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سراب افزایش 
خ سود بانکی نر

روایتی از 66سال خدمت بانک صادرات ایران

  افزایش و کاهش نرخ سود برای 
حفظ سپرده های مردمی در بانک ها

ایستاده در درگاه 67سالگی

گذری بر تاریخچه سوئیفت







انقالب و کشور در حال پیشرفت است 
اینکه عرض می کنم و می گویم انقالب و کشور 
در حال پیشــرفت است؛ این چیزی است که 
بنده به عنــوان رجزخوانی نمی گویم؛ من این 
را از روی اّطالع عرض می کنم که کشــور در 
حال پیشرفت اســت، انقالب و مبانی انقالبی 
در حال پیشرفت است. بله، حرف ضّد انقالبی 
از دهان خارج می شود، مطالبی گفته می شود 
اّما آنچه در واقع قضّیه وجود دارد عبارت است 
از اینکه کشور دارد به سمت مفاهیم انقالبی 
و آرمان هــای انقالبی و حقایق انقالبی حرکت 
می کند؛ حاال این حرکت ممکن اســت به آن 
سرعت و شــتابی که مورد نیاز است نباشد، 
اّما هســت، این حرکت وجود دارد. کشور در 
حال پیشرفت است؛ ما در زمینه های گوناگون 
پیشــرفت داریم: در زمینه علمی پیشرفت 
داریم، در زمینه صنعتی پیشــرفت داریم، در 
زمینه عّزت سیاسی پیشرفت داریم، در زمینه 
رشد فکری پیشــرفت داریم، در زمینه های 
معنوی پیشــرفت داریم. از این نمونه ها یکی 
دو تا نیست؛ ما پیشرفت داریم. این همه جواِن 
خوب در کشور هست؛.... اینها را ما چرا نباید 
مالحظه کنیم، چــرا نباید ببینیم؟ اینها دیده 
بشود، تحلیل بشود و گفته بشود؛ اینهایی که 
بلندگوهای پُرمخاطب در اختیار دارند، اینها را 

بایستی بیان کنند و بگویند.
یک نکته مهم، انســجام مردم و دستگاه های 
با  بایستی  مردم  اســت.  کشــور  مدیریّتی 
دســتگاه های مدیریّتی کشور -چه دستگاه 
قضائی، چه قّوه ی مجریّه، چه بقّیه ِ دستگا ه ها- 
ارتباط پیدا کنند؛ انسجام. البّته بخش مهّمی 
از این اعتمادســازی به عهده ِ خود دستگاه ها 
است؛ یعنی خود دولت، خود قّوه  قضائّیه، خود 
دستگاه های دیگر بایستی رفتارشان، عملشان 
جوری باشد که جلب اعتماد بکند؛ این بخش 
به عهده  آنها است، اّما بخشی هم به عهده  من 
و شما است، بخشی هم به عهده  کسانی است 
که مخاطب دارند؛ کسانی که بلندگو دارند که 
بایستی در این بلندگوهای رسمی و غیررسمی، 
حرف هایی زده بشــود. هیچ دولتی هم بدون 
کمک و پشتیبانِی مردم قادر به کار نیست، نه 
دولِت ما و نه هیچ دولتی در دنیا. ما نباید کاری 
کنیم که این پشتیبانی و اعتماد مردم نسبت 
اجرائی  دستگاه های  و  دولتی  دستگاه های  به 
کشور - چه در بخش قضائی، چه در بخش قّوه  
مجریّه و بقّیه  بخش ها [مانند] نیروهای مسّلح 
- سلب بشود. عالج مشکالت این نیست که ما 
پشت دولت را خالی کنیم؛ عالج مشکالت این 
نیست که ما تبّری کنیم از آنچه دستگاه های 
مسئول انجام می دهند؛ نخیر، عالج این است 
که ما انتقاد کنیم، حرفمــان را بزنیم، کمک 
کنیم، کمک فکری بکنیم و کمک عملی بکنیم؛ 

عالج این است.
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پرونده      سراب افزایش نرخ سود بانکی
نرخ مطلوب سود بانکی

کابوسی به نام افزایش نرخ سود بانکی
رشد نرخ سود؛ انفعال یا انتفاع؟
این اقتصاد، »اقتصاد« نیست!

اقتصاد جهان      سوئیفت چگونه کار می کند؟
گذری بر تاریخچه سوئیفت

رویدادهای جهان
بانک ها واسطه اعتماد میان فعاالن اقتصادی

ذره بین     صادرات بر بام ایران
درجه یک شدن بانک استان آرزوی من است

بانک صادرات ایران محبوب ترین بانک استان است
رئیس شعبه ما را عاشق کار در بانک کرد

مشتری ولی نعمت ماست
غم و شادی مشتری ها، غم و شادی بانک است

کار در شعبه را دوست دارم
شعبه ای برای عشایر

آموزش بانکداری الکترونیک به عشایر
لردگان، مرکز اقتصادی روستاهای اطراف
پایان سال جشن درجه یک شدن شعبه

خوش بین و امیدوار به آینده
بانک صادرات ایران بهترین خدمات را به ما داده است

یاد یاران یاد باد
کجایید ای شهیدان خدایی

بانک صادرات ایران درختی تنومند است
سازمان     استقرار حاکمیت شرکتی در سازمان

کار علمی را با تعهد و تخصص انجام می دهیم
دستورات بانک مرکزی را عینًا در بانک صادارت ایران انجام می دهیم 

تجزیه وتحلیل اعتبارات تسهیالت را دنبال می کنیم
همکاران برای چابک سازی بانک همکاری کنند

پشتیبانی از سیستم سپهر وظیفۀ اصلی ماست
بانک دیگر وقتی برای سنتی فکرکردن و سنتی عمل کردن ندارد

بررسی و بازنگری، ماموریت اصلی گروه فرآیندها به شمار م یآید 
در تدوین بخش نامه ها دقت و حساسیت کامل داریم

پيگيری امور ارجاعی به گرو ههای كارشناسی و دواير اداره را با جديت دنبال می كنيم
ساده سازی و اصالح فرآيندهای اجرايی مربوط به  سيستم های بانکداری الکترونيک را دنبال می کنیم

مطالعۀ بخش نامه ها و دستورالعمل ها از سوی همکاران یک ضرورت است
رویداد     ایستاده در درگاه  67 سالگی

روایتی از 66 سال خدمت بانک صادرات ایران
همه با هم برای صعود بانک تالش می کنیم

نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید توسط مدیرعامل بانک صادرات ایران
پرداخت تسهیالت با نرخ سود ٦ درصدی دربانک صادرات ایران آغاز شد 

تالش محسوس همکاران در جریان بازرسی های نامحسوس دیده شد
(OWASP( برگزاری دوره آموزشی امنیت نرم افزارهای وب

بانک صادرات ایران در توسعۀ زیرساخت های تولید نقشی بی بدیل دارد
ارائه خدمات کارگزاری بورس در شعب بانک صادرات ایران عملیاتی شد

اقدامات محیط زیستی نیروگاه شهید منتظرقائم )عج(
اپلیکیشن مبناکارت آریا در دسترس عموم قرار گرفت

واحد صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت بیمه سرمد در پایانۀ باربری استان تهران
خبرنامه      روایت تالش صادقانه

5
6
8
11

14
17
18
21
22
25
26
27
29

30
30
32
33
34
36
36
39
40
42
43
45
47
48
51
52
54
56
58
59
60
62
63
64
69
70
73
74
75
76
76
77
78
79
80
81

83

نوستالژی فردا را امروز بسازیم
اینکه به گذشته افتخار می کنیم و 
از گذشته یاد می کنیم، چیز عجیبی 
نیست. گذشــته ها معموالً بخشی 
از نوســتالژی های ما را تشــکیل 
می دهنــد. غالباً آنچه از گذشــته 
در معنای کلــی می ماند، خاطرات 
خوب اســت تا خاطرات بد، یعنی 
کفه خاطرات خوب سنگین تر اســت. این خاطرات خوب، به 
این دلیل اســت که از آن فضا و از آن محیط فاصله گرفته ایم. 
همیشه حس می کنیم قدیم ها خیلی بهتر بود. خوبی ها بیشتر 

بود. مسیر موفقیت  ما هموارتر بود و انرژی هایمان بیشتر. 
در مورد بانک صادرات ایران هم همین طور است. در بسیاری 
از امور به قدرت بانک صادرات ایران و اول بودن مان در گذشته 
افتخار می کنیم اما از این غافل می شویم که هنوز ظرفیت های 
بسیار بزرگی در بانک برای رشد و تحول وجود دارد. حتی گاهی 
فراموش می کنیم که باید برای سال های بعد هم نوستالژی هایی 
بســازیم و نوستالژی ما در آینده، همان عملکرد امروز ماست. 
برای ساختن خاطرات خوب و افتخارات دیگر که در آینده بر 
مبنای گذشته به آنها افتخار کنیم، همین امروز باید قدم های 

جدی برداریم.
در تمام شــبکه، امروز این سخن شنیده می شود که مدیریت 
فعلی بانک، بسیاری از چالش ها و مشکالت را سروسامان داده 
و شرایط بانک بهبود پیدا کرده است اما نکته مهم این است که 
هر فرماندهی، باید بر مبنای ظرفیت ها و به پشتوانه کل افراد 
گروه تصمیمات مهم و استراتژیک بگیرد و آنها را عملیاتی کند.
حاال زمان آن فرارسیده است که همه با هم و همگام با یکدیگر 
قدم های هم راســتا با تصمیمات مدیریت ارشد بانک برداشته 
و به ســوی اهداف ترسیم شــده حرکت کنیم. این موضوع در 
شرایطی محقق می شــود که هر کدام از ما در هر سطحی از 
ســازمان یک مدیر باشیم، رویه های جاری و وظایف برعهده 
خودمان را بررسی کنیم، در نقش مدیری توانمند که نگاهی 
جامع دارد، ضعف های عملکردی خودمان را شناسایی کرده و 
منتظر نمانیم تا دیگران آنها را به ما گوشزد کنند. هر کدام از ما 
می توانیم در نقش یک مدیر در هر سطحی از سازمان، تالش 
کنیم ایده های نو برای افزایش بهره وری خودمان ارائه دهیم و 
مشارکت فعاالنه در روندهای جاری بانک داشته باشیم. در این 
صورت موفقیت ما مســتدام و پایدار خواهد بود و امروزمان را 
به نوستالژی شیرین آینده تبدیل خواهیم کرد. یک »یا علی« 

منسجم بگوییم و تحول را شروع کنیم.

سرمقاله

امیر لعلی
مدیر مسئول

یا بانک صادرات ایران صا ام
یرم امیر لعلی م
ردبیر را  ر ش یر ن

ریریه روح اله رجبلو دبیر ت
ریریه سمیه ابراهیمی، مهرنوش عابدی و محمود نبی نژاد، ساره گودرزی  ت

و مرتضی قدیمی 
 فرزاد فراهانی، وحید شامخ، مرتضی قدیمی

ل حمیدرضا بیدقی را 
رایی یوسف فروتن ه  ص

ار  محدثه گودرزنیا ان و ویرا نه خ نم
ا واژه پرداز اندیشه

نشانی خیابان سمیه، بین بهار و مفتح، ساختمان مرکزی بانک صادرات ایران، 
طبقه 7، اداره کل روابط عمومی 

ی 38713 – 15718 

تل 88836275 – 88833610 
ار 88839534 دورن

 www.bsi.ir ای نشانی 
nashriesepehr@bsi.ir ی رونی  ا
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سود سپرده های بانکی عاملی 
وسوسه انگیز برای حفظ دارایی مردم در 
بانک هاست، موضوعی که هر چند ماه 
یک بار دستخوش تغییراتی چون صعود و 
نزول می شود، اما هم اکنون که نوسان نرخ 
ارز کل اقتصاد را زیرورو کرده است، باید 
دید این موضوع هنوز هم جذابیتی برای 
حفظ سپرده های مردمی در بانک ها به 
حساب می آید یا خیر.

سراب افزایش 
نرخ سود بانکی

پرونده
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نرخ سود یا نرخ بهره که بخش عمده قیمت تمام شده پول را تشکیل 
می دهد، متغیری کلیدی در اقتصاد است که می تواند کارکردهای متفاوتی 

در سیاست گذاری  بازارهای مالی و در نهایت اقتصاد کشور داشته باشد. 
برای بررسی نرخ سود بانکی و پیش بینی جهت آن باید نگاهی کلی به وضعیت اقتصاد 

و صنعت مالی کشور داشت. در حال حاضر عدم کارکرد صحیح سیستم بانکی و 
مشکالت ساختاری صنعت مالی کشور بر کسی پوشیده نیست. بررسی نقدینگی و 

افزایش حجم آن می تواند تا حد زیادی وضعیت اقتصادی را تشریح کند.

ــبه پول  ــول و ش ــم پ ــامل حج ــی ش نقدینگ
اســت. حجــم پــول همــراه بــا بخشــی از 
و  کوتاه مــدت  )ســپرده های  شــبه پول 
نوعــی  بــه  قرض الحســنه(  ســپرده های 
ــد  ــا می کن ــردم را ایف ــد م ــدرت خری ــش ق نق
و طبــق برخــی مطالعــات بــا دو تــا ســه 
وقفــۀ فصلــی بــه تــورم منجــر می شــود. 

ــی شــبه پول )ســپرده های  ــر، یعن بخــش دیگ
ســرمایه گذاری(، تأثیــر کمتــری بــر تــورم 
دارد، امــا می توانــد بــه رونــق و رشــد اقتصــادی 
کمــک کنــد، چراکــه شــبکۀ بانکی به پشــتوانۀ 
ــادی  ــاالن اقتص ــه فع ــپرده ها، ب ــوع س ــن ن ای
تســهیالت اعطــا می کنــد و موجبــات تحــرک 
اقتصــادی را فراهــم مــی آورد. بــه ایــن ترتیــب، 
ــدت از کل  ــپرده های بلندم ــهم س ــه س هرچ
شــبه پول نســبت بــه ســهم ســپرده های 
کوتاه مــدت و قرض الحســنه افزایــش یابــد، 
ــی نقدینگــی در کوتاه مــدت  از شــدت تورم زای
کاســته می شــود و اثــرات مثبــت آن بــر رشــد 
ــه  ــی ب ــا نگاه ــد. ب ــش می یاب ــادی افزای اقتص
اعــداد و ارقــام بانــک مرکــزی درمی یابیــم کــه 
حجــم نقدینگــی کشــور از مــرز 1،600 هــزار 

نرخ مطلوب سود بانکی

دکتر سیدعلی خسروشاهی

مدیر سرمایه گذاری شرکت 
تأمین سرمایۀ سپهر
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میلیــارد تومــان گذشــته اســت و عــدم هدایت 
ــورم  ــروز ت ــی موجــب ب ــن نقدینگ ــح ای صحی

ــت.  ــده اس ــور ش ــاختاری در کش س
رشــد پایــۀ پولــی و ضریــب تکاثــر دو عاملــی 
هســتند کــه بــر ســطح نقدینگــی تأثیــر 
می گذارنــد. بــا توجــه بــه ثابــت بــودن ضریــب 
می تــوان  یــک  ســال گذشــته  در  تکاثــر 
ــی از  ــی ناش ــرات نقدینگ ــده تغیی ــت عم گف
ــت. ارکان  ــوده اس ــی ب ــۀ پول ــرات در پای تغیی
ــص  ــامل خال ــی ش ــۀ پول ــکیل دهندۀ پای تش
ــت  ــزی اس ــک مرک ــی بان ــای خارج دارایی ه
ــه خــود متشــکل اســت از: موجــودی ارز و  ک
ــروش  ــاً ف ــارج )عمدت ــات از خ ــص مطالب خال
نفــت(، ذخایــر طــال، خالــص مطالبــات بانــک 
مرکــزی از دولــت شــامل: مطالبــات از بخــش 
دولتــی، ســپرده های بخــش دولتــی، حســاب 
ســرمایۀ بانــک مرکــزی، اوراق قرضــۀ دولتی، و 
مطالبــات بانــک مرکــزی از بانک هــای تجــاری 
کــه عمدتــاً بــه صــورت وام  و اعتبــارات اعطایی 

ــت. ــاری اس ــای تج ــه بانک ه ب

بــا نگاهــی بــه ترازنامــۀ بانــک مرکــزی و 
یک ســالۀ  و  ســه ماهه  دوره هــای  مقایســۀ 
ــوان  ــی، می ت ــۀ پول ــکیل دهندۀ پای ــالم تش اق
دریافــت تــا پایــان 96 نــرخ رشــد ایــن اقــالم 
نســبتاً کــم و رونــدی ثابــت داشــته اســت، امــا 
ــش  ــا افزای ــد آن ه ــرعت رش ــدای 97 س از ابت
یافتــه اســت. به عنــوان مثــال، بــرای دورۀ 
یک ســالۀ منتهــی بــه خــرداد 97 دارایی هــای 
ــد  ــدود 35 درص ــزی ح ــک مرک ــی بان خارج
رشــد کــرده اســت کــه ایــن عــدد بــرای دورۀ 
ــر از  ــرداد 96 کمت ــه خ ــی ب ــالۀ منته یک س
یــک -درصــد بــوده اســت. هرچنــد کــه ایــن 
افزایــش متأثــر از افزایــش نــرخ ارز بوده اســت، 
امــا در نهایــت بــه افزایــش پایــۀ پولــی منجــر 

شــده اســت. 
بانــک  مطالبــات  نگران کننــده،  قســمت 
مذکــور  دورۀ  در  بانک هاســت.  از  مرکــزی 
ایــن عــدد از 100 هــزار میلیــارد تومــان 
ــه  ــید ک ــان رس ــارد توم ــزار میلی ــه 140ه ب
ــکل  ــور مش ــای کش ــد بانک ه ــان می ده نش

در حال حاضر 
بانک ها برای 
جذب منابع 

جدید و 
نگهداشت 
منابع قبلی 

اقدام به رقابت 
با یکدیگر 
می کنند و 
سودی در 

محدودۀ باالی 
20 درصد 

پرداخت 
می کنند

به عبــارت  دارنــد.  مالــی  منابــع  تأمیــن 
و  پرداخــت ســود  بــرای  بانک هــا  دیگــر، 
ــه رو  ــع روب ــود مناب ــا کمب تســویۀ ســپرده ها ب
هســتند. مشــکالت ســاختاری بانک هــا، نظیــر 
مطالبــات معــوق، دارایی هــای منجمــد، بدهــی 
دولــت بــه بانک هــا و... باعــث شــده اســت کــه 
نــرخ ســود بــاال رود. در حــال حاضــر بانک هــا 
بــرای جــذب منابــع جدیــد و نگهداشــت 
ــر  ــا یکدیگ ــت ب ــه رقاب ــدام ب ــی اق ــع قبل مناب
ــاالی 20  ــدودۀ ب ــودی در مح ــد و س می کنن
درصــد پرداخــت می کننــد. در همیــن حــال، 
دولــت نیــز بــا توجــه بــه کمبــود منابــع مالــی 
ــر  ــواع اوراق بدهــی موجــب باالت ــا انتشــار ان ب
رفتــن ایــن نــرخ تــا 27 درصــد و عمــاًل رقیــب 
بانک هــا شــده اســت. نــرخ ســود بــاالی بانکــی 
ــای  ــا و پروژه ه ــر فعالیت ه ــده اکث ــب ش موج
اقتصــادی از توجیــه خــارج شــوند و بدهــکاران 
واقعــی بانک هــا کــه دارای کســب وکارهای 
بازپرداخــت  مشــکل  بــا  هســتند  مولــد 
تســهیالت مواجــه شــوند. بانک هــا نیــز متأثــر 
ــده اند.  ــی ش ــار زیان ده ــت دچ ــن وضعی از ای
ــر مشــکالت  در یــک  ســال گذشــته، عــالوه ب
ــز  ــی نی ــکالت سیاس ــاد، مش ــاختاری اقتص س
ــر شــدن اوضــاع و موجــب شــده  موجــب بدت
تــا مبــادی ورودی ارز بــه ایــران در حال بســته 
ــای  ــی گرفتن  تقاض ــذا، پیش ــد. ل ــدن باش ش
دالر بــر عرضــۀ آن و افزایــش نــرخ دالر باعــث 
شــده نقدینگــی بــه ســمت بازارهــای مــوازی 
ــود.  ــت ش ــکن هدای ــال و مس ــون ارز، ط همچ
ــی شــدن بخشــی از  ــن فشــار موجــب خال ای
ــا  ــود بانک ه ــب می ش ــا و موج ــع بانک ه مناب
بــرای حفــظ ســپرده های موجــود اقــدام 
ــد.  ــود کنن ــر س ــای باالت ــت نرخ ه ــه پرداخ ب
ــی  ــت عملیات ــک فعالی ــه هم این ــی ک در حال

ــت. ــان ده اس ــا زی بانک ه
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اما در این بــازه زمانی اتفاقاتی که در بازارهای 
مختلف افتاد این ابهام را ایجاد کرد که شــاید 
بانــک مرکزی و اعضای شــورای پول و اعتبار 
دوباره برای تعیین  تکلیف نرخ سود بانکی دور 
یک میز بنشــینند و نرخ تازه ای را برای سود 
بانکی اعالم کنند تا نقدینگی های سرگردان از 
بازارهای ارز، ســکه و طال خارج شود و دوباره 
بــه بانک ها بازگردد. اما، باید به این نکته توجه 
داشت تجربه نشــان داده است دستوری بودن 
نرخ سود بانکی و تصمیمات غیرکارشناسی به 
ضرر و زیان ســپرده گذار و تولیدکننده منجر 

شده اســت، به طوری که در کنار کارشناسان 
و تحلیلگران اقتصادی نمایندگان ملت نیز بر 
این موضوع تأکید دارند که افزایش نرخ ســود 
بانکی، در شرایط کنونی اقدامی غیرکارشناسی 
محسوب می شود، چراکه به بخش تولید زیان 
وارد می کنــد. در حال حاضــر، بخش تولید با 
مشکل کمبود نقدینگی روبه روست و نمی تواند 
شــوک جدیدی را تحمل کند. باید اذعان کرد 
که مدیریت نقدینگی با روش های کارشناسی 

امکان پذیر است.
ــی  ــرخ ســود بانک ــش ن ــۀ افزای ــاره زمزم درب

ــت  ــۀ مل ــردم در خان ــدگان م ــراغ نماین س
دربــاره  را  آن هــا  نظــرات  و  رفته ایــم 
ــود  ــرخ س ــش ن ــی از افزای ــای ناش پیامده

بانکــی جویــا شــده ایم.

ــا  ــازی ب ــاهرودی: ب ــینی ش     حس
ــاد  ــی و فس ــه بی ثبات ــود ب ــرخ س ن

مــد نجا می ا
سیدحســن حســینی شــاهرودی، عضــو 
 هیأت رئیســۀ کمیســیون اقتصــادی مجلــس، 
دربــاره افزایــش نــرخ ســود بانکی کــه زمزمۀ 

كشمكش هاي دولت با گروه هاي مختلف اقتصاددان، مجلس و فعاالن حوزه هاي ديگر بر سر مسائل مختلف امري تكراري و خاك خورده است، اما 
متأسفانه عواملی كه امروز مي تواند دست اقتصاد كشور را بگيرد به محور لج بازي ها بین گروه های مختلف بدل شده است، که در این میان فقط 

مردم و صاحبان تولید متضرر می شوند. یکی از این مسائل که این روزها در محافل مختلف مطرح است زمزمۀ افزایش نرخ سود بانکی است. 
این در حالی است که مدت زمان زیادی از آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی می گذرد؛ تصمیمی که در نهایت منجر به 

کاهش نرخ سود بانکی شد.

