخش غذا 

در کرمانشاه. 
دیگه بقیه حرف هایش را نمی شــنیدم، عروسکی شد 
که به  یک باره صدایش قطع شــد، صــدای ذهِن خودم 
را می شــندیم: »مگر مــن چقدر در حــوزه کاری خود 
دانــِش کاربردی دارم که هر روز باید تولید محتوا بکنم؟ 
هرلحظــه زندگی مــن، حتی در حــوزه عمومی، چقدر 
برای دیگران جذابیت دارد که باید هرلحظه دیده شــوم؟ 
این الگوریتم های نوشــته شــده که بر پایه آن، این همه 
همایش و ســخنرانی برای بهبود الگوهای برندینگ جای 
فکر ندارد که چرا نوشته شده؟ من که قرار است هرلحظه 
دیده شــوم چقدر فرصت دارم که دیگــران را ببینم؟ و 
از همــه مهم تر زمانی که این فضا بــا معیارهای اخالقی 
به چالش می رســد، آیا می توان به راحتی از شاخص های 
اخالقی گذشــت؟ آیا می توان پذیرفت کــه تمام وجود 
من از زلزله کرمانشــاه خوشحال باشــد، چرا که فرصت 
دیده شــدن من را فراهم کرده؟ فرصتــی دوباره داده تا 
لنِز دوربین من تصویر بگیرد و از تپه های ســرنگون شده 
زندگی مردم برای ارتقای برند شخصی ام، ویدئویی ضبط 
 کنم؟ به راستی مرز اخالق و الگوریتم های هوش مصنوعی 

کجاست؟«
همین طــور بلندبلند فکر می کردم کــه دوباره صدای 
اینفلوئنســِر عروسکی وصل شــد: »نظرتان چیست؟ از 
کــی همکاری را آغاز کنیم؟« من آهی کشــیدم و گفتم 
چشــم، برنامه هــای خــود را آماده می کنــم و خدمت 
می رســم، از آن روز هــر ابراز احساســاتی را در فضای 
مجــازی آلــوده حس می کنــم، هر توصیه بــه اخالقی 
 را بــا زاویه لنِز گرفته شــده بــرای تأثیرگذاری بیشــتر 

چک می کنم.
بــه توصیه های پزشــکی، علمــی، اخالقــی، همه و 
همه بدبین شــدم، به این موضــوع فکر می کنم که برند 
شــدن در تمام ممالک عالم بــا همین الگو پیش می رود 
 یا ما طبــق رواِل تاریخی خود، ایــن موضوع را هم هرز 

کردیم و تلف؟

معرفي كتاب
شاه بی شین 

کتاب »شــاه بی شــین« به روایــت زندگی محمدرضــا، از 
روزی که پدر بــا چکمه های خود پــا به خانه می گــذارد و خبر 
شــاه شــدن خود را می دهد تا روزی که این شاه از ســر آوارگی 
 از کشــوری به کشــور دیگــر پناهنده می شــود، می پــردازد.
در این اثر همسر شاه؛  فرح دیبا نیز بخش اندکی از بازگویی این تاریخ 
را عهده دار می شود؛ از روزهای فقر در پاریس تا زن اول دربار شدن و 
شرکت در امور فرهنگی و... . در کنار روایت اصلی، روایت دیگری وجود 
دارد که به توصیف خانواده ای تهیدست در یکی از روستاهای دامغان 
می پردازد؛ خانواده ای کوچک در یک محیط روستایی که تالش می کند 
فاصله میان دربار پادشاه و مردم جامعه، افزایش نارضایتی و اعتراض 
و در ادامه انقالب مردم را به نمایش بگذارد. این رمان در 20 فصل 
نوشته شده و محوریت آن مربوط به زندگی شاه مخلوع )محمدرضا 
شاه پهلوی( است. داستان از زمان عمل جراحی شاه در مصر شروع و 
از کودکی تا لحظه مرگ محمدرضا روایت می شود. داستان به شکل 
 خطی نیست و بارها، شکست زمان در حوادث داستان اتفاق می افتد. 
همکاران گرامی می توانند برای مطالعه این اثر به مجموعه کتابخانه 

و مرکز اسناد مراجعه کنند.

پدیدآورنده:محمدکاظممزینانی
مشخصاتنشر:تهران،شرکت

انتشاراتسورهمهر،1393.
418ص.

تهیهوتنظیم:زهراقاسمي
ادارهکلروابطعمومي

زندگي 
در فضاي 

شهري

آثارمنتخبمربوطبه
نخستینمسابقهسراسری
عکسوکارتونباموضوع
» نقدبناوفضایشهری«

نفر اول مسابقه عکاسی آب و زندگی

صابــر قاضــی
بانکمسکندرادامهعملبهمسوولیتاجتماعیخودبهبرگزاریمسابقهآب
وزندگیاقدامکردکهبرندگانآناعالموجوایزآنهانیزاهداشد.عکسهایی
کهدراینشمارهازنشریهوشمارههایآتیدرجخواهدشد،مربوطبهنفرات

برگزیدهاینمسابقاتاست.
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متولد 1۳61-کارشناس ارشد علوم و تحقیقات
رزومههنری:دریافت 1۵0 جایزه ملی و بین المللی عکاسی

حضور در 70 نمایشگاه انفرادی و گروهی
داوری 10 جشنواره عکاسی

برگزارکننده بزرگ ترین جشنواره آنالین عکس ایران )فیروزه(
نقاطقوت:رعایت جنبه های زیبایی شناسی، ترکیب بندی، عدم تکرار

دالیلانتخابعکس:داللتی خاص به عظمت و اهمیت آب می دهد، موضوعی که بیش 
از هر چیز مهم است.