بهارستان نشینان مطرح کردند:

کابوسی به نام افزایش نرخ سود بانکی
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ــد صباحــی اســت شــنیده می شــود  آن چن
گفــت: »کاهــش و افزایــش نــرخ ســود 
ــی اســت کــه مســئوالن و  بانکــی از ابزارهای
ــرای  ــی کشــور ب دســت اندرکاران حــوزۀ پول
ــی کشــور از آن  ــی و مال ــرل بخــش پول کنت
اســتفاده می کننــد، امــا بایــد توجــه داشــت 
ــرخ  کــه به طــور یقیــن افزایــش و کاهــش ن
ــی  ــد نوســان بســیار باالی ــی نبای ســود بانک
داشــته باشــد، چراکــه نوســانات بیــش از حد 
ــد  ــی می توان ــای بانک ــود و وام ه ــرخ س در ن
ــت  ــاد رقاب ــازار و ایج ــات در ب ــدم ثب ــه ع ب
ــی و  ــام پول ــت در نظ ــاد و ران ــی و فس منف

مالــی بینجامــد.« 
در  میامــی  و  شــاهرود  مــردم  نماینــدۀ 
ــان اینکــه  ــا بی مجلــس شــورای اســالمی، ب
ــرخ ســود بانکــی  ــا واقعــی شــدن ن هنــوز ت
ــود  ــه وج ــورم فاصل ــرخ ت ــه ن ــی ب و نزدیک
بــا  مجلــس  »نماینــدگان  افــزود:  دارد، 
ــی  ــی مخالفت ــود بانک ــرخ س ــرات در ن تغیی
ندارنــد و به طــور یقیــن نظــام پولــی و مالــی 
ــا شــرایط، خــود را  ــد متناســب ب کشــور بای
بــه روز کنــد، امــا نوســانات بســیار، هــم بــه 
ــدگان  ــم تولیدکنن ــپرده گذاران و ه ضــرر س

ــود.« ــد ب خواه
ــد از  ــی بای ــوزۀ بانک ــت: »ح ــار داش وی اظه
تمامــی شــاخصه های اقتصــادی بــرای ثبــات 
ــت  ــه تبعی ــد، چراک ــتفاده کن ــازار اس در ب
از یــک شــاخص اقتصــادی جــز ایجــاد 

بی ثباتــی حاصلــی نخواهــد داشــت.«
ــادی  ــیون اقتص ــۀ کمیس ــو  هیأت رئیس عض
مجلــس، بــا اشــاره بــه اینکــه افزایــش نــرخ 
ســود بانکــی نمی توانــد بــر جمــع آوری 
نقدینگــی موجــود در جامعــه تأثیرگــذار 
باشــد، گفــت: »یکــی از دالیــل اصلــی و مهم 
ــن  ــازار وجــود همی ــی در ب ــش نقدینگ افزای
ــاد  ــث ایج ــه باع ــی اســت ک ــودهای بانک س

ــت.«  ــده اس ــازی ش ــروت مج ــول و ث پ
حســینی شــاهرودی ادامــه داد: »بایــد توجــه 
ــال  ــج س ــه در پن ــودی ک ــم س ــت رق داش
ــه ســمت  ــد ب ــه ســپرده ها داده ان گذشــته ب
تولیــد و بــازار ســرمایه نرفتــه اســت تــا ایجاد 
ــی  ــروت واقع ــاهد ث ــد و ش ــزوده کن ارزش اف
ــه  ــد نقدینگــی را در جامع ــه بتوان باشــیم ک

کنتــرل کنــد.«
وی تصریــح کــرد: »در حــال حاضــر حجــم 
ــن  ــت و ای ــیار باالس ــازار بس ــی در ب نقدینگ

ــت،  ــد نیس ــل تولی ــی حاص ــم نقدینگ حج
ــی  ــی و بانک ــات پول ــل تصمیم ــه حاص بلک
ــاذ  ــر اتخ ــوی مســئوالن ام ــه از س اســت ک

ــت.«  ــده اس ش

    مــرادی: افزایــش نــرخ ســود بانکی 
تکرار اشــتباهات گذشــته اســت

ــه،  ــرادی، عضــو کمیســیون برنام منصــور م
ــۀ  ــه تجرب ــس، ک ــبات مجل ــه و محاس بودج
ــز دارد،  ــی کشــور را نی کار در سیســتم بانک
ــر  ــی ب ــا مبن ــی زمزمه ه ــه برخ ــاره ب ــا اش ب
افزایــش نــرخ ســود بانکــی، گفــت: »افزایــش 
نــرخ ســود بانکــی تکــرار اشــتباهی اســت که 
یــک بــار معایــب آن امتحــان شــده اســت.«

نماینــدۀ مــردم مریــوان در مجلــس شــورای 
اســالمی، بــا بیــان اینکــه افزایــش نرخ ســود 
بانکــی بــا هــدف جمــع آوری نقدینگــی افراد 
منجــر بــه ســاماندهی اقتصــادی نمی شــود، 
ــۀ افزایــش نــرخ ســود بانکــی  افــزود: »تجرب
در گذشــته نشــان داد کــه عرضــۀ نــرخ 
ــه عرضــۀ تســهیالت  ــم ب ــاز ه ــاال ب ســود ب
ــازار منجــر  ــی در ب و بیشــتر شــدن نقدینگ

شــده اســت.«
وی ادامــه داد: »اگــر قــرار اســت تصمیمی در 
حــوزۀ بانکــی اتخــاذ شــود بایــد بــر اســاس 
کار کارشناســی و جامــع باشــد، چراکــه 
ــک پذیری  ــی ریس ــود بانک ــرخ س ــش ن افزای
در  ســرمایه گذاری  بــرای  ســرمایه گذاران 
امــور تولیــدی را کاهــش می دهــد و به طــور 
قطــع بــا اجرایــی شــدن ایــن تصمیــم بایــد 
ــاد  ــازار و اقتص ــود در ب ــداوم رک ــر ت منتظ

کشــور باشــیم.«
و  بودجــه  برنامــه،  کمیســیون  عضــو 
ــر  ــت: »اگ ــار داش ــس اظه ــبات مجل محاس
ــی  ــود بانک ــرخ س ــش ن ــه افزای ــم ب تصمی
ــت  ــاید دول ــه ش ــت ک ــدان معناس ــت، ب اس
تصمیــم گرفتــه نقدینگــی بــازار را به ســمت 
بانک هــا جــذب کنــد، امــا ایــن ســؤال 
ــد در  ــا می خواهن ــه بانک ه مطــرح اســت ک

چــه جاهایــی ســرمایه گذاری کننــد.«
ــا  ــن وام ه ــفانه ای ــه داد: »متأس ــرادی ادام م
ــایر  ــد خــودرو و س ــه ســمت خری بیشــتر ب
کاالهــا ســوق داده شــده اســت. ایــن نشــان 
می دهــد زمانــی کــه تصمیمــات بــر اســاس 
کار کارشناســی و منطــق اقتصــادی گرفتــه 
نمی شــود، تســهیالت نیــز بــه ســمت داللــی 

ــرد.« ــد ک ــت خواه ــطه گری حرک و واس
نماینــدۀ مــردم مریــوان در مجلــس تصریــح 
ــادی  ــال های متم ــول س ــا در ط ــرد: »م ک
ــا  ــش ی ــا کاه ــه ب ــم ک ــن بوده ای ــاهد ای ش
ــته ایم  ــی نتوانس ــود بانک ــرخ س ــش ن افزای
موفــق عمــل کنیــم، بنابرایــن بعیــد بــه نظر 
ــار نیــز بانــک مرکــزی  می رســد کــه ایــن ب

ــرد.« ــش بب کاری از پی
و  بودجــه  برنامــه،  کمیســیون  عضــو 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــس، ب ــبات مجل محاس
هدایــت ســرمایه های مــردم بــه ســمت 
بانک هــا بــا ترفنــد افزایــش نــرخ ســود 
ــح  ــد، تصری ــد را بی رمــق می کن بانکــی تولی
کــرد: »وقتــی مــردم مشــاهده کنند ســودی 
می آورنــد،  دســت  بــه  دردســر  بــدون 
ــود را  ــرمایه های خ ــر س ــم دیگ ــور حت به ط

در تولیــد جــاری نمی کننــد.«

    کریمــی: تصمیمــات بانکــی بــا کار 
کارشناســی صــورت گیــرد

کمیســیون  عضــو  کریمــی،  حمــداهلل 
اقتصــادی مجلــس، نیــز بــا اشــاره بــه 
وضعیــت نابســامان اقتصــادی کشــور گفــت: 
ــامان  ــرای س ــه ب ــت ک ــه داش ــد توج »بای
ــور  ــادی کش ــت اقتص ــه وضعی ــیدن ب بخش
بایســتی بــه حــوزۀ بانکــی توجــه ویــژه شــود 
و سیاســت گذاری ها و تصمیمــات در ایــن 
ــی  ــا کار کارشناس ــق و ب ــد دقی ــوزه بای ح

ــود.« ــام ش انج
نماینــدۀ مــردم شهرســتان بیجار گــروس در 
مجلــس شــورای اســالمی افــزود: »در حــال 
حاضــر زمــان آزمــون و خطــا نیســت، چراکه 
تولیدکننــده و ســرمایه گذار خســته اســت و 
می طلبــد کــه تصمیمــات در ایــن حــوزه بــا 
دقــت بیشــتری از ســوی مســئوالن بانکــی 

گرفتــه شــود.«
وی ادامــه داد: »مســائل بانکــی اهمیــت 
ــه  ــد ب ــه نقدینگــی را بای ــادی دارد، چراک زی
ســمت تولیــد هدایــت کــرد و در ایــن بیــن 
ــن  ــه همی ــد. ب ــی دارن ــش مهم ــا نق بانک ه
دلیــل، تصمیمــات بایــد کارشناســی باشــد. 
ــازار  ــه ب ــه ب ــدون توج ــی ب ــه در مقطع اینک
و تولیــد، نــرخ ســود را کاهــش یــا افزایــش 
ــه  ــیب هایی را ب ــن آس ــور یقی ــم، به ط دهی
ــوارد  ــی م ــه در برخ ــد ک کشــور وارد می کن

ــود.« ــد ب ــران نخواه قابل جب
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 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه 
اگر ســود بانکی چند درصد افزایش یا کاهش 
یابد حالل مشــکالت نیســت، اظهار داشت: 
»اگر بانک ها نرخ ســود را متناسب با نرخ تورم 
تک رقمــی کنند، کمک قابل توجهی به بخش 

تولید کشور می شود.«

    پورابراهیمــی: افزایــش نــرخ ســود 
بانکــی بــه صــالح کشــور نیســت

محمدرضــا پورابراهیمــی، رئیس کمیســیون 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــس، ب ــادی مجل اقتص
ســود  نــرخ  تعییــن  اصلــی  مبنــای 
ــت،  ــورم اس ــاخص ت ــی ش ــپرده های بانک س
ــرخ ســود بانکــی بیشــتر  ــن ن ــزود: »تعیی اف
مبتنــی بــر میــزان نــرخ تــورم در اقتصــاد هر 
کشــوری اســت، بنابرایــن هرچــه نــرخ تــورم 
ــر باشــد، طبــق قاعــده  در اقتصــادی پایین ت
نــرخ ســود ســپرده ها نیــز پایین تــر اســت.«

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه 
نرخ بازده واقعی نیز بر اســاس همین شاخص 
محاسبه می شــود، گفت: »برای مثال، اگر در 
کشــوری نرخ تورم 10 درصد باشد، در عمل 
نرخ بازده خالص دو درصد باالتر از تورم محاسبه 

می شود.« 
وی افــزود: »اگــر در همــان کشــور نرخ ســود 
ســپرده هشــت درصــد باشــد، به طــور مســلم 
نــرخ بــازده ای واقعــی فــردی کــه بــر اســاس 
ــرده  ــرمایه گذاری ک ــک س ــرخ در بان ــن ن ای

منفــی دو درصــد اســت.«
ــن  ــه ای پورابراهیمــی همچنیــن در پاســخ ب
پرســش کــه آیــا موافــق افزایــش نــرخ ســود 
ســپرده های بانکــی در شــرایط فعلــی اقتصاد 
ــت:  ــار داش ــر، اظه ــا خی ــت ی ــور هس کش
»ســود ســپرده های بانکــی یکــی از عوامــل 
بازدارنــدۀ فعالیت هــای اقتصــادی در تمامــی 

ــت.« ــران اس ــژه ای ــورها، به وی کش
ــس  ــان و راور در مجل ــردم کرم ــدۀ م نماین
گفــت: »نــرخ ســود ســپرده ها بــه هــر 
ایــن  به مــوازات  یابــد،  افزایــش  میــزان 
رشــد، نــرخ تســهیالت بانکــی نیــز بــر مــدار 

ــود.« ــد ب ــی خواه افزایش
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی افزود: »فعــاالن اقتصــادی چرخۀ 
فعالیت هــای اقتصادی خود را بر اســاس نرخ 

وام های بانکی به حرکت درمی آورند.«
وی در ادامه نرخ باالی ســود بانکی را از جمله 

چالش های مهم امروز اقتصاد کشور برشمرد و 
اظهار داشــت: »متأسفانه این عامل رشد چرخ 
اقتصاد را ُکند و کمر تولیدکنندگان داخلی را 

خم کرده است.«
پورابراهیمــی اذعــان داشــت: »در حــال 
حاضــر باالتریــن نــرخ ســود بانکــی در بیــن 
کشــورهای منطقــه و شــاید دنیــا مربــوط بــه 

ــران اســت.« ای
ــه افزایــش ســود بانکــی  وی گفــت: »هرگون
ــدت  ــور به ش ــاد کش ــه اقتص ــرایطی ک در ش
دچــار رکــود و چالــش اســت، طبــق قاعــده 
ــد در  ــۀ تولی ــرخ هزین ــش ن ــه افزای منجــر ب

ــود.« ــاد می ش اقتص
رئیــس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اســالمی افــزود: »افزایــش نــرخ ســود بانکــی 
ــه و  ــه به صرف ــر به هیچ وج ــرایط حاض در ش

بــه صــالح اقتصاد کشــور نیســت.«

    کریمــی: افزایــش نــرخ ســود 
بانکــی اقدامــی غیرمنطقــی محســوب 

د  می شــو
کمیســیون  عضــو  کریمــی،  علی اکبــر 
اقتصــادی مجلــس، نیــز دربــاره زمزمــۀ 
افزایــش نــرخ ســود بانکــی گفــت: »بدیهــی 
اســت کــه مســائل اقتصــادی بــه هــم ارتباط 
و  تصمیم گیــری  کــه  به نحــوی  دارنــد، 
می توانــد  بــازار  هــر  در  سیاســت گذاری 
ــرار دهــد.« بازارهــای دیگــر را تحت تأثیــر ق

نمایندۀ مردم اراک و کمیجان در مجلس دهم 
شــورای اســالمی ادامه داد: »نرخ سود بانکی 
در کشــور در سال های گذشــته باال بوده و از 
مؤلفه های اقتصادی پیروی نکرده است، برای 
مثال با وجود تک رقمی شــدن نرخ تورم نرخ 

سود بانکی با این نرخ متناسب نشد.«
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس افــزود: 
»در ســال های گذشــته علی رغــم رونــد 
کاهشــی نــرخ تــورم، نــرخ ســود بانکــی فقط 
ــه متأســفانه  ــت. البت دو درصــد کاهــش یاف
ــود  ــرخ س ــا ن ــارکت ب ــار اوراق مش ــا انتش ب
20 درصــد عمــاًل کاهــش دو درصــدی نــرخ 

ــر شــد.«  ــز بی تأثی ــی نی ــود بانک س
وی تصریح کرد: »افزایش نرخ سود بانکی اقدامی 
غیرمنطقی محسوب می شود، چراکه به بخش 
تولید زیان وارد می کند. در حال حاضر بخش 
تولید با مشکل کمبود نقدینگی روبه روست و 

نمی تواند شوک جدیدی را تحمل کند.«

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس یــادآور 
ــای  ــا روش ه ــی ب ــت نقدینگ ــد: »مدیری ش
ــه  ــد ب ــت و نبای ــر اس ــی امکان پذی کارشناس
بهانــۀ مدیریــت نقدینگــی، نــرخ ســود بانکی 

ــش داد.« را افزای

ــاخت ها  ــدی: زیرس ــی محم     انارک
ــی  ــود بانک ــرخ س ــرات ن ــرای تغیی ب

ــت ــم نیس فراه
کمیســیون  عضــو  محمــدی،  انارکــی 
ــرخ  ــش ن ــاره افزای ــس، درب ــادی مجل اقتص
ســود بانکــی گفــت: »اگــر هــدف از کاهــش 
یــا افزایــش نــرخ ســود بانکــی ارتقــای تولیــد 
و هدایــت ســپرده های ســرگردان بــه ســمت 
تولیــد باشــد، کاری درســت و منطقــی 
ــه  ــفانه زیرســاخت این گون ــا متأس اســت، ام

ــت.« ــم نیس ــور فراه ــات در کش تصمیم
نمایندۀ مردم رفســنجان در مجلس شــورای 
اسالمی افزود: »تجربه نشان می دهد زمانی که 
دولت تصمیم به کاهش یا افزایش نرخ ســود 
بانکی گرفته است پول ها به جای اینکه به سمت 
تولید هدایت شود به سمت داللی و واسطه گری 

می رود.«
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس ادامه داد: 
»این گونه تصمیمات نه فقط به ســپرده گذاران 
صدمه می زند، بلکه اعتماد مردم به نظام بانکی 

را از بین می برد.«
وی اظهار داشــت: »اگر دولت بخواهد افزایش 
نرخ سود بانکی را عملی کند، این تصمیم نیز به 
دلیل اینکه زیرساخت ها فراهم نیست شکست 
خواهد خــورد و به اهــداف موردنظر نخواهد 

رسید.« 
محمــدی انارکی تصریح کــرد: »نمی توان با 
کاهش و افزایش نرخ ســود بانکی نقدینگی را 
از جامعه جمع آوری و به ســمت تولید هدایت 
کرد، چراکه بازار داللی و واسطه گری در کشور 
شــیرین و قوی است و هیچ کس به این سمت 
نخواهد آمد. در حال حاضر و با شرایط کشور، 

باید کارشناسی تر عمل کرد.«
بـه  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  عضـو 
مشـکالت بانکـی در زمینـۀ اقتصـاد اشـاره و 
خاطرنشـان کرد: »از جمله مشکالت وضعیت 
نظـام بانکـی ایـن اسـت کـه به هیچ وجـه در 
خدمـت تولیـد نیسـت، البتـه مشـکل دیگـر 
بایـد  کـه  اسـت  دولـت  زیـاد  بدهی هـای 

چـاره ای بـرای آن اندیشـیده شـود.«

محمدرضا 
پورابراهیمی، 

رئیس 
کمیسیون 
اقتصادی 

مجلس: تعیین 
نرخ سود بانکی 

بیشتر مبتنی 
بر میزان نرخ 

تورم در اقتصاد 
هر کشوری 

است، بنابراین 
هرچه نرخ تورم 

در اقتصادی 
پایین تر باشد، 

طبق قاعده نرخ 
سود سپرده ها 

نیز پایین تر 
است
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دیدگاه کارشناسان درباره رشد نرخ سود سپرده های بانکی؛ 

رشد نرخ سود؛ انفعال یا انتفاع؟

با نگاهی کوتاه به افت وخیز سود بانکی شاهد 
آن هستیم که ســال 1394 نرخ سود بانکی 
از 24 درصــد به 18 درصــد کاهش یافت و 
ســال 1395 بانک ها به طــور خودمختار و با 
مصوبۀ شــورای پول و اعتبار برای هماهنگ 
شدن با سایر شاخص های اقتصادی با تنزیل 
ســه درصد دیگر این ســود را به 15 درصد 
رســاندند. این موضوع تا جایی ادامه یافت که 
درست در یک سال گذشته بانک مرکزی طی 
دستوری بانک ها را مکلف به سود سپرده 15 
درصدی کرد. این در حالی اســت که بانک ها 
برای جذب سپرده های بیشتر در سال گذشته 
حساب های کوتاه مدت را به بلندمدت تبدیل 

کردند. هم اکنون با نزدیک شدن به سررسید 
حســاب های ســال گذشــته برای حفظ یا 
تمدید مجدد این حســاب ها بانک ها باز هم 
سود ســپرده ها را دستخوش تغییراتی کردند 
و پیشــنهاداتی از جمله رشد هشت درصدی، 

یعنی 23 درصد به سپرده گذاران، می دهند.
کارشناســان این بازار معتقدند که ســود 15 
درصدی متناســب با شــرایط فعلی است. با 
این نرخ ســود، دولت، هم بازارهای دارایی و 
تورم را کنترل و هم ترازنامۀ بانک ها را تعدیل 
می کند. اما به نظر می رسد جذابیت بازارهای 
موازی، مدیران بانکی را نگران کرده اســت و 
مردم را درباره سرمایه گذاری در دیگر بازارها 

آگاه. درست است که بازارهایی از جمله سکه 
و ارز عامل اصلــی تنش اقتصادی و بی ثباتی 
تمامی بازارها شدند، اما افت وخیز دادوستدها و 
سودهای کالن این بازارها هر کسی را ترغیب 
می کند در شرایطی که ارزش ریال هر روز در 
حال افت است سود بیشتری به دست بیاورد. 
در این میان بازارهایی همچون مســکن که با 
رکود شدید همراه بودند کمی تکان خوردند 
و معامالت حداقلی بــرای خود رقم زدند، اما 
خودرویی ها که نوســان هر روزۀ محصوالت 
آن ها مردم را ناراضی تر از قبل می کرد، اکنون 
با صعــود غیرقابل پیش بینی محصوالت خود 
راه را برای بسیاری از سودجویان این صنعت 
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فراهم کرده ا نــد، به طوری که برخی با احتکار 
شــمار زیادی از خودروهای تولید داخلی بر 
گرانی آن دامن زدند. از طرفی، بازار ســرمایه 
که همیشه رقیبی برای بانک ها تلقی می شد، 
طی هفته های اخیر رکورد جالبی را در کارنامۀ 
خود ثبت کرده و سرمایه گذاران نوپای زیادی 
را راهی این بازار کرده است. البته، صندوق های 
ســرمایه گذار بورســی که عملکردی شبیه 
بانک ها در حفظ ســرمایۀ اولیۀ با ســودهای 
باالتــر از بانک ها دارند هم برای گروهی دیگر 
از مردم جالب اســت، این صحبت ها در حالی 
عنوان می شود که مدیران بانکی نگران خروج 
سپرده های بانکی به دیگر بازارها هستند و با 
افزایش دوبارۀ نرخ سود سپرده های بانکی به 
23 درصد قصــد دارند بازار بانکی را جذاب تر 
از سال های گذشته نشــان دهند تا با خروج 
ســرمایه های مردمی فعالیت شــان با مشکل 

روبه رو نشود.
کاهش نرخ سود و جذابیت سپرده های بانک ها و 
مؤسسات اعتباری باعث جاری شدن نقدینگی و 
افزایش تقاضای دارایی ها و افزایش قیمت آن ها 
خواهد شد، اما به نظر می رسد شرایط نابسامان 
فعلی اقتصاد باز هم نرخ ســود بانکی را مانعی 

برای توسعۀ تولید می کند. 
مدیران بانکی معتقدند حاشــیۀ نرخ سود در 
بانک ها از تفاوت نرخ سود پرداختي به مشتریان 

و نرخ ســود دریافتي از تســهیالت اعطایي به 
دست مي آید و این حاشیۀ سود به نحوي تعیین 
مي شود که نه فقط هزینه هاي عملیاتي و ریسک 
بانک ها را پوشش دهد، بلکه مالحظات سیاستي 
در زمینۀ بهبود ســاختار مالي بانک ها نیز در 
تعیین آن مدنظر قرار گیرد. به عبارت دیگر، در 
ایــن خصوص از یک طرف مالحظات قانوني و 
حقوقي ناشي از الزامات قانوني عملیات بانکي 
بدون ربا به همراه عملکرد بخش هاي اقتصادي 
در نظر گرفته مي شود و از طرف دیگر، کارایي 
عملیاتي بانک ها و برنامه هاي تنظیمي مقرراتي 
در جهت حفظ استانداردهاي معمول به منظور 

تقویت بنیۀ مالي بانک ها اعمال مي شود. 
همچنین، اتخاذ سیاســت افزایش نرخ سود 
ســپرده هاي بانکي در کنار کنتــرل تورم و 
کاهــش آن مي تواند با خنثي کــردن اثرات 
منفي نوسانات بازارهاي موازي، مجدداً ترکیب 
سپرده هاي بانکي را به نفع سپرده هاي مدت دار 
تغییر دهــد و زمینه را بــراي امکان اعطاي 

تسهیالت بلندمدت بانک ها فراهم کند.
واقع نگري و اتخاذ تصمیمات کارشناســانه در 
تعیین نرخ ســود ســپرده هاي بانکي موجب 
ســوق دادن نقدینگي به بــازار پولي، تجهیز 
بهینۀ منابع بانک ها و در نتیجه مصرف بجاي 
این منابع در زمینۀ توسعه و رونق بخش هاي 
تولیدي، خدماتي، صنعتي و مسکن خواهد بود 

که هدف اصلي و اصولي دولت از تدوین بستۀ 
سیاستي نظارتي است. این امر مي تواند به نظام 
بانکي، اعم از دولتي و خصوصي، تواني مضاعف 
بدهد تا در کنار دیگر ســازمان ها در خدمت 
رشد اقتصادي، اشتغال و ارتقاي سطح تولید 

کشور باشند.

ا ار د با ا  ابه  ی  د بان
مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض الحسنۀ 
مهر ایران، معتقد است: »تا زمانی که بازارهای 
موازی با بازار پول بازدهی باالتری نسبت به نرخ 
ســود ســپرده های بانکی، یعنی سودی تا 50 
درصد داشته باشد، رشد چند درصدی نرخ سود 
سپرده های بانکی هیچ کمکی به این وضعیت 
نمی کند، مگر اینکه نرخ سود بانکی هم پابه پای 
نوسانات بازارها، یعنی تا سقف 50 درصد، رشد 

کند که نتیجۀ آن هم فاجعه ای عظیم است.«
وی ادامه داد: »رشــد نرخ ســود ســپرده ها 
فقط قیمت تمام شــدۀ پول های باقی مانده از 
سپرده گذاران بانکی را که ریسک پذیر نیستند 
و هنوز در بانک ها سرمایه گذاری کردند بیشتر 
می کنــد؛ یعنی هزینه های بانــک را افزایش 
می دهد. از طرفی، هرچه نرخ ســود افزایش 
پیدا کند، نرخ تســهیالت هم بــاال می رود، 
چون قیمت تمام شدۀ پول برای همۀ بخش ها 
بیشتر می شود و از آنجا که توانایی بازپرداخت 
تســهیالت وجود ندارد، معوقات بانک ها هم 

بیشتر می شود.«

ا دارایی  می ش ی ت د بان رش نر 
ا ی بانک  و ب

غالمحسن تقی نتاج، مدیرعامل بانک قوامین، 
با انتقاد از رشــد نرخ سود سپرده های بانکی 
گفت: »اقتصاد کشور در شرایط فعلی سالیانه 
15درصد بازدهی مثبت در تولید ندارد؛ یعنی 
عمالً نرخ ســود بانکی مابه ازای مناســبی در 
تولید کاال و خدمات نــدارد، بنابراین موجب 
افزایش بدهی هــا در اقتصاد پولی کشــور و 
موجب تعمیق شکاف منفي نامعادلۀ دارایي ها 

و بدهي هاي بانک ها مي شود.«
وی ادامه داد: »در چنین شرایطی افزایش نرخ 
سود سپرده های بانکی از دید بانک ها پذیرفته 
نیســت، با این حال به منظور کمک به ســایر 
بازارهای کشور، به ویژه بازار سرمایه، بهتر است 
هرگونه تغییر در نرخ سود بانکی حتماً با تحلیل 

و نظارت بانک مرکزی تصویب و ابالغ شود.«

مدیران بانکی 
نگران خروج 
سپرده های 

بانکی به دیگر 
بازارها هستند 

و با افزایش 
دوبارۀ نرخ سود 

سپرده های 
بانکی به 

23 درصد 
قصد دارند 
بازار بانکی 
را جذاب تر 

از سال های 
گذشته 

نشان دهند 
تا با خروج 

سرمایه های 
مردمی 

فعالیت شان با 
مشکل روبه رو 

نشود



13 12   پرونده      شماره   1123       شماره   1123

nashriesepehr@bsi.ir          نشریه داخلی بانک صادرات ایران            مهر 1397                      مهر 1397          نشریه داخلی بانک صادرات ایران        www.bsi.ir

نام  ها ترا د، ا یی نر  اه در ت اش
ی بان

پارسیان،  بانک  کوروش پرویزیان، مدیرعامل 
اظهار کرد: »تغییراتی که در نرخ سود سپرده 
و تســهیالت بانک هــا، منابع و ســپرده های 
بین بانکی صورت می گیرد موضوعاتی است که 
باید قبل از تصمیم گیری موردتوجه قرار گیرد. 
با توجه به ســیگنال موجود در بازار باید دید 
نرخ ســودها با صعود یا نزول همراه می شود. 
گفتنی است که موضوع نرخ سود سپرده ها و 
تسهیالت به اندازه ای اهمیت دارد که هرگونه 
تصمیم نادرست در این باره می تواند ترازنامۀ 

بانک ها را با التهاب روبه رو کند.«

اد ا ا ی، ان د بان خی نر 
کمیســیون  رئیس  پورابراهیمی،  محمدرضا 
اقتصادی مجلس شــورای اســالمی، درباره 
رشد نرخ سود بانکی در شرایط فعلی اقتصاد 
خاطرنشان کرد: »سود سپرده های بانکی یکی 
از عوامل بازدارنــدۀ فعالیت های اقتصادی در 
تمامی کشــورها، به ویژه ایران است .نرخ سود 
ســپرده ها به هر میزان افزایش یابد، به موازات 
این رشــد، نرخ تســهیالت بانکی نیز بر مدار 

افزایشی خواهد بود.« 
وی در ادامه نرخ باالی سود بانکی را از جمله 
چالش های مهم امروز اقتصاد برشمرد و اظهار 
کرد: »متأسفانه این عامل رشد چرخ اقتصاد را 
ُکند و کمر تولیدکنندگان داخلی را خم کرده 
است. هرگونه افزایش سود بانکی در شرایطی 
که اقتصاد کشور به شدت دچار رکود و چالش 
است، طبق قاعده به افزایش نرخ هزینۀ تولید 

در اقتصاد منجر می شود.«

ر رش ربا خ
علی ترکمان دینی، پژوهشــگر حوزۀ بانکی، 
درباره تغییر نرخ سود بانکی می گوید: »اگر نرخ 
سود بانکی خیلی باال باشد، به لحاظ اخالقی، 
زمینه ساز ربا و نشان دهندۀ بیماری در اقتصاد 
اســت. چون نرخ باالی سود در اقتصاد یعنی 
اجزا و عناصر آن اقتصاد درست کار نمی کند.«

وی افزود: »در کشــورهای پیشرفته نرخ سود 
بانکی دو یا سه درصد و حداکثر چهار تا پنج 
درصد است، اما در خصوص تناسب نرخ بهره 
و نرخ تورم بین اقتصاددانان این مناقشه وجود 
دارد که آیا اول باید برای کنترل تورم نرخ بهره 
را باال برد یا اینکه بدون دست کاری قیمت ها 

باید عملکرد بخش واقعی اقتصاد را درست کرد 
و با نظارت بر بانکداری و کاهش سومدیریت ها 

فرایند انباشت سرمایه را تحت نظر گرفت.« 

ران ی ب تش
احمد حاتمی یزدی، مدیرعامل اســبق بانک 
صــادرات، در این باره بیان کرد: »رشــد نرخ 
سود سپرده های بانکی در شرایط فعلی خالف 
سیاست های بانک مرکزی است. در حال حاضر 
بانک ها در پرداخت سود سپرده های فعلی هم با 
مشکل مواجه  هستند، بنابراین افزایش نرخ سود 

صدمات بیشتری به آن ها وارد خواهد کرد.«
او اظهار کرد: »هم اکنون که بانک ها سودهای 
کالنی به سپرده گذاران خود پرداخت می کنند 
آن ها را با بحران های جدی روبه رو کرده است. 
بنابرایــن، با وجود چنیــن بحران هایی نباید 
درباره افزایش غیررسمی نرخ سود سپرده های 

بانکی زمزمه کرد.«

اد ا ا ی ان ن بان ا  د
حمید زمان زاده، معاون پژوهشــی پژوهشکدۀ 
پولی و بانکی، با بیان اینکه افزایش نرخ ســود 
بانکی وضعیت تولید و سرمایه گذاری را به خطر 
می اندازد، تصریح کرد: »در بخش واقعی اقتصاد 
افزایش نرخ سود حقیقی باعث انقباض اقتصادی 
و کاهش تولید می شود، اما در بخش اسمی، نرخ 
ســود یکی از عوامل تعیین کنندۀ دارایی مردم 

است.«
این کارشــناس اقتصادی بهترین نرخ ســود 
بانکی با توجه به شــرایط اقتصادی کشور را 

حدود 15 درصد اعالم کرد.

رد با را  د  ، نر  ر ر با ت ن
ل می 

اکبر کشاورزیان پیوستی، محقق حوزۀ بانکی، 
یکی از ابزارهای مهم و کارآمد در سیاست گذاری 
اقتصاد کالن و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی را نرخ 
سود می داند و بر این باور است که: »طرفداران 
نظریۀ افزایش نرخ سود بانکی معتقدند که به 
دلیل وجود تورم زیاد در کشور و نرخ سود باال در 
بازار غیررسمی  پول که برایند عرضه و تقاضای 

پول است، نرخ سود بانکی باید افزایش یابد.« 
وی ادامه داد: »نرخ ســود واقعی در معادالت 
سرمایه گذاری و رشد با یکدیگر رابطه مثبت 
دارند، به طوری که با افزایش نرخ سود واقعی 
در نظام بانکی کشور، میزان سرمایه گذاری و 

تولید افزایش می یابــد. در تابع تقاضای پول، 
نرخ سود واقعی باالترین ضریب را دارد و نشان 
می دهد که با افزایش نرخ ســود مقدار زیادی 
از پول های مردم جذب نظام بانکی می شود و 

نتیجۀ آن ثبات اقتصادی خواهد بود.«

ات  ش  د، با ت نر  تاه م رش 
ا ار به با

میثــم رادپــور، کارشــناس بازار ســرمایه، 
درباره تأثیر افزایش نرخ ســود سپردۀ بانکی 
گفت: »هرچند در حالت کلــی افزایش نرخ 
ســود ســپردۀ بانکی اثر منفی بــر بازارهای 
سرمایه گذاری می گذارد، اما این اتفاق می تواند 

در کوتاه مدت آرامش را به بازارها بازگرداند.«
وی ادامـه داد: »بـه نظـر می رسـد تصمیـم 
بانـک مرکـزی مبنـی بـر کاهـش نرخ سـود 
بانکـی در ماه هـای قبـل آثاری در پی داشـت 
کـه نوسـان بـازار ارز هـم تـا حدی بـه همان 
علـت بـود و امـروز ایـن تصمیـم بـا هـدف 
برگردانـدن آرامـش بـه بـازار ارز گرفته شـده 
تحت تأثیـر  ارز  بـازار  نوسـان  البتـه،  اسـت. 
عوامـل دیگـری نیـز بـوده کـه نبایـد از آن ها 

شـد.« غافل 

ت خرد  ام اد با م رده ا م د 
د یی ش ت

جهانبخش ســنجابی، عضو اتاق بازرگانی، در 
پاسخ به این سؤال که آیا در شرایط فعلی توجیه 
منطقی دارد که سود سپرده های بانکی افزایش 
پیدا کند گفت: »سود بانکی باید منطقی شود 
و پوشــش آن حداقل معادل برخی معامالت 
خرد سطح جامعه باشــد. تعیین این رقم نیز 
موضوعی اســت که اقتصاددان ها می توانند با 
بهره گیری از فرمول های مختلفی که وجود دارد 
آن را محاسبه کنند. اکنون برخی از معامالت 
خرد بازار سودی به مراتب سودی بیشتر از سود 
ســپردۀ بانکی دارند و همین موضوع موجب 

می شود سرمایۀ مردم از بانک ها خارج شود.«
با این اوصاف باید دید مدیران عالی رتبۀ کشور 
درباره چنین موضوع مهمی که نقش بنیادین 
در تمام عرصه های اقتصادی دارد چه تصمیمی 
خواهند گرفت. البته باید گفت اگر قرار اســت 
با افزایش، ثبات یا کاهش نرخ سود سپرده های 
بانکی مواجه شــویم، اعالم آن از نهاد رسمی و 
اجرای قانونی آن موجب عملکردی شفاف و از 

بین بردن شبهات می شود.

رشد نرخ سود 
سپرده های 

بانکی در شرایط 
فعلی خالف 

سیاست های 
بانک مرکزی 

است. در 
حال حاضر 
بانک ها در 

پرداخت سود 
سپرده های 
فعلی هم با 

مشکل مواجه  
هستند، 
بنابراین 

افزایش نرخ 
سود صدمات 

بیشتری به 
آن ها وارد 
خواهد کرد
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معموالً به نرخ بهرۀ اوراق قرضۀ دولتی که دولت 
پرداخِت سود و اصل آن را تضمین می کند نرخ 
بهرۀ بدون ریسک می گویند. در عین حال و با 
توجه به شرایط کلی اقتصاِد ایران، جدا از اینکه 
می  توان نرخ اوراق مشارکت را نرخ سود بدون 
ریسک دانســت، می توان حساب های بانکی 
کوتاه مدت یا بلندمدتی را که با نرخ مشخصی 
ســود می دهند نرخ بدون ریســک نام نهاد و 
اقتصاد کشور و رشد بنگاه های اقتصادی را با 

توجه با افزایش یا کاهش آن سنجید.

وقتی نرخ ســود بدون ریسک به عنوان مثال 
20 درصد است، سرمایه گذاران بدون تحمل 
کوچک ترین ریسکی می توانند با سپرده گذاری 
100 هزار تومان از منابع خود، در سررســید 
یک ساله به سود بدون ریسک 20 هزار تومانی 
دســت پیدا کنند. در نتیجۀ ســرمایه گذاری 
این مبالــغ در بنگاه های اقتصادی که طبیعتاً 
با ریسک های مختلفی همراه است، نرخ سود 
ســرمایه گذاری کمتر از 20 درصد عاقالنه به 
نظر نمی رســد و به بیان علمی، یک انســان 

عاقل اقتصادی که شــخصی ریســک گریز و 
رکودستیز است، برای سرمایه گذاری در یک 
بنگاه یا پروژۀ اقتصادی باید توجیه اقتصادی 
پیدا کند و سرمایۀ خود را بی علت در معرض 

انواع ریسک ها قرار ندهد.
ریسک در واقع »عدم اطمینان« از تحقق بازده 
موردانتظار یا اختالف بین بازده تحقق یافته و 
بازده موردانتظار است. از طرفی، ریسک هایی 
که سرمایۀ ســرمایه گذاران را تهدید می کند 
می تــوان از بابــت منابــع، به ریســک های 
سیستماتیک و غیرسیستماتیک تقسیم بندی 
کرد. ریسک سیســتماتیک به ریسکی گفته 
می شــود که مربوط به بازار نیست و نمی توان 
آن را با متنوع سازی سبد دارایی ها کاهش داد.
موضوع ریســک و ســرمایه گذاری در تمام 
اقتصادها بســیار مهم اســت و بــرای جذب 
ســرمایه و به کارگیــری آن در اقتصاد توجه 

یادداشتی کارشناسی درباره نرخ بهرۀ بانکی در ایران

این اقتصاد، »اقتصاد« نیست!

محمد چراغی
کارشناس اقتصادی

نرخ سود بانکی در دنیا با توجه به متغیرهای اقتصادی و عرضه و 
تقاضا مشخص می شود، اما در ایران نرخ سود بانکی به صورت 

دستوری توسط شورای پول و اعتبار مشخص و عواملی که باعث 
کشف نرخ سود بانکی می شود سبب شده که در کشور رابطۀ بین رشد سود 

بانکی و رشد اقتصاد منفی باشد. 
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ویژه ای به آن می شــود. یکی از ریســک های 
موجود که در اقتصاد ایران بنگاه های اقتصادی 
و ســرمایه گذاران نگاهی ویژه بــه آن دارند، 
ریسک نوســان نرخ بهره است. هنگاهی که 
یک ســرمایه گذار پول خود را در اوراق قرضه 
)یا اوراق مشارکت( ســرمایه گذاری می کند، 
می پذیــرد که بهــرۀ ثابتــی را در زمان های 
مشخص دریافت کند. در صورت افزایش نرخ 
بهرۀ بــازار، قیمت این اوراق کاهش می یابد و 
سرمایه گذار در صورت فروش اوراق خود قبل 
از سررســید متحمل زیان می شــود. به این 
ریســک که بازده سرمایه گذاران را تحت تأثیر 
قرار می دهد ریسک نوسان نرخ بهره می گویند 
و بسیاری از تصمیم های اقتصادی بر مبنای آن 

گرفته می شود.
جدا از موضوع ریســک، یکی از مفاهیم اصلی 
و اساسی برای سرمایه گذاری بازده است. بازده 
مقدار پاداشــی است که سرمایه گذار از خرید 
و ســپس فروش یک ورقۀ بهادار به دســت 
مــی آورد. این پاداش شــامل تغییر قیمت و 
همچنین منافع حاصل از مالکیت، مثل سود 
تقســیمی در دورۀ نگهداری خواهد بود. بازده 
تحقق یافته بازدهی اســت که کسب شده در 
حالی که »بازده موردانتظار« تخمینی از بازده 
است که یک سرمایه گذار انتظار دارد در دورۀ 
آتــی از یک دارایی به دســت آورد. در نتیجه 
بازده موردانتظار با عدم اطمینان نســبت به 

وقوع آن همراه است. 
ســرمایه گذار خارجی که برای همۀ اقتصادها 
در دنیا نقش پررنگــی را بازی می کند دارای 
نرخ بازدهی موردانتظار بیشــتری در قیاس با 
سرمایه گذاران داخلی است. زیرا سرمایه گذاران 
خارجی با ریســک سیاســی بیشتری مواجه 
هستند. برای مثال، قوانین کشور سرمایه پذیر 
درباره منع خروج منابع مالی از کشور، قوانین 
مالیاتی و تعرفه های مختلف برای سرمایه گذاران 
خارجی، آن ها را با ریســک های زیادی مواجه 
می کنــد. مثال ملموس تر اینکه پس از خروج 
یک جانبۀ امریکا از برجام دیده شد که بسیاری 
از ســرمایه گذاران خارجی که بــازار ایران را 
برای سرمایه گذاری تحت نظر داشتند ریسک 
سیستماتیک را برای سرمایه گذاری باال دیدند 
و تعدادی از سرمایه گذاران خارجی ای که در 
ایران ســرمایه گذاری کرده بودند نیز اقدام به 
خروج کردند. در نتیجه، مبحث ریسک و بازده 
از مباحــث اجتناب ناپذیر در اقتصاد، از جمله 

نرخ بهره های بانکی است. 
در اقتصــادی که بر مبنای بازار رســمی بنا 
شده و همه چیز در آن شفاف است، نرخ سود 
بانکی متغیر اصلی در ایجاد تعامل میان وجوه 
قابل اســتقراض و وجوه قابل تخصیص است. 
همان طور کــه می دانیم، اگــر هزینه ها را از 
درآمد کسر کنیم آنچه باقی می ماند پس انداز 
می شــود. بین نــرخ بهره و پس انــداز رابطۀ 
مستقیم و بین نرخ بهره و سرمایه گذاری رابطۀ 

عکس وجود دارد.
در اقتصاد کشــورهای قدرتمند که بر مبنای 
بازار رسمی تشکیل شده اند می توان با افزایش 
یا کاهش نرخ ســود سپردۀ بانکی متغیرهای 
واقعی اقتصاد، همچون مقدار ســرمایه گذاری 
را افزایــش یا کاهش داد. در چنین اقتصادی، 
بازارهای رسمی نه دستورپذیرند و نه می توان 
آن هــا را تعطیل کرد، چراکه این بازارها چرخ 
اقتصاد را به چرخش درمــی آورد و نرخ ها، از 
جمله نرخ ســود سپرده های بانکی با توجه به 
مکانیزم های عرضه و تقاضا در چنین بازارهایی 

کشف می شود.
در نتیجــه در دنیا و در اقتصادی که به معنی 
واقعی »اقتصاد« است )یعنی مکانیزمی که از 
قوانین اقتصادی پیروی می کند( سرمایه گذاران 
چه از جنس افرادی باشند که می خواهند در 
یک پــروژۀ کالن اقتصادی ســرمایه گذاری 
کنند، چه عامۀ مردم جامعه که قصد دارند با 
درآمد مازاد خــود خلق ارزش کنند، با توجه 
بــه متغیرهایی تصمیم گیری می کنند که آن 
متغیرها توســط یک سیستم بیرونی قابلیت  

تغییر ندارد.
آن ســرمایه گذاران بــا توجه بــه متغیرهای 
مختلــف، از جمله مقدار انواع ریســک های 
سیستماتیک و غیرسیستماتیک، بازده بدون 
ریسک و حداقل بازده موردانتظار، تصمیمات 
اقتصادی می گیرند و این موضوعات سبب شده 
بر مبنای عرضه و تقاضا یک اقتصاد شکل بگیرد 
و بین شکل گیری این اقتصاد و سرمایه گذاران 
موجود در آن بازار رابطه ای دوسویه وجود دارد. 
این اقتصاد به ســرمایه گذاران دید بلندمدت، 
میان مدت و کوتاه مدت برای ســرمایه گذاری 
می دهد و وجود این »دیــد اقتصادی« برای 

سرمایه گذاران اطمینان بخش است.
اما ســرمایه گذاران در اقتصادی که نرخ سود 
بانکــی اش نــه از طریق مکانیزم بــازار، بلکه 
به صورت دســتوری مشــخص و گاه و بی گاه 

به مکانیزم اندک بازارهای رســمی آن حمله 
می شود نمی توانند امید ببندند و با معادالت 
اقتصادی برای خود و در نهایت رشــد اقتصاد 
گام هــای چندان مؤثری بردارنــد. در چنین 
اقتصادی چندان فرقی نمی کند که بازده بدون 
ریسک 9 درصد باشــد یا 22 درصد، چراکه 
ســرمایه گذاران نمی توانند این نرخ را مبنای 
تصمیمات اقتصادی خود قرار دهند و بر اساس 
آن اقدام به سرمایه گذاری با دید بلندمدت یا 
حتی میان مدت کنند. چراکه این نه عرضه و 
تقاضا بلکه »یک دستور« است که به بازارهای 
رسمی و غیررســمی جهت می دهد. طبیعی 
است که در چنین شرایطی دید سرمایه گذاران 
نسبت به آیندۀ ســرمایه گذاری خود چندان 
واضح نیست و تغییرات سود سپرده های بانکی 
نمی تواند به تنهایی و به صورت دستوری اقتصاد 
را به ســمتی ببرد که مطلوب سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی باشــد و به بیانی دیگر، این 

اقتصاد هرچه هست »اقتصاد« نیست.
در چنین اقتصادی نباید انتظار داشت که حجم 
نقدینگی در کشور قابل کنترل باشد و نقدینگی 
به سمتی پیش رود که در اقتصادهای پایدار 
پیش می رود. در چنیــن اقتصادی نمی توان 
انتظار داشــت که بانک ها بنگاه داری نکنند و 
منابع خود را برای رشــد بنگاه های اقتصادی 
بــه آن ها تخصیص دهنــد، چراکه در چنین 
وضعی بنگاه های اقتصادی نیز با تزلزل شدید 
در تصمیم گیری مواجه می شــوند و به راحتی 

نمی توانند راه خود را تشخیص دهند.
در چنین اقتصادی است که ارزهای خارجی 
اســتفاده  منابع ســرمایه گذاری  به عنــوان 
می شوند و مردم عادی به جای سرمایه گذاری 
در پروژه هــای اقتصادی اقدام به خرید دالر، 
یورو و... می کنند. این موضوع خود می تواند 
به افزایش نرخ ســودهای بدون ریســک، از 
جمله نرخ بهره های بانکی دامن بزند، چراکه 
یکی از راهکارهای پیش روی دولت در چنین 
مواقعی، بــرای جلوگیری از هجوم نقدینگی 
به ســمت بازار ارز، افزایش سودهای بانکی 
است که این موضوع می تواند به تنهایی هزینۀ 
تأمین مالی را بــرای بنگاه های اقتصادی باال 
ببرد و آن ها را مجبور به تعدیل نیرو یا حتی 
تعطیلی کند. در اقتصادی که قوانیِن اقتصادی 
حکم فرما نباشد، چه با بهرۀ بانکی باال چه با 
بهرۀ بانکی پایین، بنگاه های اقتصادی محکوم 

به نابودی هستند.

در اقتصاد 
کشورهای 

قدرتمند که 
بر مبنای بازار 

رسمی تشکیل 
شده اند 

می توان با 
افزایش 

یا کاهش 
نرخ سود 

سپردۀ بانکی 
متغیرهای 

واقعی اقتصاد، 
همچون مقدار 
سرمایه گذاری 

را افزایش یا 
کاهش داد





اقتصاد جهان

سوئیفت از زمان تأسیس خود تاکنون 
همواره در استانداردسازی و خودکارسازی 
خدمات تبادل پیام های بین بانکی پیشتاز 
بوده است. استفاده از پیام های استاندارد 
و داده های مرجع در سامانه سوئیفت به 
مؤسسات عضو امکان می دهد که بدون 
هیچ گونه ابهامی و تنها با استفاده از 
رایانه ها و دستگاه های رایج خود، پیام های 
مالی را با کمترین هزینه و ریسک 
ممکن ردوبدل کنند. بانک های تجاری، 
مؤسسات مالی و سرمایه گذاری، بانک های 
مرکزی، شرکت ها و کارگزاری ها می توانند 
امور تجاری روزمره خود مانند پرداخت 
وجه، تسویه معامالت و ... را به راحتی از 
طریق سوئیفت به انجام برسانند.

در این شماره به بررسی تاریخچه، ابعاد و 
کارکردهای سوئیفت خواهیم پرداخت.

سوئیفت 
چگونه کار می کند؟
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مؤلفه های اصلی خدمات اولیه ســوئیفت را یک 
پلتفرم پیام رسانی، یک سیســتم رایانه ای برای 
تأییــد اعتبار و رهگیری پیام هــا و مجموعه ای 
از استانداردهای پیام رســان تشکیل می دادند. 
استانداردهای دقیق پیام رسانی در سوئیفت باعث 
می شدند کاربران بتوانند پیام های خود را در یک 
چهارچوب زبانی مشترک و به صورت یکپارچه و 

خودکار، ارسال، دریافت و پردازش کنند.
سوئیفت اکنون بانک های بیش از 200کشور و 

قلمرو مســتقل را به هم متصل کرده است و به 
بیش از 11هزار بانک و مؤسســه مالی در اقصی 
نقاط جهان خدمــات می دهد. ســامانه ای که 
سوئیفت در دهه 1970 به دنیا معرفی کرد، هنوز 
هم به خوبی پاسخگوی نیازهای بانک هاست، اما 
سوئیفت به این مسئله اکتفا نمی کند و همواره 
در تالش است تا عالوه بر رفع اشکاالت موجود، 

خدمات جدیدی را به اعضایش ارائه دهد.
سوئیفت از زمان تأسیس خود تاکنون همواره در 

استانداردســازی و خودکارسازی خدمات تبادل 
پیام های بین بانکی پیشتاز بوده است. استفاده از 
پیام های استاندارد و داده های مرجع در سامانه 
ســوئیفت به مؤسســات عضو امکان می دهد 
که بدون هیچ گونه ابهامی و تنها با اســتفاده از 
رایانه ها و دستگاه های رایج خود، پیام های مالی 
را بــا کمترین هزینه و ریســک ممکن ردوبدل 
کننــد. بانک های تجــاری، مؤسســات مالی و 
ســرمایه گذاری، بانک های مرکزی، شرکت ها و 
کارگزاری هــا می توانند امور تجاری روزمره خود 
مانند پرداخت وجه، تســویه معامــالت و ... را 

به راحتی از طریق سوئیفت به انجام برسانند.
در بیانیه ارزش ســوئیفت، بر تعهد این انجمن 
به محافظــت از اطالعات اعضــا، امانت داری و 
دسترسی همیشگی تأکید شده است. سوئیفت 
همواره برای اطمینان از اینکه پیام های مالی به 
دســت افراد متفرقه نمی افتد، برای حفظ دقت، 
اعتبار و کامل بودن پیام ها از هیچ تالشی دریغ 
نکرده و کنترل های الزم را در این زمینه اعمال 

می کند.

گذری بر تاریخچه سوئیفت
در سال 197۳ مقامات 2۳9بانک از 1۵کشور در بلژیک گرد هم آمدند تا در مورد 

یک دغدغه مشترک یعنی نحوه ردوبدل کردن پیام در مورد پرداخت های 
بین بانکی برون مرزی گفت وگو کنند. ماحصل این گردهمایی بزرگ، تأسیس یک 

انجمن تعاونی بود به نام انجمن ارتباط مالی بین بانکی بین المللی 
(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) که به اختصار 

سوئیفت نامیده می شود. این انجمن نوپا در سال 1977 نخستین پیام بین بانکی را منتقل 
و موجودیت خود را اعالم کرد. قبل از آن انتقال پیام های بین بانکی اغلب از طریق فناوری 

تلکس صورت می گرفت، اما سوئیفت توانست خیلی زود اعتماد بانک های سراسر جهان را به 
خود جلب کند و عمال تلکس را به حاشیه براند.

محمد اشرفی
روزنامه نگار
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    خدمات پیام رسانی سوئیفت
پیام های سوئیفت همواره به صورت رمزنگاری 
شــده )encrypted( ردوبدل می شــوند و در 
جریان ارسال، پردازش و دریافت آنها تمهیدات 
فیزیکــی و دیجیتالی متعددی رعایت شــده 
و نظارت هــای الزم بــرای اصالح مشــکالت 
احتمالی صورت می گیرد. رمزنگاری در سوئیفت 
به صورت دوطرفه انجام می شــود؛ مثال اگر دو 
بانک بخواهند پیامی را با هم ردوبدل کنند، تنها 
خود آنها می توانند پیام را رمزگشــایی کنند و 
براین اساس احتمال دسترسی افراد غیرمجاز 
به این پیام رقمی نزدیک به صفر اســت. البته 
چنان که گفته شــد، سوئیفت علی رغم امنیت 
مثال زدنی خود، باز هم نظارت های الزم را برای 
مقابله با موارد مشــکوک و حمالت هکرها و 

خرابکاران اینترنتی صورت می دهد.
برخی سرویس های سوئیفت به گونه ای طراحی 
شده اند که پیام ها را پس از تحویل، تا 124روز 
ذخیره می کنند. این اقدام به مشتریان امکان 
می دهد جهــت تحقیق و تفحــص یا هنگام 
بروز حوادث غیرمترقبه ای که منجر به حذف 
ناخواسته پیام ها در سیستم های رایانه ای مبدأ یا 

مقصد می شوند، پیام ها را بازیابی کنند.
ســوئیفت پیام ها و داده ها را در مراکز عملیاتی 
)OPCs( خود که امنیت بسیار باالیی دارند و 
دسترسی به آنها حتی برای مسئوالن مربوطه 
با مقرراتی ســختگیرانه همراه است، نگهداری 
می کند. سوئیفت سه مرکز عملیاتی مجزا در اروپا 
و آمریکا دارد. بانک ها و مؤسساتی که در منطقه 
اقتصادی اروپا، سوئیس و سایر قلمروها و مناطق 
خودمختار جزو اتحادیه اروپا واقع شده اند، تحت 
پوشش مرکز عملیاتی اروپا هستند؛ مرکزی که 
ساختمان ها و تأسیسات آن در هلند و سوئیس 
قرار دارد. بانک ها و مؤسســاتی که در آمریکا و 
قلمروهای تحت ســیطره آن واقع شده اند هم 
از خدمات مرکز عملیاتی ترانس آتالنتیک )در 
آمریکا و سوئیس( استفاده می کنند. بانک ها و 
مؤسسات کشورهای دیگر هم طبق ترجیحات 
خود و البته با توجه به معیارهای فنی می توانند 
تحت پوشــش یکی از مراکز عملیاتی سه گانه 
سوئیفت در هلند، سوئیس یا آمریکا قرار بگیرند.

هر پیامی که بین مشتریان سوئیفت در مناطق 
مختلف ردوبدل می شود، در مرکز عملیاتی هلند 
و مرکز عملیاتی ویرجینیا )آمریکا( و در مرکز 
عملیاتی ســوئیس که وظیفه پشتیبانی از دو 

مرکز دیگر را بر عهده دارد، ذخیره می شود و در 
صورت لزوم آماده بازیابی خواهد بود.

   نحوه اتصال به سوئیفت
بــرای اســتفاده از خدمات پیام رســانی مالی 
سوئیفت، کاربران باید ابتدا به محیط سوئیفت 
متصل شــوند. چندین راه برای وصل شدن به 
محیط ســوئیفت وجود دارد کــه ازجمله آنها 
می توان به اتصال مســتقیم از طریق خطوط 
اینترنت، اتصال از طریق خدمات ابری سوئیفت 
)Lite2( و اتصال غیرمســتقیم از طریق شرکا 

اشاره کرد.
واقعی بودن پیام های ارسالی مشتریان سوئیفت، 
از طریــق فناوری هــای تخصصــی امنیتی و 
تشخیصی سوئیفت احراز می شود. وقتی پیام ها 
از محیط مشــتری خارج و به محیط سوئیفت 
وارد می شوند، ســوئیفت آنها را به رمز تبدیل 
می کند. پیام های رمزی در محیط امن سوئیفت 
که مقــررات امانت داری و حفظ محرمانگی در 
آن کامال رعایت می شود، باقی می مانند و سپس 
برای پردازش به مراکز عملیاتی سوئیفت منتقل 
شده و درنهایت با ایمنی کامل به دست طرف 

مقابل می رسند.
عــالوه بر گزینه هــای مختلفی کــه کاربران 
ســوئیفت برای اتصال به محیط آن دارند، آنها 
می توانند از رابط های کاربری متنوعی در این 
محیط اســتفاده کنند. این رابط های کاربری 
همه از پروتکل های سوئیفت پشتیبانی می کنند 
و مشتریان می توانند براساس نیازهای خود و 
در نظر گرفتن خدمات و قابلیت های هر رابط 

کاربری، گزینه موردنظرشان را انتخاب کنند.
)SWIFTNet( سوئیفت نت   

پلتفرم پیام رسانی سوئیفت که با نام سوئیفت 
نت شــناخته می شــود، به کاربران سوئیفت 
این امــکان را می دهد کــه از طریق یک ابزار 
مشــترک به ردوبدل کردن پیام به صورت امن 
و یکپارچه بپردازند. شرکت های خدمات مالی 
اغلب برای ارتباط با نهادهای زیرساختی بازار، 
نمایندگان و مشتریان حقوقی خود با دشواری ها 
و پیچیدگی های خاصی مواجه هســتند و به 
همین دلیل سوئیفت خدمات مختلفی را برای 
پاسخگویی به نیازهای آنها طراحی و ارائه کرده 
است. از جمله این خدمات می توان به اف آی ان 
File-( فایل اکت ،)InterAct( اینتر اکت ،)FIN(
Act( و وب اکسس )WebAccess( اشاره کرد.

)FIN( اف آی ان   
در بیــن تمام خدماتــی که ســوئیفت ارائه 

می دهــد، اف آی ان قدیمی تریــن محســوب 
می شــود. اف آی ان تبادل پیام های مالی تحت 
استانداردهای سنتی MT را امکان پذیر می سازد. 
این استانداردها طیف وسیعی از کسب وکارها 
را پوشــش می دهند و محبوبیت زیادی بین 
شــرکت ها و مؤسســات مالی دارند. اف آی ان 
همچنین به نهادهای زیرســاختی بازار امکان 
می دهد فرمت های اختصاصی را به صورت پیام 
در ازای پیام )message-per-message(، با 
مشتریان ردوبدل کنند. عالوه بر این، با استفاده 
از اف آی ان می تــوان پیام هــا را کپی، ذخیره، 

فوروارد و حتی به صورت گروهی ارسال کرد.
)InterAct( اینتر اکت   

اینتر اکت هم مانند اف آی ان امکان تبادل پیام 
به صورت پیــام در ازای پیام را فراهم کرده و از 
تبــادل فرمت های اختصاصی بیــن نهادهای 
زیرســاختی بازار و مشــتریان آنها پشتیبانی 
می کند. عالوه بر این، اینتر اکت انعطاف پذیری 
بیشــتری دارد و کاربران آن می توانند عالوه بر 
ذخیره و فوروارد پیــام، به صورت زمان واقعی 
)real-time( پیــام ردوبدل کننــد. از طرفی 
سرویس اینتر اکت، تبادل پیام های نوع MX را 
 XML هم میسر می سازد؛ پیام هایی که به فرمت
نمایش داده می شوند و با متدولوژی استاندارد 

ایزو 20022 مطابقت دارند.
)FileAct( فایل اکت   

این ســرویس امکان انتقــال فایل های حاوی 
اطالعات را فراهم می کند و معموال از آن برای 
انتقال دســته بزرگی از پیام های مالی )مانند 
فایل های حاوی پیام های پرداخت(، گزارش های 

تفصیلی یا اطالعات عملیاتی استفاده می شود.
)Web Accses( وب اکسس   

به کمک وب اکســس کاربران ســوئیفت نت 
می توانند تحت استانداردها و پروتکل های رایج 
اینترنت، با امنیت کامل به پایگاه های اینترنتی 

قابل دسترس در سوئیفت نت مراجعه کنند.
   ترافیک و هزینه

جامعه کاربران سوئیفت به سرعت در حال رشد 
اســت و هر ساله ســوئیفت چندین بار رکورد 
جابه جایــی روزانه پیام های مالــی را جابه جا 
می کند. رشــد تعداد و حجم پیام ها و افزایش 
تعداد کاربران موجب صرفه های ناشی از مقیاس 
می شود و امکان کاهش هزینه خدمات را برای 

سوئیفت فراهم می کند.
هر قدر تعداد کاربران بیشــتری به ســوئیفت 
بپیوندند، ترافیک پیام در محیط سوئیفت بیشتر 

واقعی بودن 
پیام های 

ارسالی 
مشتریان 
سوئیفت، 

از طریق 
فناوری های 

تخصصی 
امنیتی و 

تشخیصی 
سوئیفت احراز 

می شود
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خواهد شد و این رشد ترافیک، کاهش قابل توجه 
مخارج کاربران را در پی خواهد داشت. از طرفی 
ســوئیفت برای کاربــران مختلف، قیمت های 
گوناگونی ارائه می دهد. به عنوان نمونه کاربرانی 
که پیام های بسیار پرتعدادی ردوبدل می کنند، 
می توانند از بسته هایی که قیمت ثابتی دارند، 
استفاده کنند. به طور کلی هزینه ارسال پیام از 
طریق سوئیفت کمتر از نصف هزینه ارسال آن 

از طریق پیام رسان های مبتنی بر تلکس است.
   نگاهی به ترافیک روزانه سوئیفت

سامانه اف آی ان )FIN( سوئیفت در روز پایانی 
ماه می سال جاری میالدی بیش از 35 میلیون 
پیام را بیــن کاربران خود جابه جا کرد که یک 
رکورد تاریخی برای این ســامانه محســوب 
می شود. رکورد قبلی در تاریخ 28فوریه امسال 
به ثبت رسیده بود که 4/6درصد )1/6میلیون 
پیام( کمتر از رکورد کنونی بوده است. معموال 
در روزهای پایانی هر ماه به علت فرا رســیدن 
زمان اعالم گزارشــات ماهانه و افزایش خرید 
و فروش اوراق قرضه بین بانک ها و مؤسســات 

مالی، پیام های بیشتری ردوبدل می شود.
   استانداردهای سوئیفت

اســتفاده از پیام های استاندارد شده و داده های 
مرجع، عدم ابهام اطالعاتی که از طریق سوئیفت 
بین بانک ها و مؤسســات ردوبدل می شــود، 
تضمین می کند و امکان خواندن اطالعات را به 
دستگاه های خودکار می دهد؛ مزیتی که باعث 
توسعه اتوماسیون و کاهش هزینه ها خواهد شد.

امــروزه بازیگران مالی، پیام هــای الکترونیکی 
ســاخت یافته )structured( متعددی را برای 
انجام امورات روزمره تجاری نظیر پرداخت وجه 
یا تأیید معامالت، با یکدیگر ردوبدل می کنند. 

ســوئیفت به عنوان طالیه دار پیام رسانی مالی، 
از طریــق کارگروه ویژه استانداردســازی خود 
با فعاالن عرصه بانکــداری و خدمات مالی در 
تعامل اســت تا اســتانداردهای مطلوب تری را 
برای پیام های مالی تعریف کند. این استانداردها 
عالوه بر تعیین اینکه چــه مؤلفه های داده ای 
می توانند در پیام ها گنجانده شوند، معنا و فرمت 
آن مؤلفه ها را ثبت کرده و مشــخص می کنند 
کدام یک از آنها اجباری، اختیاری یا مختص به 
یک فرآیند تجاری خاص هستند. استانداردهای 
سوئیفت همچنین کارهایی که دریافت کنندگان 
پیام باید انجام دهند و ترتیب ارسال یا دریافت 
برخی پیام های خاص که حفظ ترتیب در آنها 

حائز اهمیت است را مشخص می کنند.
   سوئیفت و محافظت از داده ها

حفظ حریم خصوصی و محافظت از داده های 
کاربران در سراســر جهان جــزو بنیادی ترین 
تعهدات ســوئیفت اســت. ســوئیفت تمامی 
استانداردهای تعریف  شده از سوی اتحادیه اروپا 
در زمینه حفظ حریم خصوصی و محافظت از 
داده ها را که جزو سختگیرانه ترین استانداردهای 
جهان در ایــن زمینه به شــمار می روند را با 
جدیت تمام رعایت می کند. محیط ســوئیفت 
اساسا به گونه ای طراحی شده که حفظ حریم 
خصوصی و امنیت داده های کاربران را تضمین 
کنــد و همچنین با تمامی قوانیــن اروپایی و 
بین المللی مرتبط با حریم خصوصی همخوانی 

داشته باشد.
رویکرد سوئیفت برای حفظ حریم خصوصی و 
امنیت داده های کاربران مبتنی بر طراحی بهینه 
و کمینه سازی داده هاست؛ رویکردی پیش نگر 
کــه بر جلوگیری از وقوع اتفاقات ناخوشــایند 

در حوزه امنیــت داده ها تأکید دارد. در محیط 
سوئیفت، فرآیند محافظت از حریم خصوصی و 
امنیت داده ها از همان لحظه ورود پیام به محیط 
سوئیفت آغاز می شود و تا پایان چرخه عمر پیام 

ادامه می یابد.
   افسر حفاظت از داده ها

در تشکیالت سوئیفت یک فرد خبره به عنوان 
افســر حفاظت از داده ها منصوب شــده است. 
وظیفه افسر حفاظت از داده ها در سوئیفت این 
اســت که بر رعایت تمامی قوانین بین المللی 
مرتبط با حفاظت از داده ها نظارت داشته باشد و 
از طرفی اطمینان حاصل کند که سیاست های 
خــود ســوئیفت در زمینه حفاظــت از حریم 
خصوصی و داده های مشتریان همواره به روز و 

متناسب با اهداف مربوطه هستند.
   ارتقای امنیت سایبری

سوئیفت مسئله امنیت سایبری را بسیار جدی 
تلقی می کنــد و همواره ســعی دارد با درس 
گرفتن از شکســت های امنیتــی، راهکارهای 
بهتری برای مقابله با تهدیدهای سایبری بیابد 
و ســرمایه گذاری های الزم را برای بهبود روند 
پیشگیری، کشف و رفع آســیب های ناشی از 
چنین تهدیدهایی انجام دهد. جهت انطباق با 
استانداردهای ایزو و در چهارچوب استانداردهای 
امنیــت ســایبری مؤسســه ملی فنــاوری و 
اســتانداردها )NIST( که مرکــز آن در ایالت 
مریلند آمریکا واقع شده، سوئیفت سرمایه های 
هنگفتی را صرف توسعه زیرساخت های امنیت 
ســایبری و تدویــن راهبردهــای الزم در این 
زمینه کرده، اما همچنان بر این باور اســت که 
به عنوان یک مؤسسه پیشرو در زمینه پیام رسانی 
مالی، باید وقت و هزینه بیشــتری را به ارتقای 
استانداردهای امنیت سایبری اختصاص دهد. 
نقشه راه سوئیفت برای ارتقای امنیت سایبری 
که هر سه سال یکبار مورد بازبینی و اصالح قرار 

می گیرد، مبتنی بر چهار اصل زیر است:
آگاهی: دشمن را بشناسید و خطر را درک کنید.
پیشگیری: عرصه را بر دشمنان سایبری تنگ 

کنید و جلوی حمالت آنها را بگیرید.
برنامه ریزی: هرگز دشــمن را دست کم نگیرید 
و به دنبال کشــف حمالتی باشــید که از خط 

پیشگیری عبور کرده اند. 
مدیریت: خود را بــرای بدترین اتفاقات ممکن 
آماده کنید. آماده واکنش به حمالت باشــید. 
حمالت را مهــار کنید و به درمان آســیب ها 

بپردازید.

میانگین روزانه تعداد 
پیام های ردوبدل 

شده از طریق FIN در 
سال های 2016، 2017 

و 2018

تعداد پیام های 
 FIN ردوبدل شده در

طی دوره 50روزه 
11ژوئن تا 30جوالی
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بحران مالی
 یک بانک ایتالیایی

 بعد از ماه ها بررسی در مورد وضعیت مالی بانک های ایتالیایی توسط 
بانک مرکزی اتحادیــه اروپا، اخیرا یکی از بانک های ایتالیایی به نام 
carige در فهرست بانک های دارای بحران مالی قرار گرفت  banca
و بانک مرکزی اتحادیه اروپا از این بانک خواست تا گزارش های دقیق 
مالی خود را در اختیار آنها قرار دهد. بانک مرکزی اتحادیه اروپا از این 
بانک بحران زده خواسته تا اطالعاتی در مورد میزان سرمایه بانک را در 
اختیار بانک مرکزی اروپا قرار دهد زیرا میزان سرمایه آن بانک برای 
فعالیت در فضای اقتصادی امروز دنیا مناسب نیست و با این سطح 
حداقلی سرمایه، احتمال مواجهه با مشکل در آینده ای نه چندان دور 
وجود دارد. البته در صورتی که این بانک بخواهد با موسســات مالی 
دیگر ادغام شود، نیاز به ارائه اطالعات مالی ریز به بانک مرکزی اروپا 
ندارد. در سال گذشته دو بانک دیگر ایتالیایی هم به دلیل ورشکستگی 
و ناتوانی در ارائه خدمــات مالی به متقاضیان، از دولت کمک مالی 
درخواســت کرده بودند. دولت ایتالیا در سال گذشته برای اینکه با 
بحرانی تر شــدن اوضاع مالی در این کشور مقابله کند، 5.6 میلیارد 
دالر به یکی از بانک ها و 7.4 میلیارد دالر به بانک دیگر کمک مالی 
کرده بود. تحلیل گران بانکی بر این باورند که باتوجه به وضعیت مالی 
بانک های ایتالیایی، متوجه می شویم که مکانیزیم مالی استفاده شده 
در این سیستم بسیار ضعیف است و کارایی باالیی ندارد. این مکانیزم 
ناکارآمد می تواند کل نظام بانکی ایتالیا و حتی سیستم بانکی اروپایی 
را با خطرات بزرگی روبرو کند. از طرف دیگر حجم  بدهی های معوق 
بانکی در ایتالیا بسیار زیاد است که دلیل آن مکانیزم نادرستی است 
که برای وام دهی در نظر گرفته می شود. در این کشور افراد به راحتی 
می توانند وام های کالن دریافت کنند و همین مسئله باعث شده تا 
انبوه وام های معوقه، نظام بانکی را از ادامه فعالیت اقتصادی باز دارد. 
ایتالیا در جریان بحران بدهی های دولتی اروپا در سال 2011 میالدی 
هم  در آستانه ورشکستگی قرار گرفت و در آن زمان خبرهای زیادی 
در مورد تمایل خروج این کشور از اتحادیه اروپا منتشر شده بود که 

البته با مداخله کشورهای صنعتی اروپا این اتفاق رخ نداد.

هان اد  روی

شراکت بانک های آمریکایی با فیس بوک

به گــزارش وال اســتریت ژورنال، 
فیس بــوک از بانک هــای مطرح 
آمریکایی خواســته تا  اطالعات 
مالی مشتریان شان را در اختیار این 
شرکت قرار دهند. به نظر می رسد 
فیس بــوک تنهــا عالقه منــد به 
دانستن این موضوع که مشتریانش 
چه کسانی هستند، چه کارهایی 
انجــام می دهند و با چه کســانی 
ارتباط دارند نیست، بلکه می خواهد 

اطالعات مالی و اقتصادی آنها را نیز در اختیار داشــته باشد. این درخواست در شرایطی مطرح شده 
که اپلیکیشن هایی از قبیل paypal و venmo  در بخش نقل وانتقاالت مالی در دنیا و در سطح بسیار 
وسیعی استفاده می شوند اما بانک ها به دنبال آن هستند که از این بازار سهم باالتری داشته باشند. 
وال استریت  ژورنال نوشته است که؛ مشارکت فیس بوک با بانک ها موجب می شود تا بانک ها بتوانند 
در تبادالت مالی ُخرد در دنیا سهم باالتری داشته و درآمد بیشتری کسب کنند اما در ازای دریافت 
اطالعات مالی افراد از بانک ها، فیس بوک بانک ها را در اپلیکیشــن مســنجر خود جای می دهد. این 
اپلیکیشن هم اکنون 1.3 میلیارد کاربر دارد و به عنوان مرکز تجاری شرکت فیس بوک فعالیت می کند. 
کاربران مسنجر می توانند از طریق این اپلیکیشن نقل و انتقال پولی را انجام دهند اما بعد از مشارکت 
فیس بوک و بانک های بزرگ امریکایی، افراد می توانند مستقیم به حساب های بانکی خود دسترسی 
داشته باشند. در صورتی که این مشارکت انجام شود، هم عملکرد بانک ها در دنیا وارد مرحله تازه ای 

می شود و هم سطح کار فیس بوک ارتقا پیدا می کند.

سیاست American Bank برای جذب مشتری

کرد؛  اعــالم   American Bank
حســاب های دانشــجویان در این 
بانک از پرداخت هزینه های عملیاتی 
معاف هستند و هدف از آن حمایت 
از دانشــجویانی اســت که به جای 
اشتغال، زمان خود را برای تحصیل 
و ارتقای سطح علمی کشور صرف 
می کنند. انتظار می رود اجرای این 
طرح زمینه را برای افزایش شــمار 
حساب های بانکی دانشجویان در این 

بانک فراهم کند و استقبال از دیگر حساب های فعال در این بانک را نیز افزایش دهد. این طرح در آستانه 
سال جدید تحصیلی در آمریکا اعالم شده و با استقبال دانشجویان روبرو شده  است. یکی از کارشناسان 
بانکی در مورد دلیل ارائه طرح فوق می گوید؛ این طرح باعث افزایش شمار مشتریان در این بانک می شود 
زیرا اغلب دانشجویانی که حساب بانکی را افتتاح می کنند، بعد از اتمام تحصیل و آغاز کارشان هم حساب 
بانکی خود را حفظ می کنند و به کار با بانکی که از آن رضایت داشتند، ادامه می دهند. بنابراین در صورتی که 
American Bank با اجرای این طرح بتواند مشتری جذب کند، خواهد توانست در سال های آتی هم 
این مشتریان را حفظ کرده و با اتمام دوره دانشجویی مشتریانش، به کسب درآمد از این حساب ها بپردازد.
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داگالس نورث فقید که او هم در سال 1993 برنده 
نوبل اقتصاد شده بود، در یکی از مقاالت علمی خود 
در دهه 1990 میالدی این چنین از عقاید کنت ارو 
حمایت کرده اســت: »ناتوانی در تدوین قراردادهای 
معامالتی کم هزینه و مؤثر )که ریشه در بی اعتمادی 
دارد( مهم ترین عامل توسعه نیافتگی و رکود دائمی 
در کشورهای جهان سوم اســت«. در دنیای امروز 
که بانک ها و بازارهای ســرمایه نقش بسیار مهمی 
در دستیابی به اهداف اقتصادی جوامع ایفا می کنند، 

اعتماد عامالن اقتصادی - اعم از خانوارها و بنگاه های 
اقتصادی- به نظام بانکی اهمیت دوچندانی پیدا کرده 
اســت. زمانی که صحبت از اعتماد به نظام بانکی و 
مؤسسات مالی به میان می آید، جنبه های مختلفی 
در ذهن ما مطرح می شود. به طور کلی می توان گفت 
اعتماد به نظام بانکی شامل سه جنبه اصلی می شود:

 1. اطمینــان عامالن اقتصادی بــه ثبات بانک ها و 
مؤسســات مالی که خود مسائلی مانند اطمینان به 
نحوه تضمین سپرده ها و اعتماد به نهادهای نظارتی 

مربوطه را در بر می گیرد.
2. اعتماد به صداقت و شفافیت بانک ها و کارکنان آنها 

در رده های عملیاتی و مدیریتی.
3. برداشت و ادراک عامالن اقتصادی از نقش بانک ها 
در اقتصاد که می تواند از ارزش های سیاسی و مذهبی 

آنها تأثیر بپذیرد.
البته اعتماد بــه پول ملی یک کشــور هم ارتباط 
تنگاتنگــی با اعتماد به نظام بانکی آن دارد. هرچند 
این مسئله بیشتر به اعتبار و استقالل بانک مرکزی 
وابسته است و نقش بانک های تجاری در این زمینه 
اساسا قابل قیاس با بانک مرکزی نیست. کارآمدی 
پــول به عنوان یک ابــزار معامالتی و ابــزاری برای 
ذخیره ارزش، مستقیماً به این موضوع بستگی دارد 
که شهروندان یک کشور و دیگر کشورها تا چه حد 
به نهادی که پول آن کشــور را منتشــر کرده است 
)مشخصا بانک مرکزی( اعتماد داشته باشند. از طرفی 
در دنیای امروز با توجه به گسترش فناوری های نوین 
ارتباطی و اطالعاتی و همچنین اســتفاده روزافزون 
از این فناوری هــا در حوزه های مالی و بانکی، بحث 
امنیت تراکنش هــا و معامالت هم بــرای عامالن 
اقتصادی اهمیت ویژه ای دارد. هرچه اعتماد عمومی 
به امنیت نظام بانکی بیشتر باشد، نقش اسکناس و 
پول در معامالت کمتر می شــود و عامالن اقتصادی 
بیشــتر ترجیح خواهند داد که معامالت خود را به 

کمک ابزارهای نوین بانکی به انجام برسانند.
اما فراتر از همه این مسائل اینکه نظام بانکی و مالی 
برای اینکه بتواند ســالمت خود را در بلندمدت به 
اثبات برســاند، باید بتواند پس انداز جامعه و منابعی 
که از خارج وارد اقتصاد می شوند را به نحوی کارآمد 
تخصیص دهد. براین اساس منابعی که از طرف مردم 
به صورت پس انداز در اختیار بانک ها قرار گرفته، باید 
به کســب وکارها و پروژه هایی که احتمال بازدهی 
آنها بیشتر اســت، تخصیص یابد، نه پروژه هایی که 
با انگیزه های سیاســی به بانک ها معرفی می شوند. 
در یک اقتصاد سالم، بانک ها و بازارهای سرمایه باید 
بتوانند منابع الزم برای ســرمایه گذاری را در اختیار 
بخش خصوصی قرار دهند و برای نیل به این هدف، 

نظام بانکی باید شفاف و قابل اعتماد باشد.
   برداشـت فعاالن اقتصـادی؛ مهم ترین 

عامل در ارزیابـی نظام بانکی
در ارزیابی ســالمت نظام بانکی، برداشــت و ادراک 
عامالن اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. 
آنها هســتند که پول خــود را در بانک ها پس انداز 
می کننــد، از بانک ها وام می گیرنــد، تراکنش های 
بانکی انجام می دهند و به طور کلی از خدمات بانک ها 
اســتفاده می کنند. حتی اگر از نظر کارشناســان و 

بانک ها واسطه اعتماد میان فعاالن اقتصادی
مردم کدام کشورها به نظام بانکی خود اعتماد بیشتری دارند؟

تقریبا همه معامالت تجاری به نوعی مؤلفه اعتماد را با خود دارند. این قضیه در 
مورد معامالت گذشته و امروز صدق می کند و مختص دوره زمانی خاصی نیست. 
با استناد به نکته فوق که از زبان پروفسور کنت ارو، اقتصاددان فقید آمریکایی و 

برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1972 نقل شده، می توان بخش قابل توجهی از 
عقب ماندگی های اقتصادی در کشورهای مختلف جهان را به نبود اعتماد متقابل میان عامالن 

اقتصادی نسبت داد. درواقع اگر اعتمادی وجود نداشته باشد، معامله ای صورت نخواهد 
گرفت و اگر معامله ای صورت نگیرد، اقتصاد به جلو حرکت نخواهد کرد.

میالد شوشتری
روزنامه نگار
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طبق معیارهای مشــخص نظام بانکی سالم و کارآ 
ارزیابی شود، درنهایت برداشــت عامالن اقتصادی 
نقشی تعیین کننده خواهد داشت. مثال اگر عامالن 
اقتصادی به دلیل بی اعتمادی به نظام بانکی تصمیم 
بگیرند پول خود را از بانک ها خارج کنند، شاید حتی 
بزرگترین کارشناسان اقتصادی هم نتوانند آنها را از 
این تصمیم منصرف سازند. در همین راستا مجمع 
جهانی اقتصاد )WEF( یکی از شــاخص های فرعی 
گزارش ساالنه خود در زمینه رقابت پذیری جهانی را 
به مسئله سالمت نظام بانکی اختصاص می دهد. برای 
تعیین عدد این شاخص فرعی که استحکام بانک ها 
)soundness of banks( نام دارد، هر سال از تعداد 
زیادی از مدیران بنگاه های اقتصادی در کشــورهای 
مختلف نظرسنجی می شود و این مدیران برداشت 
خودشان را در مورد سالمت نظام بانکی کشورشان 
به صــورت کمی )از 1 تا 7( ثبــت می کنند. هرچه 
عدد ثبت شــده برای یک کشور در زمینه شاخص 
استحکام بانک ها بیشتر باشد، معنایش این است که 
فعاالن اقتصادی در آن کشور اعتماد بیشتری به نظام 

بانکی کشورشان دارند.
در آخرین نســخه از گزارش شاخص رقابت پذیری 
جهانی که حدود 10ماه قبل از سوی مجمع جهانی 
اقتصاد منتشر شــد، برخی کشــورهای پیشرفته 
نتوانستند امتیاز مناسبی در زمینه استحکام بانک ها 
کسب کنند و این بدان معناست که حتی برخورداری 
از رفاه اقتصادی باالتر در قیاس با ســایر کشورهای 
جهان هم باعث نشده مردم این کشورها سالمت نظام 
بانکی خود را بی چون و چرا بپذیرند. در این رده بندی 
آمریکا در جایگاه بیســت وچهارم و انگلیس در مقام 
پنجاه ونهم جهان قرار گرفته اند. اما کدام کشــورها 
بیشــترین توفیق را در جلب اعتماد مردم و فعاالن 

اقتصادی به نظام بانکی خود داشته اند؟
* فنالند )امتیاز 6.6(: نظام بانکی فنالند با بانک های 
تعاونی و بانک های پس انداز که حداقل ریسک پذیری 
را دارند، عجین شــده اســت. ارکی لیکانن، رئیس 
بانک مرکزی فنالند، طالیه دار کســانی اســت که 
برای تفکیک بانک های ســرمایه گذاری از بانک های 
سپرده پذیر در اتحادیه اروپا تالش می کنند. فنالند در 
سال 2016 هم در شاخص فرعی استحکام بانک ها 

رتبه اول جهان را به خود اختصاص داده بود.
* کانــادا )امتیاز 6.6(: بانک های کانادایی همواره در 
زمینه ثبات، الگو بوده اند. در طول 100سال اخیر این 
کشور تنها شاهد ورشکستگی دو بانک کوچک محلی 
بــوده و در بحران جهانی دهه 1930 هم هیچ یک از 
بانک های این کشور ورشکسته نشده اند. در گزارش 
سال 2016 مجمع جهانی اقتصاد، این کشور در رتبه 

سوم جای گرفته بود اما اینک در کنار فنالند، رتبه 
اول مشــترک را در زمینه سالمت و استحکام نظام 

بانکی به خود اختصاص داده است.
* نیوزیلند )6.5 امتیاز(: بخش بانکی نیوزیلند تحت 
کنترل پنج مؤسســه مالی و بانکی بزرگ قرار دارد. 
ســودآوری و رشد مناســب بدون رقابت شدید، از 
مشــخصه های بانک های نیوزیلند به شمار می رود. 
نظام بانکی نیوزیلند در سال 2016 هم همین جایگاه 

را )مشترک با کانادا( داشته است.
* استرالیا )6.5 امتیاز(: قسمت عمده بخش بانکی 
استرالیا را چهار بانک بزرگ این کشور در اختیار دارند 
و بانک های خارجی فعال در استرالیا به شدت تحت 
نظارت بانک مرکزی این کشــور هستند. از این رو 
نظام بانکی استرالیا در این سال ها همواره از استحکام 

خوبی برخوردار بوده است.
* سنگاپور )6.4 امتیاز(: سنگاپور یکی از مهم ترین 
مراکز خدمات مالی در جهان به شمار می رود و قدرت 

نظام بانکی آن به خوبی گویای این مسئله است.
* شیلی )6.4 امتیاز(: اگرچه در سال 2016 مؤسسه 
اعتبارسنجی فیچ، رتبه اعتباری شیلی را کاهش داد 
اما قرار گرفتن این کشــور بین برترین کشــورهای 
جهان از لحاظ استحکام نظام بانکی نشان می دهد 
که مردم شیلی تا چه حد به نظام بانکی کشورشان 

اعتماد دارند.
* هنگ کنگ )6.3(: هنگ کنگ هم  مانند سنگاپور 
جزو مراکز مالی شناخته شده جهان است؛ به طوری 
که بســیاری از بانک های بزرگ چندملیتی و برخی 
از امن ترین مؤسســات مالی جهان، در هنگ کنگ 

فعالیت گسترده ای دارند.
* نروژ )6.3 امتیاز(: اگرچه افت شدید قیمت نفت در 
سال های 2014 و 2015 فشار زیادی به کشورهای 
نفت خیــز وارد آورد، اما نروژ به عنــوان یازدهمین 
صادرکننده بزرگ نفت جهان توانست به لطف اقتصاد 
قوی و نظام بانکی مستحکم خود، از این بحران عبور 
کند و حتی حجم ذخایر ارزی اش را به بیش از یک 

تریلیون دالر برساند.
* لوکزامبورگ )6.1 امتیاز(: تعجبی ندارد که کشور 
کوچک و مرفه لوکزامبورگ در این رده بندی جزو 10 
کشور برتر قرار گیرد. نظام بانکی لوکزامبورگ همواره 
مورد اعتماد شهروندان این کشور و دیگر کشورهای 

جهان بوده است.
* گواتماال )6 امتیاز(: شالوده نظام بانکی این کشور 
نسبتاً کوچک اما متراکم حوزه دریای کارائیب بر سه 
بانک بزرگ شامل بانک صنعت، بانک کانتیننتال و 
بانک توســعه روستایی بنا شده است. نتایج مطالعه 
میدانی مجمع جهانی اقتصاد حاکی از این است که 

مردم و فعاالن اقتصادی گواتماال اعتماد زیادی به این 
سه بانک بزرگ دارند.

* جمهوری چک )6 امتیاز(: نظام بانکی جمهوری 
چک را باید از ایــن لحاظ که بانک های خارجی در 
آن نقش بسیار پررنگ تری نسبت به بانک های داخلی 
دارند، یک نظام بانکی منحصربه فرد محسوب کرد. با 
این حال فعاالن اقتصادی جمهوری چک توجهی به 
این مسئله نشان نمی دهند و نظام بانکی کشورشان را 

بسیار مطمئن و قابل اعتماد می دانند.
* ســوئیس )6 امتیاز(: این کشــور کــه دو بانک 
معروف کردیت سوئیسه و یوبی اس را در خود جای 
داده اســت، کشــوری امن برای نگهداری پول های 
ثروتمندان جهان به شمار می رود. اعتماد همیشگی 
و دیرین فعاالن اقتصادی اقصی نقاط جهان به نظام 
بانکی سوئیس، از اســتحکام و سالمت آن حکایت 

دارد.
* پاناما )5.9 امتیاز(: کشور پاناما فاقد بانک مرکزی 
اســت و به همین دلیل بانک های این کشور رفتار 
محتاطانه ای دارند؛ به طوری که نسبت های سرمایه 
در بانک های پانامایی، دوبرابر متوســط نسبت های 
الزامی در سطح جهانی اســت. پاناما به عنوان یکی 
از بهشــت های مالیاتی جهان شــهرت زیادی بین 
سرمایه گذاران بین المللی دارد و تالش زیادی برای 

ارتقای این شهرت از خود نشان می دهد.
* اســلواکی )5.9 امتیاز(: براساس گزارش تفصیلی 
واحد اطالعات اقتصادی نشریه اکونومیست در سال 
2015، بانک های اســلواکی از لحاظ نسبت کفایت 
سرمایه )CAR( در سطح بســیار باالیی قرار دارند 
و قدرت تســهیالت دهی آنها در قیاس با بانک های 
کشورهای همسایه بسیار بیشــتر است. بانک های 
اسلواکی برای تأمین منابع خود بیشتر به سپرده های 
داخلی متکی هســتند و کمتر روی ســپرده های 

خارجی حساب می کنند.
* تایوان )5.9 امتیاز(: در حالی که تایوانی ها اعتماد 
زیادی به امنیت و ســالمت نظام بانکی کشورشان 
دارند، یکی از بانک های این کشور در اکتبر گذشته 
هــدف حمله هکرها قرار گرفــت و 60میلیون دالر 
از منابع آن به ســرقت رفت. حال باید دید که این 
شکست امنیتی چه تأثیری بر رتبه تایوان در گزارش 
جدید مجمع جهانی اقتصاد کــه احتماال در اواخر 

تابستان منتشر می شود، خواهد داشت.
* مالــت )5.9 امتیــاز(: بانک های کشــور مالت از 
لحاظ حجم نگهداری ذخایر احتیاطی، جزو برترین 
بانک های اروپایی محسوب می شوند و نسبت توانایی 
بازپرداخــت بدهــی )solvency issue( برای آنها 

دوبرابر متوسط بانک های اتحادیه اروپاست.

برخورداری از 
رفاه اقتصادی 

باالتر در 
قیاس با سایر 

کشورهای جهان 
هم باعث نشده 
مردم کشورهای 

برخوردار از 
نظام بانکی 

برتر،  سالمت 
نظام بانکی خود 
را بی چون و چرا 

بپذیرند





استان چهارمحال و بختیاری، بام ایران، 
مهد رشد و بالندگی علما و شعرا و عرفای 
بنام و سرزمین شاهکارهای خلقت و 
زیبایی های طبیعی، منشأ آب های گوارا 
)با 10 درصد منابع آب کشور( و دشت 
الله های واژگون است.

میانگین ارتفاع در استان چهارمحال 
و بختیاری حدود 21۵۳ متر است و به 
همین خاطر استان چهارمحال و بختیاری 
را بام ایران می دانند.

در سفر گروه خبری ماهنامه سپهر به 
این استان، با تعدادی از همکاران تالشگر 
بانک صادرات ایران در این استان به 
گفت وگو نشستیم.

بانکداری 
بر بام ایران

ذره بین



nashriesepehr@bsi.ir          نشریه داخلی بانک صادرات ایران            مهر 1397                      مهر 1397          نشریه داخلی بانک صادرات ایران        www.bsi.ir

26   ذره بین      شماره   1123  

  لطفا بفرمائید متولد چه شهری هستید؟ 
متولد هفتم شهریور سال 1342 یکی از روستاهای 
توابع یاسوج از استان کهگیلویه  و بویراحمد هستم. 
استان چهار فصلی که چشــم اندازهای طبیعی 
بی بدیلــی دارد و به پایتخت طبیعت نیز معروف 
است و جاذبه های گردشگری بسیار خوبی در نقاط 

سردسیر و گرمسیر این استان است. 

  دوره جوانی و نوجوانی شما چگونه گذشت؟ 
اواخر دوره تحصیلی راهنمایــی بود که اتفاقات 
مرتبط با انقالب اسالمی شکل گرفت و اخبار این 
ایام را بیشتر از طریق رادیو می شنیدیم که شرایط 
حساس و شورانگیزی بود. با دیپلم حسابداری و 
بازرگانی چند سالی در یک صندوق قرض الحسنه 
مشــغول کار شــدم. اواخر اسفند ســال 67 به 

استخدام بانک درآمدم و شــروع کارم در شعبه 
جمهوری اسالمی یاسوج بود. 

  خاطرتان هست روز اول چطور سپری شد؟ 
تا حدودی به مبانی حسابداری و تحویلداری آشنا 
بودم. نــزد یکی از همــکاران در باجه جمهوری 
اســالمی یاسوج کارم را شــروع کردم. یک سال 
و نیم در قســمت تحویلداری با سایر گروه های 
مرتبط کار کردم. سپس چند ماهی با حفظ سمت 
مسئول روابط عمومی و معاون دایره حراست بودم. 
بعد از آن در استان کهگیلویه و بویراحمد مسئول 
حراست - چند سال مسئول شعبه و معاون حوزه 
بودم - چند سال در استان های قزوین و اصفهان 
در ســمت های مسئول حراســت و بازرس ویژه 
مدیرعامل بودم. آذر ماه سال 94 به عنوان معاون 
شعب استان بوشهر منصوب شدم و از ابتدای دی 
ماه سال 96 تاکنون به عنوان مدیر شعب استان 

چهارمحال و بختیاری مشغول خدمت هستم. 

گفت وگو با فتاح رستگارفر، مدیر شعب استان چهارمحال و بختیاری

درجه یک شدن بانک استان آرزوی من است

گاهی در مسیر زندگی با افرادی آشنا می شوی که به زودی به یک دوست 
صمیمی تبدیل می شوند، به گونه ای که انگار از سال ها پیش او را می شناختی. 

فتاح رستگارفر، مدیریت این روزهای شعب استان چهارمحال و بختیاری، برای 
ما در سفر به شهرکرد چنین مشخصاتی را داشت تا در همان اولین برخورد احساس نکنیم 

مهمان هستیم. وقتی برای گفت وگو روبه رویش نشستیم، نه ما گفت وگوگیرنده بودیم و نه او 
کسی که بخواهد به سؤاالتی پاسخ بدهد. بیشتر گپ وگفت کردیم و با خاطرات او از یاسوج و 

شهرهای دیگر همراه شدیم و این میان درباره کار و بانک هم حرف زدیم.
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  لطفاً از تفاوت کار در ستاد و شعبه بگوئید؟ 
هر دو قســمت نقاط مشــترک زیــادی دارد و 
تفاوت هایی نیز هست. اساس کار بانک در شعبه و 
صف است. ستاد هم پشتیبانی کننده و راهبری های 
خاص خود را دارد. کار در شــعبه شاید از جهاتی 
متنوع تر و در نتیجه ارتباط بیشتر با ارباب رجوع از 
شادابی بیشتری برخوردار باشد. کار در واحدهای 
ستادی بعضاً علی رغم اینکه تصور می شود راحت 
باشد اما حساسیت های خاص خود را دارد و بعضاً 
نیاز به کار گروهی و هم فکری دارد که در نوع خود 

مهم و برای سازمان حیاتی است. 
  از دل بســتگی های خودتان به بانک 

صادرات ایران بگویید.
در بانک صادرات ایــران، آدم های بزرگی آمده اند 
و رفته اند که بــه کار متعهد بودند. بزرگی این ها 
به خاطر عشق به سیســتم بانکی و تعهد کاری 
بود. در همۀ این ســال ها در بانک صادرات ایران، 
انسان های بزرگی را دیدم که ویژگی ها و فرهنگ 
خاصی داشتند؛ انسان هایی که در کمال صداقت 
بانک را به اینجا رساندند. نمی توان به سازمانی که 
بهترین ســال های خدمت خود را در آن سپری 
کرده ای و دوســتان و همکاران بــا صداقت آن، 

دلبستگی نداشته باشی. 
  از عملکرد خودتان در بانک راضی هستید؟

طبیعتاً اگر در ســازمان یا شعبه ای هستیم باید 
کارهــا را به گونــه ای انجام دهیم کــه به اهداف 
موردنظر برســیم. من هم تالش کردم تا بتوانم 
همواره مفیــد و تأثیرگذار باشــم. اما آن قدر که 
باید از خودم راضی نیستم. شاید جاهایی می شد 
اثربخش تر باشم لیکن باید قدر دوران خدمت را 
بدانیم بویژه که خدمت ما موجب گره گشایی از 

کار مردم باشد.
  با توجه به تجاربی که در این ســال ها 
باید  ویژگی هایی  چه  بانک  کارمند  دارید، 

داشته باشد؟
کارمندهــا باید به خوبی آموزش دیده باشــند و 
فرهنگ سازمانی را به درستی یاد بگیرند. به نظرم 
گزینش افراد نیز باید با دقت صورت بگیرد و به این 
شناخت برسیم که اصوالً فرد موردنظر مناسب کار 
در بانک هســت یا خیر و عالقه به کار هم بسیار 

مهم است. 
  ارزیابی شما از جانشینان نسل گذشتۀ 

بانک چیست و باید به چه صورت باشند؟
خوشبختانه شــرایط با توجه به امکانات موجود 
خیلی تفاوت کرده و کارها و انجام عملیات بانکی 
بسیار آسان شده است و اصالً قابل مقایسه با قبل 

نیست. ضمن اینکه سطح سواد و دانش نیز افزایش 
یافته اســت و بانکداری در آینده بیشتر در حوزه 
فناوری اطالعات بسط و گسترش می یابد و نسل 
جدید هم نیازمند این دانش هست و باید هر چه 
بیشتر در این زمینه سرمایه گذاری شود تا بانکی 

موفق و پیش رو داشته باشیم.  
بانک صادرات ایران با شعار »حق با مشتری است« 
خودش را برند کرد و کارمندان باید به این شعار 
ایمان داشــته باشــند. بانک صادرات ایران برای 
رسیدن به جایگاه واقعی خودش نیازمند عشق، 

عرق سازمانی و تعصب همۀ همکاران است.
  این روزها چالش جدی سرپرســتی 

استان را در چه مسائلی می بینید؟
در بدو ورود به این اســتان متوجه شدم کارهای 
مثبت و مفید زیادی انجام شده و حق استان درجه 
سه بودن نیست و پتانسیل و ظرفیت های خوبی 
برای ارتقای درجه دارد. لذا با هم فکری همکاران 
اســتان دو هدف را تعریف کردیم. اول اینکه باید 
درجۀ اســتان تغییر کند. در جلســات ارزیابی 
عملکرد این موضوع را مطرح کردیم و خواستیم 
که این بانک جزو برترین ها باشــد. خدا را شــکر 
درجۀ استان تغییر کرد و در حال حاضر در خیلی 
از آیتم ها در استان بانک اول هستیم. ما در سال 
گذشته در استانی که بیشترین درآمد آن وابسته 
به کشــاورزی است، توانستیم 22 درصد منابع را 

افزایش دهیم که باور آن برای ما آسان نبود.
در هر صورت، مهم تریــن چالش این روزهای ما 
بحث مطالبات است. چالش دیگر هم موضوع نرخ 
ارز و ســود سپرده ها و شرایط اقتصادی است که 
البته این موضوع در کل شبکۀ بانکی کشور فراگیر 
است و امیدوارم با هم فکری و اتحادی که بین همه 
کارکنان صف و ستاد و شاغل و بازنشسته وجود 

دارد، شاهد موفقیت های روزافزون باشیم. 
  آرزوی شما برای بانک چیست؟

ما در این سازمان بزرگ شده ایم و این سازمان به 
ما آبرو داده است و بچه های ما از محل این سازمان 
ارتــزاق و تحصیل کرده اند و تعصب خاصی برای 
سازمان داریم. بنابراین، برای چنین مجموعه ای 
باید بهترین آرزوها را داشت. ما با همکاران جلسات 
مختلفی داریم و در این جلسات هم عهد و پیمان 
شدیم  درجۀ بانک را تغییر دهیم که خوشبختانه 
این اتفاق افتاد. این مسیر ادامه دارد و نباید خسته 
شــویم. همه وظیفه داریم مدیریت شعب استان 
چهارمحال و بختیاری را در دوره آتی پیش رو به 
درجه یک ارتقاء بدهیم. همه همکاران صف و ستاد 
این استان باید کمک کنند که این اتفاق رخ دهد.

گفت وگو با خلیل دانش، معاون مالی، اداری و اعتباری 
مدیریت شعب استان چهارمحال و بختیاری

بانک صادرات ایران 
محبوب ترین بانک 

استان است
عالقۀ او به بانک صادرات به قدری بوده که خانواده اش 
نیز تحت تأثیر چنین وضعیتی قرار گرفته اند و بانک را 

بخش مهمی از زندگی خود می دانند. حاال فرقی هم 
نمی کند کدام استان، همان جا که به دنیا آمده یا چهارمحال و 

بختیاری. مهم این است که صادرات باشد. با خلیل دانش، معاون 
مالی اداری اعتباری مدیریت شعب استان چهارمحال و بختیاری در 

این باره گفت وگو کردیم و البته دغدغه های این روزهایش برای 
تعالی بانک استان.

 لطفاً برای شروع گفت وگو خودتان را 
معرفی کنید و بگویید چه شد وارد بانک 

صادرات ایران شدید؟
من متولد روستای »ده میرزارحیم« در استان 
کهگیلویه و بویراحمد هستم. سال 1372 هم 
زمان در آزمون بانک صادرات ایران و سازمان 
تأمین اجتماعی قبول شدم. اما به خاطر عالقه، 
بانک صــادرات ایران را انتخــاب کردم. دلیل 
دیگر شناختم از این بانک به عنوان یک بانک 

مردمی، خدمت رسانی و اجتماعی بود. 
 از شروع به کارتان بگویید؟

اولین شــعبه ای که در آن شروع به کار کردم 
شــعبه مطهری )3493( یاســوج بود. هشت 
ســال تحویلدار بودم و در ادامه در دایره های 
ضمانت نامه، اعتبارات، ارزی، اعتبارات شعبه، 
معاون شعبه، بازرس و رئیس حوزه مشغول به 
کار شدم و هم اکنون در کسوت معاون مدیریت 
شعب اســتان چهارمحال وبختیاری در حال 

خدمت هستم.
 کدام مقطع را دوست دارید؟ 

بدون تعارف مقطع هشت ساله تحویلداری را 
خیلی دوســت دارم. چون بیشتر داشته های 
مفید کاری ام مربوط به این دوران است. جوانی، 
انگیزه، انرژی، امید، عالقه، خستگی ناپذیری، 
کم توقعی به سازمان بهره وری و کارآمدی. روبرو 
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اعتباری این مدیریت برعهده بنده است. بخش 
اداری مســتقیما با منابع انسانی و بزرگترین 
سرمایه بانک سر و کار دارد. آموزش و پرورش 
نیروهای انسانی برای بانک قابل اهمیت است. 
آموزش برای توانمندســازی و تقویت روحیه 
کارکنان، الزم اســت تا رشد و تعالی کارکنان 
فراگیر شــود و موجب تقویت روحیه معنوی، 

خدمتگذاری و وجدان کاری شود.
در بخــش مالی، هدف اصلی بانک رســیدن 
به سودآوری اســت. بنابراین باید مؤلفه های 
مالی تنظیم و مدیریت شوند. متناسب سازی 
دارایی ها و بدهی ها، بررسی سالمت مالی بانک 
با کنترل هزینه ها و نرخ ها، بازدهی دارایی ها، 
شناسایی ریسک ها و انحرافات و ارایه مشاوره 
مالی به مدیریت از وظایف معاونت مالی است. 
بخش اعتبارات نیز یکی از ارکان اصلی فعالیت 
بانک است. درآمدهای مشاع بانکاز این طریق 
کسب می شود. دریافت اهداف و خط مشی های 
کالن اعتباری از مقامات ارشد بانک و کنترل 
ماهیانه و روند دســتیابی به اهداف، کنترل و 
نظارت مســتمر و پیگیــری و مصرف منابع، 
کنتــرل نمونه های شــعب انجــام عملیات 
کارشناســی و توجیهی طرح هــا و پروژه ها، 
کنترل مطالبات غیرجاری و بررسی و شناخت 
عوامل ایجاد مطالبات، برگزاری کمیسیون های 
اعتباری و کنترل پرونده های تسهیالتی، تهیه 
و تدوین آمارهای اعتبــاری از جمله وظایف 
این بخش است. بنابراین حوزه اختیارات این 
معاونت همانند ســایر قسمت ها  از اهمیت و 

حساسیت خاص خود برخوردار است.

 در بخش مطالبــات، چه عملکردی 
داشته اید؟

مطالبات هزینه های آشــکار و پنهان فراوانی 
برای بانک دارد. هم اکنون جمع کل مطالبات 
این اســتان نسبت به اسفند ماه سال قبل 62 
درصد کاهش داشته، هرچند این کاهش شامل 
مطالبات تعیین تکلیف شده نیز است. امیدواریم 
با برنامه ریزی و تعامــل با بدهکاران عمده در 
آینده شــاهد وصول نقدی مطالبات باشــیم. 
البته محدودیت هایی وجود دارد که بخشــی 
از آنهــا از حیطه و کنترل ما خارج اســت. به 
عنوان نمونه، استعالم های دارایی جهت تعیین 
تکلیف بدهکاران )ماده 186(، محدودیت های 
واحدهای نظارتی و کنترلی، در دسترس نبودن 
و اســتقبال نکردن برخی از بدهکاران کالن و 
ارزی اســتان از جمله مشکالت است و نیاز به 

مساعدت مدیریت ارشد بانک دارد.
 آینده بانک صادرات ایران در استان را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
این بانک با 54 شعبه و 14 باجه، گسترده ترین 
شــبکه بانکی را در سطح استان دارد. از لحاظ 
سهم بازار با بانک اول رقابت تنگاتنگی داریم و 
امیدواریم در آینده نزدیک، بانک اول بودن خود 
را تثبیت کنیم. از نشانه های امیدوارکننده در 
این استان، نیروی انسانی تحصیلکرده، متعهد 
و باانگیزه ای است که نویدبخش آینده ای روشن 
است تا در ســایه اجرای سیاست های کالن و 
اهــداف میان مدت و بلندمدت وضع شــده و 
ترسیم شــده بانک صادرات ایران، شاهد رشد 

و بالندگی بانک باشیم.

شــدن مستقیم با مردم و غیره، فرمانپذیری و 
احساس مســئولیت همه و همه در اوج خود 
بودند. در آن سال ها سیستم ها دستی و سنتی 
بود و با ایجاد یک اختالف مجبور می شدیم تا 
دیر وقت برای پیدا کردن اختالف در شــعبه 
بمانیم. حس تعــاون و همکاری قابل توجهی 

بین همکاران بود. 
 طی این سلسله مراتب نتیجه کدام 

ویژگی هاست؟
نظم و انضباط کاری، عشق و عالقه به کار. 
در هر کاری اگر عاشــق نباشــی به نتیجه 
نخواهی رســید. تحقق و تعلق توشــه این 
کار است، تا با خســتگی ناپذیری ادامه کار 
بدهید. الگوپذیــری و الگوگیری از مدیران 
موفق و مطالعه رزومه کاری آنها و یادگیری 
ســازمانی را از عوامل پیشرفت کاری خودم 
می دانم. همیشه دفتر یاداشتی کنارم بود و 
بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های 
بانکی را خالصه نویســی و فهرست برداری 
می کــردم. حتی فرازهای مهم و آموزشــی 
گروه بازرسان، روسای حوزه و مسئول شعبه 
را یاداشــت می کردم و راهنمای کار خودم 
قرار مــی دادم. باید ســازمان را یاد گرفت 
و اهدافــش را درک کــرد و مقید به اجرا و 
ایفــای اهداف بود. لذا خــود به خود همراه 
موج پیشرفت سازمان، پله های ترقی را طی 

خواهی کرد.
 مدیریــت جایگاهی کــه در حوزه 
اختیارات شماست، چه ویژگی هایی دارد؟

در حال حاضر مسئولیت معاونت مالی، اداری و 
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 ارتقای درجه استان نشأت گرفته از 
چه چیزهای است؟

عمده دلیل موفقیت مدیریت شــعب اســتان 
چهارمحال و بختیاری تالش و همت همکاران 
استان و سپس درک و بومی سازی برنامه های 
کالن بانک و توجه به اثربخشی و کارایی آن ها 
بوده است. بازخورد اجرای این برنامه ها دریافت 
شده و جلسه های زیادی برای تبیین اهداف و 
برنامه ها برای کارکنان برگزار شده است. وصول 
مطالبات با اولویت مطالبات مشکوک الوصول، 
جذب منابع ارزان قیمت، صدور ضمانت نامه ها و 
اعتبارات اسنادی،   افزایش سهم عقود مشارکتی 
و خرید دین، ترویج بانکداری الکترونیک از جمله 
برنامه های مورد پیگیری بوده است. در کنار این 
فعالیت ها، ضمن شناسایی بازارهای مستعد برای 
تحقق این اهداف، کمیته های ویژه و تخصصی 
برای هر کدام از این ســرفصل ها تعیین شد تا 
مدیریت و پیگیــری و هماهنگی های الزم از 
طرف این کمیته هــا در حوزه های مربوطه به 
عمل آید. تشــویق و ایجاد انگیزه در کارکنان 
برای فعالیت مستمر، تفهیم اهمیت موضوع به 
همکاران نیز از جمله دالیل موفقیت این استان 

در ارتقای درجه بوده است.
 آرزوی شما برای بانک صادرات ایران 

چیست؟
بانک صادرات خانه ماســت، چه شاغل و چه 
بازنشســته. بانک صادرات ایران خانه خاطرات 
ماست. بهترین دوران عمر خود را در این خانه 
سپری کرده ایم و حتی در دوره بازنشستگی نیز 
متعلق و وابسته به این خانه ایم. پس باید برای 
پایداری، بالندگی، عزت و موفقیت آن کوشــا 
باشیم. سرافرازی و ســربلندی بانک صادرات 
ایران آرزوی من اســت. به سهم خود و در حد 
توانم از هیچ کوشــش و تالشی دریغ نخواهم 
کرد. »شادم به خیال تو، چو مهتاب شبانگاه«. 

 موازی بــا کار بانکی چه فعالیت های 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... دارید؟

در واقع تراکم و شــلوغی کار به گونه ای است 
که فرصت چندانی برای ســایر فعالیت ها در 
اختیار ندارم. اما هر وقت خســته می شوم در 
عالم رویای شــعر و شاعری می روم و با دنیای 
زیبایش لذت می برم. از خواندن اشعار و سرودن 
شعر رفع خســتگی می کنم. به کوهنوردی و 
طبیعت گردی عالقه فــراوان دارم، اگر فرصت 
پیدا کنم خانواده و دوســتان بــه دامن کوه و 

طبیعت پناه می برم.

سرافرازی 
و سربلندی 

بانک صادرات 
ایران آرزوی 

من است. به 
سهم خود و 

در حد توانم از 
هیچ کوشش 

و تالشی 
دریغ نخواهم 
کرد. »شادم 

به خیال تو، 
چو مهتاب 
شبانگاه«

  چه شد که وارد بانک شدید؟
قبــل از اینکه به بانک بیایم اســتخدام جای 
دیگری بودم. ســال 84 بود. بــرادرم فرم های 
مربوط به اســتخدام را پر کرد تا پس از آزمون 
و مصاحبه وارد بانک شوم. االن 12 سال از آن 

زمان می گذرد.
  حضور در شعبه های مختلفی را در این 

سال ها تجربه کردید.
بله. چهار سال در شعبۀ هفتشجان، چهار سال 
غدیر، دو ســال سامان و ســه سال هم رئیس 
شعبۀ دستگرد بودم که دو سالش را شعبۀ برتر 

استان بودیم. 
  ریاست یک شــعبه تا چه اندازه کار 

سختی است؟
خواه ناخواه رئیس شعبه رابط بین داخل و بیرون 
شعبه است و تمام تالش ها باید به ایجاد رضایت 

همکاران و مشتری ها منجر شود.
  برای اینکه در شــعبه بتوانید تیم 

موفقی باشید چه می کنید؟
خودم در رســیدگی به خیلی از امور پیش قدم 
هستم. بیکار نمی نشینم. خودم کار می کنم تا 
همکارانم نیز کار کنند. معتقدم این الگو همیشه 

و همه جا موفق است.

  چه شد که تا این حد به کار در بانک 
عالقه مند شدید؟

به نظرم تأثیر آقای سعید یعقوبی، اولین رئیس 
شعبه، بود. رئیس خیلی خوبی بود و باعث شد ما 
به کارمان عشق داشته باشیم و بدون خستگی 
پاسخ گوی ارباب رجوع باشیم. صبح زود می آمد 
دنبال مان و گاهی تا هشت شب هم در شعبه 

کار می کردیم بدون اینکه اعتراضی بکنیم.
  مهم ترین ویژگــی آقای یعقوبی چه 

بود؟
وقتی می دید ما به آموزش عالقه مند هستیم 
خود او هم اشتیاق بیشتری پیدا می کرد. تازه 
استخدام شده بودیم و دوست داشتیم هر روز 

نکتۀ جدیدی یاد بگیریم.
  مهم ترین تأثیری که از آقای یعقوبی 

گرفتید؟
سعی می کنم در مواردی مانند نظم، انضباط و 

پشتکار مثل او باشم.
  دغدغۀ این روزهای شما چیست؟

وقتی در مواجهه با برخی تبعیض ها جوابی برای 
همکارانم ندارم ناراحت  می شوم.

  بهترین خاطره از این سال ها و بانک؟
ازدواجم.

 گفت وگو با سیدشهاب الدین جزایری سروشجانی، رئیس شعبه دستگرد

رئیس شعبه ما را عاشق کار در بانک کرد

از جمله رؤسای جوان و موفق بانک صادرات ایران است که در هر شعبه ای 
بوده توانسته با تالش و همراهی همکارانش موجب ارتقای عملکرد شعبه 

شود. به اعتقاد خودش این شوق و عالقه به کار در بانک ماحصل سال هایی 
است که کارمند یکی از پیش کسوتان بانک به نام سعید یعقوبی بوده است.
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  برای شروع گفت وگو بفرمایید از چه 
سالی و چطور شد که وارد بانک شدید؟

از پنجم فروردین ســال 1374. عالقۀ زیادی 
داشتم به جایی که ارباب رجوع زیاد دارد بروم. 
اول دادگستری بود و دوست داشتم قاضی باشم 
که نشــد، بعد به بانک عالقه پیدا کردم، چون 
دوست داشتم بین مردم باشم. آزمون و مصاحبه 
دادم و وارد بانک شــدم. اولین شعبه نیز دروازه 
ســامان 3634 بود که به عنوان کارمند دفتری 

خدمت همکاران رسیدم.
  هیچ وقت فکــر می کردید یک روز 

رئیس شعبۀ بانک شوید؟
نــه. دور از ذهن من بود، اما تالش و کار باعث 
شد به اینجا برسم. البته، فراموش نکنیم در بانک 
حتماً باید ویژگی ها و معیارهای خوبی برای ارتقا 
داشته باشی. معیارهایی چون روابط عمومی باال، 
مسلط بودن، آشــنایی به کار و فنون بانکی و 
رعایت حال ارباب رجــوع. من از روزی که وارد 
بانک شدم کار کردم و زحمت کشیدم و پله پله 

رشد و ترقی کردم.
  ریاست شــعبه چه مشخصاتی باید 

داشته باشد؟
رئیس شــعبه باید قدرت تعامل با همکاران و 
مشــتری ها را داشته باشــد. او باید خوش رو و 
خوش خلق باشد و بتواند با مردم ارتباط برقرار 
کند و در این مســیر خالق باشــد. ما در غم و 
شادی های مشتری ها و حتی افرادی که ممکن 
است مشتری ما نباشند همدلی می کنیم. نتیجۀ 

چنین رفتاری بسیار ارزشمند بوده است.
  از عملکرد شعبه می گویید؟

این شعبه را در آبان ماه سال 96 با 240میلیارد 
ریال منابع تحویل گرفتــم و طی 6مااه منابع 
شــعبه را به رقم 430میلیارد ریال رســاندم و 

شعبه به درجه دو ارتقا یافت.
  چقدر با درجه یک فاصله دارید؟

فاصلۀ زیادی نداریم. به 14 هزار رســیده ایم و یکی 
از شــعب درجه دو بسیار قوی هستیم. ما از امتیاز 
9هزار و 500 به 14 هزار رســیده ایم که این یکی 
از درجه های بســیار باالی کشــور است و شعب با 
پتانســیل باال به اینجا می رسند. این مهم محقق 
نمی شد مگر با تالش نیروها و با بودن آن ها. درجه 

یک شدن چیز غیرممکنی نیست.
  مهم ترین دغدغۀ شما چیست؟

 ما یک سری مطالبات از پیمانکارانی داریم که با 
مشکل مالی مواجه شده اند. البته این مشکالت 
به کل شرایط کشور برمی گردد. پیمانکاران با 
نوسان نرخ ها مواجه هستند و این اتفاقات آن ها 
را با مشکل مالی مواجه کرده و مصارف آن ها به 

مطالبات تبدیل شده است.
  به عنوان سؤال آخر خاطره ای را که از 
سال های خدمت به یاد دارید تعریف کنید. 
خاطرم هست بستگان یکی از مشتری ها فوت 
کرده بود و ما برای عرض تســلیت به مراسم 
رفتیم و مداح از حضور ما یاد کرد. چند روز بعد، 
صاحبان عزا برای تشکر به شعبه آمدند و گفتند 
هرگز توقع چنین ارزش گذاری و برخوردی را 
نداشــتیم. همین رفتار باعث شد یک فامیل 
بزرگ در بانک صادرات ایران حساب باز کنند 
و همان روز هم چکی به مبلغ دو میلیارد ریال 
را از بانک دیگری به حساب خودشان در شعبه 

واریز کردند.

گفت وگو با همکاران 
شعبه درجه دو سامان )کد11۵۵(:

مشتری 
ولی نعمت ماست

سامان یکی از شهرستان های زیبای استان چهارمحال و 
بختیاری است. پل های تاریخی زیبای زمان خان، هوره، 

کاهکش، چوبی و... در این شهرستان واقع شده و 
باغ های زیبا و گسترده میوه در اطراف رودخانۀ زاینده رود که تا 

ارتفاعات گسترده شده اند، زیبایی منطقه را غیرقابل توصیف کرده 
است. شعبه سامان بانک صادرات ایران، شعبۀ موفق این بانک است 

که با کسب امتیازات الزم، از درجه سه به درجه دو ارتقا یافته که این 
اتفاق ماحصل تالش همکاران و تدابیر خالقانۀ ریاست شعبه است. 

بانک صادرات شعبۀ سامان طی شش ماه توانست با 
کسب امتیازات الزم از درجه سه به درجه دو ارتقای 

جایگاه پیدا کند که این اتفاق ماحصل تالش همکاران و 
تدابیر خالقانۀ ریاست شعبه است که با او به گفت وگو نشستیم.

شی  اه  یمی  ی ر  و با 
امان ی ش  ر

غم و شادی مشتری ها، 
غم و شادی بانک است
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دوران خدمت ســربازی تمام شــده بود و باید 
شغلی را انتخاب می کردم. در آزمون استخدامی 
شرکت کردم و قبول شدم و به رغم  اینکه دوست 
داشتم دندان پزشک شوم، ورود به بانک مسیر 

زندگی  ام را طراحی کرد.
نجفعلی عالئی، معاون شــعبۀ ســامان، پس 
از بیان این مطلب گفــت: »از ورود به بانک 
آن قدر خوشحال شــدم که بار دیگر هم اگر 
قرار باشد انتخاب کنم باز هم بانک را انتخاب 
می کنم و بــا توجه به همین عالقه، هم زمان 
با کار به تحصیالتم در رشــتۀ حسابداری تا 

مقطع کارشناسی ارشد ادامه دادم.«
وی در ادامه به ویژگی های کار در بانک اشاره 
کرد و اظهار داشــت: »یک کارمند بانک باید 
توانمندی هــای مختلفی داشــته و از دانش 
باالیی برخوردار باشــد تا بتواند در تعامل با 
مخاطبان ضمن راه انداختن کار آن ها از این 

اتفاق خرسند باشد.«
عالئی از مسئولیت های یک معاون شعبه یاد 
کرد و گفت: »یک معاون شعبه در واقع یک 
مدیر داخلی اســت و بر حســن انجام کارها 
توسط همکارانش در کنار کارهای محوله به 

خودش نظارت دارد.«
معاون شعبۀ سامان، پس از بیان این مطالب، 
به خاطره ای مربوط به سال 86 اشاره کرد و 
گفت: »در پایان وقت شعبه آقایی آمد تا چک 
پاس کند. صندوق را بســته بودیم و من هم 
برای رسیدن به جلسۀ امتحان عجله داشتم. 
متأسفانه آن مشــتری به دلیل انجام ندادن 
کارش بی احترامی کرد. در ادامه به شــرایط 
اشــاره کردم و اتمام کار بانک. فردا برگشت 
و ضمن عذرخواهی به یکی از مشــتری های 

خوب شعبه تبدیل شد.«
عالئی در خاتمه ارتقای درجۀ شــعبه سامان 
را به همــۀ همکارانش تبریک گفت و اظهار 
داشــت: »زمانی که شعبه را تحویل گرفتیم 
مطمئن بودیم جا برای پیشرفت وجود دارد. 
با تالش و یکدلی ارتقای درجه پیدا کردیم و 
امیدواریم بتوانیم با تالش بیشتر درجه یک 

شویم.«

جوان ترین همکار شعبۀ سامان است که البته از 
اســتخدام او در بانک حدود 10 سال می گذرد. 
مصطفی شیخ سامانی که متولد سال 64 است 
می گوید: »وقتی نوجوان بودم و به بانک می رفتم 
از دیدن دریافت و پرداخت های پول هیجان زده 
می شدم و لذت می بردم و شاید از همان دوران 
تصمیم گرفتم کارمند بانک شوم. البته، آن دوران 
یک خیال بــود، ولی زمانی که بعد از قبولی در 
آزمون وارد بانک شــدم یاد آن سال ها افتادم و 
مطمئن شــدم گاهی مسیر دستیابی به آرزوها 

چقدر جذاب است.«
او که کارشناسی ارشد رشتۀ حقوق دارد و این 
امکان برایش فراهم بوده تــا در حوزۀ متفاوت 
دیگری مشــغول به کار شــود می گوید: »اگر 
در زمینۀ وکالت فعال می شــدم طبیعتاً درآمد 
بیشتری داشــتم و به مرور این درآمد بیشتر و 
بیشتر هم می شد، اما من به کار در بانک عالقه 
دارم و اگر هم قرار باشد از دانش رشتۀ حقوقی 

امان اون ش  ی، م لی  ن

دوست داشتم دندان پزشک شوم

امان ار ش  م امانی،  ی شی  م

من را با اسم کوچک صدا می زنند
استفاده کنم مایلم باز هم در خدمت بانک باشم.«
شــیخ  ســامانی که همــواره تالش کــرده در 
سریع ترین زمان ممکن کارهای مشتری ها را راه 
بیندازد می گوید: »پیش آمده است که در طول 

روز 230 سند هم بزنم.«
وی افزود: »کار در بانک خواه ناخواه سختی های 
خاص خودش را دارد که قابل مقایسه با شغل های 
دیگر نیست. همان طور که لذت ها و خوشی های 
این کار، مثل دیدن لبخند مشتری یا مدل تشکر 
کردن او را در خیلی از دیگر شــغل ها نمی توانی 
ببینی؛ اتفاقی که به تــو امید و انگیزه می دهد 
و زمینۀ خرســندی از شــرایط زندگی را ایجاد 

می کند.«
بــرای او ایجــاد رضایت مشــتری ها بهترین و 
جذاب ترین اتفاق کار در بانک اســت و ماحصل 
چنیــن روحیــه ای ایجاد صمیمیــت بین او و 
مشتری ها شده است، به صورتی که اغلب او را با 

اسم کوچک صدا می کنند.

با تالش و 
یکدلی ارتقای 

درجه پیدا 
کردیم و 

امیدواریم 
بتوانیم با تالش 

بیشتر درجه 
یک شویم
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برخی از همکاران بانک صادرات ایــران، مانند مرضیه چهل گردی، 
به این دلیــل کار در بانک را انتخاب کرده اند که یکی از بســتگان 
آن ها همین شــغل را داشته است. چهل گردی که پدرش بازنشستۀ 
بانک صادرات ایران اســت می گوید فراموش نمی کند روزهایی را که 
با پدرش به بانک می رفته و با دیدن عملیات بانکی و حســاب وکتاب 

شیفتۀ این شغل می شود.
بنابراین در دانشگاه رشتۀ حسابداری را انتخاب می کند تا مسیر برای 
ورود به بانک هموارتر شــود. شعبۀ بازار اولین محل خدمت اوست و 

حدود چهارسال ونیم در آنجا کار می کند.
او می گوید: »کار در شــعبۀ بازار، به رغم شــلوغ بودن، جذابیت های 
خاص خودش را داشــت و حاال هر وقت آن حوالی می روم خیلی ها 
می پرســند دیگر به شــعبۀ بــازار برنمی گردم؟ ســال های خوب و 

دل پذیری بود.«
چهل گردی که چندین ســال تجربۀ کار در ســتاد را داشــته است به 
درخواست خودش به شعبه بازمی گردد و در این باره می گوید: »البته همه 
تعجب کردند، ولی من کار در شعبه را به دلیل معاشرت با مردم و دیدن 

رضایت مندی آن ها از خدماتی که دریافت می کنند بیشتر دوست دارم.«
او از شــلوغی کار در شعبۀ سامان و کمبود نیرو و اینکه ممکن است 
گاهــی تا بعد از ســاعت چهار هم بمانند یاد کــرد و گفت: »در هر 
صورت توانستیم درجۀ شعبه را تغییر دهیم و امیدوارم بتوانیم درجه 

یک شویم.«
جذاب ترین خاطرۀ چهل گردی به مقطعی بازمی گردد که قرار بود 
از شعبۀ امام حسین )ع( به شعبۀ بازار برود. او گفت: »ماجرا خیلی 
عجیب بود. خیلی از مشــتری ها وقتی می فهمیدند قرار است از آن 
شــعبه بروم ناراحت می شدند و درخواســت داشتند که در همان 

شعبه بمانم.«

امان ار ش  م  ، رد ه  یه   و با مر

کار در شعبه را دوست دارم
امان ت ش  هی ارم ت یمی،   و با مهران 

یک انتخاب درست
گاهی اوقات در مسیر زندگی مجبوری دست به انتخاب های مهمی بزنی 
که بر تمام دوران پیش روی زندگی ات تأثیر می گذارند. مانند شرایطی 
که مهران عظیمی با آن مواجه شــد. او که در رشــتۀ کامپیوتر درس 
خوانده و در این رشته فعال بوده است و تدریس هم می کرده، با شرکت 
در آزمون استخدامی بانک، باید انفورماتیک یا کار در شرکتی خصوصی 

را انتخاب می کرد.
وی در این باره گفت: »کار ســختی بود، اما پس از مشورت با دوستان 
به این نتیجه رسیدم که بانک انتخاب خوبی است و می تواند زندگی ای 

بدون چالش و ریسک را تضمین کند.«
عظیمی که کارش را با تحویلداری در شعبۀ سورشجان آغاز کرده گفت: 
»اوایل برایم سخت بود. چون کامپیوتر خوانده بودم و دوست داشتم در 
کاری مشغول باشم که مرتبط با رشــته ام باشد. اما به مرور خودم را با 
شرایط و خواسته های سازمان تطبیق دادم، هرچند از دانشی که داشتم 
در جهت اهداف بانک نیز استفاده کردم. به عنوان مثال، ثبت سیستمی 
سیتواسیون خودپرداز در اکسل را طراحی کردم که در استان و بعد در 

کل کشور مورداستفاده قرار گرفت.«
وی افزود: »همیشــه ســعی کردم در کار خودم خالق باشم. 
مثاًل برنامه نویســی و طراحی بانک اطالعاتی برای تســهیالت 
شعبه که تمامی اطالعات از قبیل قراردادها، سفته ها و... که به 
صورت چاپی انجام می گرفت، اصالح و درتعداد چاپ صفحات 

صرفه جویی شد.
اما در پایان خاطرۀ جالبی برای مان تعریف کرد: »زمانی که در شــعبۀ 
سورشجان بودم، یک مشتری سند واسطۀ داخلی را با خودش برده بود 
و اتفاقاً با آن خرید هم کرده بود. نفر دوم هم سند را برده بود بانک نقد 
کند. یک هفته طول کشید تا باالخره سند به شعبه بازگشت و نگرانی 

اختالف حساب از بین رفت.«

همیشه سعی 
کردم در کار 
خودم خالق 
باشم. مثاًل 

برنامه نویسی 
و طراحی بانک 
اطالعاتی برای 

تسهیالت 
شعبه که 

تماس اطالعات 
از قبیل 

قراردادها، 
سفته ها و... 
که به صورت 

چاپی انجام 
می گرفت، 

اصالح و 
درتعداد 

چاپ صفحات 
صرفه جویی 

شد
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رن ی ش  اشمی، ر ی میر ی  و با 

مهم ترین دغدغه؛ 
جلب رضایت مشتریان عشایر

  لطفاً در ابتــدا خودتان را معرفی کنید و 
بگویید چند سال است که در بانک صادرات 

ایران مشغول هستید؟
بنده عیسی میرهاشــمی، رئیس شعبۀ کوهرنگ 
هســتم و از ســال 1374 وارد بانک صادرات ایران 
شــده ام. حدود 10 سال متصدی امور بانکی بودم و 

14 سال است که رئیس شعبه هستم.
  از چگونگی ورودتــان به بانک صادرات 

ایران بگویید؟
در ســال 73 برای اســتخدام در شبکۀ بهداشت، 
هالل احمر و کمیتۀ امداد قبول شدم، اما از آ نجا که 
عالقۀ خاصی به بانک صادرات و اعداد و ارقام داشتم 

همه را به خاطر بانک رها کردم.
  خاطره ای از اولین روزهای دوران خدمت 

به  خاطر می آورید؟
اولین روزی که وارد شــعبه کاج )3268( در ناغان 
شدم و حکم را به رئیس شعبه دادم گفتند پشت باجه 
بنشینم. خاطرم هست وقتی اسکناس ها را می شمردم 
کلی استرس داشتم. اما به مرور این ترس از بین رفت 

و روزبه روز عالقه ام به کار در بانک بیشتر شد.
  چه عواملی باعث شد که شما در این مسیر 

رشد کنید؟
ســال اول منزل ما در همان نزدیکی شعبه بود و تا 
دیروقت در بانک کار می کردم و به کار عالقۀ خاصی 

داشتم. هدفم ترقی و پیشــرفت خودم و بانک بود 
و در طول خدمت ســعی کردم همیشه خودم را با 
تکنولوژی روز وفق بدهم. جلب رضایت مشتری ها 
و تکریم ارباب رجــوع در کنار مطالعۀ بخش نامه ها، 

همواره برایم اهمیت داشت.
  چه ســختی هایی را در دوران خدمت 

پشت سر گذاشتید؟
فعالیت در شعب روســتایی با توجه به بی سوادی 
اغلب مردم ســخت بود. خصوصــاً در دوره ای که 
بانکداری الکترونیک گســترش پیدا کرد و مردم به 
اسکناس اعتقاد داشتند. بنابراین باید در فرصت های 
مختلف بین مردم و عشایر می رفتیم و کار با پوز و 
دستگاه های A.T.M را آموزش می دادیم. خوشبختانه 
به مرور شاهد رشد آگاهی مردم شدیم، به صورتی که 
برخی عشایر دارای دستگاه پوز و همراه بانک هستند.

  مهم ترین دغدغۀ شما به عنوان مدیر شعبه 
چیست؟

دغدغۀ ما ایجاد رضایت مشتریان، به خصوص عشایر 
عزیز پس از خروج از بانک است. عشایر صرفاً شش 

ماه اینجا هستند و شش ماه به قشالق می روند. 
  عملکرد شعبه به چه صورت بوده است؟

حدود یک ماه اســت که به اینجا آمده ام و تاکنون 
دغدغۀ خاصی نداریم. صرفاً باید شرایط حال حاضر 
بازار و اقتصاد کشــور را پشت سر بگذاریم. ما شعبۀ 

درجۀ دو هستیم و تا درجه یک شدن شش هزار امتیاز فاصله داریم. منابع ما 397 
میلیارد ریال است که انشا اهلل تا پایان سال بتوانیم به 440 میلیارد ریال برسیم.

  برای ارتقای شعبه چه برنامه ریزی مشخصی دارید؟
ان شــاءاهلل بتوانیم مشکالت خاص را رفع کنیم، منابع ارزان قیمت جذب کنیم، 
تسهیالت مناسب در اختیار مشتریان قرار دهیم، و رضایت مشتری را جلب کنیم. 

  نظر ساکنان این شهر و عشایر درباره بانک صادرات چیست؟
اینجا کالً دو بانک صادرات و کشاورزی وجود دارد و بیشتر مراودات مردم 
با بانک صادرات ایران است، چراکه این بانک را بانک مردمی می دانند. ما 

دو الی سه برابر بیشتر از بانک کشاورزی منابع داریم.
  برای رضایت همکاران چه اقداماتی انجام داده اید؟

ایجاد رضایت همکاران نیز برای بنده دارای اهمیت است، لذا تمام تجربیات 
خود را به همکاران منتقل می کنم و از آن ها می خواهم طبق بخش نامه 
عمل کنند و با مشتری ها کنار بیایند تا با رضایت کامل بروند. خوشبختانه 

در شعبه جوی صمیمی ایجاد شده است.
  خاطره ای از دوران خدمت در بانک دارید؟

خاطرم هست وقتی سال 77 در شعبۀ شهر اردل تحویلدار بودم، خبر دادند 
خاله ام فوت کرده و از رئیس خواستم به مراسم برسم. او گفت اول کار بانک 
و مشتری. به مراسم نرسیدم و ناراحت شدم، اما بعدازظهر رئیس و همۀ 
همکاران برای تسلیت گویی و شرکت در مراسم به منزل ما آمدند که این 
موضوع نشان از اهمیت دادن به خدمت رسانی مشتریان در بین همکاران 

بانک صادرات ایران دارد

گفت وگو با همکاران 
شعبه کوهرنگ )کد۳4۳6(:

شعبه ای برای 
عشایر

شعبۀ بانک صادرات کوهرنگ با توجه به اینکه 
بخش عمده ای از مشتری هایش عشایر هستند 

شرایط خاصی دارد و تقریباً نیمۀ اول سال شلوغ و 
پرمخاطب است تا کارمندان این شعبه، به قول معروف، گاهی 
فرصت سر خاراندن هم نداشته باشند و خاطرات جذابی را از 

کار در این شهر به خاطر بسپارند
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شاید بشود گفت از قدیمی ها و پیش کسوت های 
بانک صادرات ایران است. وی از سال 80 جذب 
شــده اســت و خاطراتی از ساختمان قدیمی 
شعبۀ کوهرنگ دارد که حاال در اختیار اداره برق 
اســت. رحمت اله نصیری، معاون شعبه، که در 
کنار کار بانک، کشــاورزی و دامداری هم دارد 
معتقد اســت پرداختن به چنین فعالیت هایی 
به او انرژی می دهــد تا بهتر بتواند در خدمت 

مشتری ها باشد.
نصیری که خود متولد کوهرنگ اســت با توجه 
بــه درک درســت از ویژگی های خاص منطقه 
بسیار تالش کرده تا ارتباط درستی بین اهالی و 
به صورت خاص عشایر و امکانات بانک برقرار کند.
وی گفت: »بسیاری از مردم این منطقه، عشایر، 
دامدار یا کشــاورز هســتند و تا چند سال قبل 
استفاده از امکانات مرتبط با بانکداری الکترونیک 
با توجه به بی سوادی مردم برای شان سخت بود و 
محبور بودیم بین آن ها برویم و در مراسم  مختلف 
شــرکت کنیم و آموزش بدهیم. خوشــبختانه 

رن ه  اون ش ، م یر ه ن م ا  و با ر

آموزش بانکداری الکترونیک به عشایر

رن ار ش  م  ، ا مهر باباد  و با ر

دل دادن به تقدیر در مسیر زندگی

 ، ر ب  و با م بی
رن ه  ت ش هی ار ت م

پدر و پسر همکار

اکنون شرایط تغییر کرده است و حاال شاهد این 
هستیم که برخی از آن ها حتی دستگاه پوز همراه 
دارند، کسانی که به هیچ وجه به جز اسکناس چیز 

دیگری را نمی پذیرفتند.«
نصیری در خصوص مسئولیت های یک معاون 
شعبه گفت: »با توجه به آشنا بودن اغلب افراد 
و محلی بودن مشتری ها، شرایط اینجا با دیگر 
شــعب تفاوت دارد؛ اغلب انتظارهــای خارج از 
قوانین دارند که خب برخی را می شود پاسخ گو 
بــود و خیلی ها را نمی توان. گاهی کارت ملی را 
نمی آورند یا مهر خود را گم می کنند و مســائل 
دیگری که انتظار دارند با توجه به آشنا بودن، به 

آن ها توجه نکنیم.«
او در همین زمینه به خاطره  ای اشاره کرد و گفت: 
»اوایل که وارد این شــعبه شدم یکی از بزرگان 
شهر که معروف هم بود، برای کار بانکی پیش من 
آمد و کارت ملی همراهش نداشت. وقتی متوجه 
شد من او را نمی شناسم از این موضوع ناراحت 

شد و برای اعتراض نزد رئیس شعبه رفت.«

گاهی برخی ماجراهای زندگی آن  قدر جذاب اند 
که فکر می کنی چه خوب که آن اتفاق در مسیر 
تو یا تو در مســیر آن اتفاق قرار گرفتی. مثل 
ماجرای رضا مهــری بابادی و ورودش به بانک 
صادرات ایران که این طور تعریف کرد: »زمانی 
که درسم تمام شد به دنبال شغل بودم و مدتی 
هم در اصفهان مشغول به کاری شدم. یک روز 
خیلی اتفاقی در یــک کافی نت متوجه آزمون 
استخدامی بانک برای کوهرنگ شدم که اتفاقاً 

روزهای آخرش بود و پر کردم.«
او در ادامــه از شــوق ورودش به بانک این طور 
گفت: »بچه که بودم فکر می کردم همۀ پول ها 
برای کارمندان بانک است و ورود به بانک یک 
خیال بچه گانه بود، اما وقتی بزرگ تر شدم نگاهم 
به کار در بانک تغییر کرد و بر این باور بودم که 
شغلی با پرستیژ باالی اجتماعی است و آن روز 
خودم را در مسیر رسیدن به یک آرزو دیدم که 

خوشبختانه محقق شد.«
مهری بابادی در ادامه به شــلوغ و پرمخاطب  
بودن شعبه اشــاره کرد و گفت: »گاهی اوقات 
تا ساعت چهار و پنج در شعبه می مانیم و پیش 

وقتی پدرت کارمند بانک صادرات بوده باشــد 
و تو هم عاشــق این شغل شده باشی، احتمال 
اینکه در آینده تو هم در شعبه ای مشغول به کار 
شوی اتفاق خیلی دور از ذهنی نیست؛ اتفاقی 
که برای محسن بیدبزرگ افتاد، او از سال 84، 
پس از قبولی در آزمون استخدامی، وارد بانک 

صادرات شد.
وی کــه طی این ســال ها در رفت و آمده بین 
دو شــعبۀ باباحیدر و کوهرنگ بوده می گوید: 
»پــدرم آزاده و جانباز 40 درصد هســتند و 
قبل از ورود بنده به بانک بازنشسته شده بود و 
همواره بهترین مشوقم برای تکریم ارباب رجوع 

و خدمت به مشتریان بود.«
بیدبزرگ در ادامه به کار در شــعبۀ کوهرنگ 
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رن ار ش  م  ، ا مهر باباد  و با ر

رندل دادن به تقدیر در مسیر زندگی ار ش  م ی،  م ن

کار در شعبۀ کوهرنگ 
جذابیت های خاص خودش را دارد

آمده که تا هفت هم مانده ایم.«
او که البته خیلی ســال ها پیش تر دوست داشته 
وارد رشــتۀ پزشکی یا پیراپزشــکی شود گفت: 
»قبل از کنکور بســتگانم فوت کردند و آن اتفاق 
باعث شد خیلی خوب درس نخوانم، اما حاال که 
در بانک هستم و از شغل خودم رضایت دارم فکر 
می کنم تقدیر و حکمتی در آن ماجرا بود تا در این 
مسیر قرار بگیرم.« این همکار شعبۀ کوهرنگ از 
رشد فرهنگ مردم و افزایش دانش آن ها یاد کرد 
و گفت: »خوشبختانه با توجه به آموزش هایی که 
در زمینۀ بانکداری الکترونیک به مردم داده شده، 
شرایط خیلی تغییر کرده است. البته این آموزش ها 
در مناطقی که مردم سواد کمتری دارند همچنان 
باید ادامه داشــته باشد و طبیعتاً نتیجه اش رشد 

کیفیت عرضۀ خدمات بانکی است.«

اشــاره کرد و گفت: »این شعبه شاید از جمله 
شلوغ ترین شعبه های استان باشد، به صورتی که 
هر ماه بیش از 150 پرونده داریم و تا 250 مورد 

هم رسیده است.«
وی افزود: »البته اینجا مردم مهربان و باصفایی 
دارد، هرچند که به دالیلی مانند کم سوادی یا 
بی سوادی، مشکالت متعددی هم داریم. مثاًل 
زمانی کــه یارانه ها را واریز می کردند، شــعبه 
خیلی شــلوغ می شد، چراکه خیلی ها با کارت 
کار نمی کردنــد و دفترچه را می آوردند تا پول 
نقد بگیرند که البته با گذشت زمان و بر اساس 
آموزش هایی که داده شــد، شرایط تا حدودی 

بهتر شده است.«
بیدبرزگ در ادامۀ طرح مشــکالت موجود در 
کوهرنگ گفت: »عشایر از حوالی اردیبهشت تا 

قبل از شــروع بارندگی به کوهرنگ می آیند و 
یکی از دغدغه ها کمبود دستگاه A.T.M است. 
در حال حاضر در کل شــهر سه دستگاه وجود 
دارد که دو تا مال بانک صادرات و یکی هم بانک 
کشاورزی است. نکتۀ دیگر کمبود نیروست که 
پیشنهاد شده طی ســه ماه شلوغی کار، یک 

همکار به مجموعه اضافه شود.«
وی در خاتمه، با اشــاره به اینکــه پول نقد و 
اسکناس برای عشایر از اهمیت خاصی برخوردار 
است، به خاطره ای اشاره کرد و گفت: »یک روز 
یک مشتری که بنده خدا جراحی کلیه داشت 
به شعبه آمد تا حدود 40 میلیون تومان پول نقد 
بگیرد، اصرار ما برای گرفتن چک بین بانکی یا 
موارد دیگر فایده نداشت تا در نهایت توانستیم 

پول موردنظرش را جور کنیم.«

ماجرای ورود محسن نجفی از اواخر سال 95 
به بانک صادرات بسیار شنیدنی و جالب است. 
او در پاســخ به اینکه چه شد بانک را انتخاب 
کردی گفت: »بعد از اتمام تحصیل در دانشگاه 
در رشــتۀ کامپیوتر ایده ها و آرزوهای زیادی 
داشتم، اما وقتی به شهر خودم برگشتم دیدم 
هیچ شغلی برایم وجود ندارد و از بین راه سازی 
و بانک که قبول شــده بودم دومی را انتخاب 
کردم و به نظرم توانسته نظرم را جلب کند تا 

راضی باشم.«
وی در خصــوص دالیل رضایتمندی خودش 
از کار در بانک این طور گفت: »داشتن محیط 
کاری مناســب، همکاران صمیمــی، وجود 
شــرایط به دور از استرس های شغل های آزاد 
و خدمات رســانی به مــردم از جمله مواردی 
است که باعث شده فکر کنم در مسیر خوبی 

هستم.«
نجفی در ادامۀ صحبت هایش به نکات جذاب 
و ســخت کار در شعبه اشــاره کرد و گفت: 
»وقتی یک مشتری می آید و مشکلی دارد که 
می توانیم برطرفش کنیم، احساسی که منتقل 
می کند بسیار لذت بخش است و خستگی کار 

آن روز را فراموش می کنیم.« 
وی افــزود: »چنین اتفاقاتی اســت که باعث 
می شود مثاًل از بیش از 300 سند زدن در یک 
روز خسته نشویم و روز بعد با انرژی در شعبه 

حاضر باشیم.«
نجفی در خاتمه به خاطــرۀ جذابی از کار در 
شعبه اشاره کرد و گفت: »اوایل که چندان به 
زبان لری تسلط نداشتم یک مشتری که سواد 
کمی هم دارد آمد تا پنج میلیون به حسابش 
که 100 هزار تومان در آن داشــت واریز کنم. 
زمانی که پول را واریز کردم گفت حاال آن صد 

هزار تومان را پس بده.«
وی افزود: »البته از این اتفاقات در شعبه زیاد 
می افتد و طبیعتــاً برخی موارد باعث خنده و 
ایجاد خاطراتی فراموش نشدنی می شوند که از 
جذابیت های کار در بانک و به صورت خاص در 

شعبۀ کوهرنگ است.«

وقتی یک 
مشتری می آید 
و مشکلی دارد 

که می توانیم 
برطرفش کنیم، 

احساسی 
که منتقل 

می کند بسیار 
لذت بخش 

است و خستگی 
کار آن روز 

را فراموش 
می کنیم
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  از چه سالی وارد مجموعۀ بانک شدید 
و چرا بانک صادرات را برای خدمت رسانی 

انتخاب کردید؟
برادر بزرگ تر من کارمنــد بانک صادرات بود. 
همین موضوع باعث شــد درباره این شــغل 
شناخت داشته باشــم و به آن عالقه مند شوم. 
بنابراین، شغل آزاد را رها کردم و از سال 1380 
کار در بانک را در شعبۀ میانکوه آغاز کردم. طی 
این مدت هم در شعب شهرهایی مانند بروجن، 
خان میرزا و لردگان مســئولیت های مختلفی 
داشــته ام. البته مدتی هم در اصفهان مشغول 

تحصیل مدیریت امور بانکی بودم.
  از سال های ابتدایی فعالیت خودتان 

بگویید؟
سال های اول در روستا مشغول بودم و بسیار هم 
با شوق و عالقه کار می کردم. دیدن خوشحالی و 

رضایت مردم بسیار جذاب بود.
در آن زمان و در آن شعبه چیزی به نام مطالبات 

مشکوک و معوقه وجود نداشت و این به خاطر 
پیگیری ما بود. به در منازل می رفتیم و اقساط 
وام هــا را می گرفتیم. بهتریــن خاطراتم از آن 

سال هاست.
کارهای بانک را از همان  جا یاد گرفتم. از فردای 
روزی که وارد شعبه شدم پشت باجه نشستم. 
بعد از حدود یک ســال نیز به واحد تسهیالت 

رفتم.
  آیا در آن سال ها فکر می کردید رئیس 

شعب مختلف بشوید؟
بله رسیدن به جایگاه باالتر را در سر می پروراندم 
و برای رســیدن به آن تالش می کردم. وقتی 
می دیــدم همکاران ارتقا پیدا می کنند من هم 

سعی می کردم در همان مسیر قرار بگیرم.
  چه عواملی را در پیشرفت خودتان 

مؤثر می دانید؟
هــر روزم را با قرآن، توســل به ائمه و نماز اول 
وقت شروع می کنم. نماز اول وقت آدم را وادار 

لردگان از شهرهای مهم استان چهارمحال و بختیاری 
است که از جهات مختلفی اهمیت دارد. مهم تریِن 

آن ها مرکز اقتصادی و تجاری بودن برای روستاهای 
اطراف است؛ این شهر به نوعی به بازاری بزرگ تبدیل شده است. 
اسفندیار شریفی، که اخیراً ریاست شعبۀ بانک صادرات این شهر 
را بر عهده گرفته، امیدوار است با شناختی که از این شهر دارد و 
با تالش همکارانش، تا پایان سال شاهد تغییر درجۀ شعبه باشد.

ان رد ی ش  ی، ر یار شری  و با ا

پایان سال جشن درجه یک شدن شعبه

گفت وگو با همکاران شعبه لردگان )کد2۳2۳(:

لردگان، مرکز اقتصادی روستاهای اطراف 
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می کند که مرتب و منظم باشــد. نظم در کار 
خیلی مهم است. وقتی می گوییم نظام بانکی، 

سرلوحۀ کارمان هم باید نظم باشد.
  بــرای ایجاد نظم در شــعبه و بین 

همکاران چه کاری می کنید؟
به هر شعبه ای که می روم طی یکی دو روز اول 
با همکاران آشــنا و صمیمی می شوم و بعد از 
آن، جلسۀ هماهنگی می گذارم و انتظاراتم را در 

جوی دوستانه مطرح می کنم.
  لطفاً درباره عملکرد این شــعبه و 

ظرفیت های موجود بفرمایید.
این شعبه درجه دو و آیتم ها بسیار باالست. ما 
بعد از شعبۀ شهدا، شعبۀ دوم استان هستیم 
که در همۀ آیتم ها پیشرفت خوبی داشته ایم و 

پیشرفت بیشتری هم خواهیم داشت.
شــهر لردگان مرکز تجارت است و مردم این 
شهر و روستاهای اطراف حجم پول در گردش 
زیادی دارند. ممکن اســت یک ساعت دیگر 
اینجا جای ســوزن انداختن هم نباشــد، اما 
نیروهای ما ســعۀ صدر دارند و با روی گشاده 

کار می کنند.
  چه برنامه ای برای این شعبه داشتید 

و دارید؟
زمانی که به ســمت این شــعبه آمدم به فکر 
پیشرفت بودم. از قبل با این شعبه کامالً آشنا 
بودم، مخصوصــاً در بحث منابع ارزان قیمتش، 

ضمانت نامه، بحث خرید دین و.... 
با توجه به ظرفیت های موجود سعی می کنیم 
هر ماه امتیاز شــعبه را ارتقا دهیم. بر اســاس 
برنامه ای که با همکاران در میان گذاشــته ام و 
تالش برای بازاریابی و جذب منابع، پایان سال 
شاهد جشن موفقیت و تغییر درجه خواهیم بود.

البته اگر تاکنون راه می رفتیم حاال باید بدویم، 
اگر می دویدیم باید سرعت خود را زیادتر کنیم. 
امیدواریم به شعبۀ درجه یک ارتقا پیدا کنیم که 
با توجه به پتانسیلی که در همکاران می بینیم 

کار سختی نیست.
  این  روزها در حوزۀ مسئولیت خودتان 

چه دغدغه هایی دارید؟
در چارت ســازمانی باید 13 یا 14 نفر باشیم، 
اما االن هشت نفر هســتیم. معاون، حسابدار 
و مســئول صندوق نداریم و همۀ این کارها را 
خودم انجــام می دهم. گاهــی اوقات به علت 
کمبود نیرو شرمندۀ ارباب رجوع می شویم که 

این اتفاق در شأن بانک صادرات ایران نیست.

پیش از اینکه کارمند بانک صادرات شــود از 
مشــتری های بانک بوده و در شــعبۀ لردگان 
حساب داشته است. شــاید آن زمان که هر از 
گاهی به شــعبه رفت وآمد داشته هیچ گاه فکر 
نمی کرده روزی کارمند همان شــعبه شود و 
شش روز هفته از خانه بیرون بزند به قصد بانک 

و محل کار.
شــهریار محمدی که زمانی تصمیم می گیرد 
شغلی برای خودش انتخاب کند، چند فرصت 
مختلف مانند کار در دادگســتری و بانک و... 

داشته، اما تصمیم می گیرد وارد بانک شود.
او گفت: »سال 83 از همین شعبه دسته چک 
گرفتم، اما فکرش را نمی کردم که چهار سال بعد 
خودم در این شعبه مشغول کار شوم و هر وقت 
به این اتفاق و جریان فکر می کنم خوشــحال 

می شوم.«
او دربــاره کار در بانک گفت: »به نظرم آن روز 
انتخاب خوبی کردم. البته نمی توان انکار کرد که 

احتمــاالً قدیمی ترین همکار بانــک صادرات 
اســت وقتی قرار اســت تا چند مــاه آینده از 
بانک خداحافظی کند. بیک محمد تقی پور که 
از ســال 1368 وارد بانک شده، فروردین سال 
آینده بازنشســته خواهد شد تا کلی خاطره را 
از همۀ این ســال ها با خود ببرد و احتماالً هر 
از گاهی که مشغول کشــاورزی است آن ها را 
مرور کند. خاطراتی که اغلب برای او شیرین و 
دوست داشتنی بوده اند و فراموش شان نمی کند.

او که از ورودش به بانک ابراز رضایت می کند و 
آن قدر از این اتفاق خوشحال است که دوست 
دارد فرزندانش هم کارمند بانک شوند، درباره 
لذت های کار در بانک گفت: »چه کاری بهتر از 
کار در بانک که جایگاه اجتماعی دارد و خدمات 
خاصــی به مردم می دهد و از ســوی دیگر در 

خدمت رشد و تعالی اقتصاد کشور است؟«
تقی پور در ادامه و در پاسخ به این سؤال که چه 
توصیه ای به همکاران جوان خود دارید گفت: 

کار در بانک به رغم لذت هایی که دارد، به دلیل 
حجم باالی کار ســختی های خاص خودش را 

نیز دارد.«
محمدی قبل از تعریف کردن خاطره ای از کار 
در بانک به لذت کمک به مردمی که ســواد 
ندارند اشاره کرد که ممکن است در شغل های 
دیگــر نتوان تجربه کــرد. وی در ادامه افزود: 
»اوایل خدمت در بانک، یعنی همان ماه های 
اول که هنوز حقــوق نگرفته بودم، 450 هزار 
تومان کــم آوردم و دچار نگرانی و اســترس 
شدم. به ناچار با همۀ مشتری  ها تماس گرفتم و 
خوشبختانه یکی از مشتری ها بعد از شمارش 
پول ها متوجه اضافه بودن شد و برگرداند. آن 
اتفاق، به رغم ســخت بودنــش در آن مقطع، 
نتیجه اش باعث خوشحالی و افزایش انرژی شد 
تا در کارم ثابت  قدم و باانگیزه تر از قبل باشم و 
خدا را شکر بعد از آن ماجرا با مشکل خاصی 

مواجه نشدم.«

»هیچ اتفاقی بهتر از احترام گذاشتن و تکریم 
مشتری نیست.«

وی افزود: »من در تمام این ســال ها که پشت 
باجه بودم، مشتری مداری را مهم ترین اصل کار 
در بانک دانستم و آرزو می کنم با همین روش و 
رویه، بانک صادرات همواره پابرجا و در بهترین 

جایگاه، افتخارآفرین باشد.«
تقی پــور که از همۀ این ســال های حضور در 
بانک خاطرات متعــددی دارد گفت: »یک روز 
سیستم ها قطع شده بود و جمعیت زیادی هم 
در صف دستگاه A.T.M ایستاده بودند. اوایل 
معرفی این دســتگاه ها بود و هرچه می گفتیم 
سیستم قطع است کسی قبول نمی کرد تا اینکه 
واژه را تغییر دادم و گفتم تسمه پروانه پاره شده 
و رفته اند از تهران بیاورند. برخی به این شوخی 
خندیدند و برخی هم باور کردند. در نهایت از آن 
شلوغی کاسته شد و منتظر ماندیم تا سیستم ها 

وصل شود.«

ان رد ار ش  م  ، م  و با شهریار م

مشتری همین شعبه بودم

ان رد ار ش  م ر،  ی  م ت بیک م

هیچ اتفاقی بهتر از تکریم مشتری نیست
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فکر کنید عالقه مند به کار در بانک هســتید و 
در آزمون استخدامی قبول شده اید و حاال باید 
انتخاب کنید بانک صادرات یا بانک ملی؟ سجاد 
جمالی در سال 87 با چنین شرایطی مواجه شد 

تا در نهایت بانک صادرات را انتخاب کند.
او گفت: »پدرم مشتری بانک صادرت بود و مثل 
دیگرانی که از آن ها مشــورت گرفتم از حسن 
برخورد کارمندان این بانک گفت تا من تصمیم 

خودم را بگیرم و وارد بانک صادرات شوم.«
جمالی که لیسانس کامپیوتر و کارشناسی ارشد 
مدیریت دارد گفت: »انتخاب درستی انجام دادم 

و خوشحالم که وارد این بانک شد.«
او در ادامــه از لذت هــای کار در بانک یاد کرد 
و اظهار داشــت: »وقتی مشــتری با رضایت و 
خوشــحالی از بانک می رود ما هم از عملکرد 
خودمان احســاس خوبی پیدا می کنیم. اینکه 
یک مشــتری وقت خروج از بانک برای حال و 
احوال پرسی ســراغت را می گیرد اتفاق خوبی 

بانک  از جملــه آخریــن اســتخدامی های 
صادرات است، اما خیلی زود توانست با دیگر 
همکارانــش همراه شــود و از بودن در بانک 
لذت ببرد. عباس شــاهرخی میالسی درباره 
ورودش به بانک و شــرایط کار گفت: »سال 
95 به اســتخدام بانک درآمدم. قبل از ورود 
به بانک تا حدودی اســترس داشتم و نگران 
بودم مبادا در کار اشــتباه کنم. اما هر کدام 
از همکاران برای من حکم یک معلم و استاد 
را داشت تا به زودی پیشرفت کنم. البته میل 
و عالقۀ من به آموختن نیز آ ن ها را بیشــتر 
ترغیب می کرد برای یاد دادن و گفتن اصول 

و نکات کاری.«
او که کارش را از شعبۀ مال خلیفه آغاز کرد، 
در ادامه دو سال به میانکوه رفت و از ابتدای 
سال جاری هم در شعبۀ لردگان حضور دارد.

شــاهرخی میالسی که مهندســی کامپیوتر 
خوانده است، پیش از ورود به بانک در فضای 

است تا فکر کنی جای درستی کار می کنی.«
جمالی اما درخواست های خارج از قوانین را از 
سختی های کار در بانک می داند وقتی دوست 

دارد همه با رضایت از بانک خارج شوند.
این همکار در ادامه از خاطرۀ اولین روز کاری اش 
گفت، خاطره ای که هیچ وقت فراموش نمی کند: 
»اولین روز کاری به شــعبۀ جوانمردی رفتم. 
شــیرینی به دست وارد شعبه شــدم و بعد از 
سالم و احوال پرسی شیرینی را روی میز رئیس 
گذاشــتم و مثل مشــتری ها روی صندلی ها 
نشستم تا اینکه همکارها رفتند صبحانه بخورند 
و از من پرسیدند چرا نمی آیی این طرف. به رغم 
رفتن به آن طرف هنوز احساس غریبی داشتم 
و هر کاری می خواستم بکنم اجازه می گرفتم. 
از تلفن زدن تا... اما باالخره جای خودم را پیدا 
کردم و خدا را شکر می کنم که به واسطۀ بودن 
در بانک دارای امکانات مختلف زندگی شدم و 

صاحب خانوادۀ خوبی نیز هستم.«

مرتبط با رشتۀ تحصیلی مشغول بوده، اما فکر 
می کند باید شــغلی ثابت و آینده دار انتخاب 
کند که با شــرکت در آزمون اســتخدامی، 

جذب بانک می شود.
او پس از اشــاره به آرزوهــا و امیدهایش از 
روزهای کار در شعبۀ میانکوه یاد کرد و گفت: 
»خوشحال هستم که شروع کارم در میانکوه 
بــود، روزهای دور از خانواده و به نوعی غربت 
و تنهایی در یک منطقۀ محروم. اما معاشرت 
با مــردم صمیمــی و باصفای آنجا بســیار 
لذت بخش بود. زمانی که یک مشتری می آمد 
و کاری معمولی برایــش انجام می دادم و او 
هم برایم دعای خیر می کرد احساس خیلی 
خوبی پیدا می کــردم؛ اتفاقی که دائم تکرار 
می شــد تا از کار کردن لذت ببرم و متوجه 
ســختی های زندگی در آنجا نشوم. شاید اگر 
آن مقطــع را تجربه نمی کــردم، چیزی در 

مسیر زندگی کم داشتم.«

ان رد ار ش  م ی،  ما اد   و با 

ماجرای اولین روز ورود به شعبه

رخی  ا شا  و با 
ان رد ار ش  م ی،  می

لذت کار کردن در میانکوه
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 لطفاً در ابتدا بفرمایید چه شد وارد بانک 
صادرات ایران شدید؟

بنده اســتخدامی سال 1374هســتم. کار را با 
بانکداری پشت باجه در شعبۀ 22 بهمن شعبۀ 
پارســه شروع کردم. در آن سال ها متصدی امور 
بانکی شعب متفاوت شدم و با دعوت دوستان و 
پیشــنهاد مدیران وقت به قسمت مدیریت امور 
کارکنان آمدم. پنج ســال آنجا بودم و سپس به 
قســمت حراســت آمدم و اینجا در خدمت تان 

هستم.
 اگر بــه عقب بازگردیــد، آیا بانک را 

انتخاب می کنید؟
بله، رشتۀ درسی من نیز حسابداری بود و عالقۀ 
زیادی به بانک صادرات داشتم. کارآموزی مقطع 
دیپلــم من بانک ملی بود و چون ذهنیت بانکی 
داشتم و با این مجموعه آشنا بودم کارآموزی را در 
محیط بانک انتخاب کنم بعد از آن نیز وارد فضای 

بانک شدم تا مفید فایده واقع شوم.
 بیشترین عالقۀ شما به چه حوزه ای بود؟

بیشــترین عالقۀ مــن به بخش رســیدگی به 

مشــتریان بــود، به ویژه خدمتی کــه در حوزۀ 
اعتبارات برای مشتریان انجام می دادم. گره کار 
خیلی از مشتریان با یک تسهیالت حل می شد، 
حتی مبلغ خیلی از آن ها زیاد نبود، ولی رضایت 

مشتری را جلب می کرد.
 برای یکنواخت نشدن محیط کار برای 

همکاران چه اقداماتی انجام داده اید؟
وظیفۀ سازمانی و شــخصی ما ایجاب می کند 
بتوانیم فضا را برای همکاران امن کنیم و به عبارتی 
استرس را از همۀ همکاران دور کنیم و امید دهیم 
و روشنی ببخشیم تا در این فضا خوب کار کنیم.
ما سعی کردیم با گفت وگوی صمیمانه، ارتباط 
مستقیم، حتی سرکشی در مجموعۀ کاری ارتباط 
برقرار کنیم. این صمیمیت خیلی از مشکالت را 
حل می کند و ما نباید در چارچوب این مقررات 
حل شویم و این مشکالت نباید ما را ناامید کند. 
خیلی راحت و با یک ارتباط صمیمی می توانیم 
مشکالت را کنار بزنیم و به مرور مشکالت را حل 

کنیم.
من به آینده بســیار خوش بین هســتم. مسیر 

حرکت بانک رو به رشــد اســت و همین که ما 
نمــاد و پرچم بانک را باال می بریم این امیدواری 

و پشتیبانی در روحیۀ همکاران تأثیر می گذارد.
 مهم ترین دغدغۀ این روزهای شــما 

چیست؟
به نظر من مهم ترین مشکلی که در بانک وجود 
دارد مشکل انتصاب کارکنان سازمان است. قطعاً 
هر کسی با امید به آینده و با انگیزه در کار خودش 
حاضر شود قطع به یقین موفق تر خواهد شد. من 
بــا توجه به ارتباط نزدیک تــری که با همکاران 
دارم می بینــم دغدغۀ آن ها در خصوص موضوع 
انتصاب و ارتقای شغلی خودشان است. اگر بشود 
با اصالحاتی در آیین نامه این دغدغۀ همکاران را 

برطرف کرد، قطع به یقین موفق تر خواهیم بود.
با توجه به ســاختار آیین نامه ای که ابالغ شده 
است و ما موظف به اجرای آن هستیم، رضایت 
شغلی همکاران برآورده نشده است، چراکه برخی 
فرصت می کنند و با شرکت در آزمون به ارتقای 

شغلی می رسند و برخی به دالیل مختلف نه.
 در حــوزۀ فرهنگــی و هنــری چه 

فعالیت هایی داشته اید؟
من بر حســب وظایف دینی، عرفی و اجتماعی 
در زمینۀ فعالیت های فرهنگی و به ویژه مذهبی 
فعالیت داشته ام. البته، پرداختن به این امر وظیفۀ 
همۀ ماست، چراکه توجه و توسل به قرآن و ائمه 
به ما انرژی می دهد. اگر ما فعالیت هایی را که در 
طول روز انجــام می دهیم، با قرائت یک صفحه 
قرآن، صلوات خاصۀ امام رضا )ع(، یا با یک حدیث 
شروع کنیم، قطعاً این انرژی به ما کمک خواهد 
کرد تا در مسیر قرار بگیریم. وظیفۀ همۀ ماست 
که برای اشاعۀ دین و تبیین احکام دین و آشنایی 
با قرآن تالش کنیم. با موافقت مدیرعامل از چند 
سال قبل روزهای یکشنبه از ساعت هفت تا هفت 
و نیم بدون وقفه جلسات قرآن برگزار می کنیم. 
مدیران نیز در این کالس ها شرکت می کنند. از 
طریق این کالس، احکام و مســائل دینی را به 
دوستان انتقال می دهیم. روزهای چهارشنبه نیز 
جلسات زیارت عاشورا داریم و در مناسبت های 
مختف زیارت های متفاوت قرائت می شود و توسط 

خود همکاران نیز پذیرایی صورت می گیرد.

گفت وگو باعبدالرحمان قادری چوبینی، رئیس حوزۀ حراست و حفاظت

خوش بین و امیدوار به آینده

از چهره های قدیمی و پیش کسوت بانک است که همواره دغدغۀ پیشرفت بانک و همکاران را 
داشته است، چه در زمانی که در شعبه بوده و چه حاال که به عنوان رئیس حوزۀ حراست و 

حفاظت مشغول فعالیت است. عبدالرحمان قادری چوبینی در کنار فعالیت های معمول، توجه 
خاصی به امور فرهنگی و دینی دارد تا به نوعی متولی برپایی جلسات و برنامه هایی داخل یا خارج سازمان 

باشد که اتفاقاً با استقبال هم مواجه شده است.

من به 
آینده بسیار 

خوش بین 
هستم. مسیر 
حرکت بانک رو 
به رشد است 
و همین که ما 
نماد و پرچم 
بانک را باال 

می بریم این 
امیدواری و 

پشتیبانی در 
روحیۀ همکاران 

تأثیر می گذارد
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بانک صادرات ایران با توجه به سابقه و قدمتی که در نظام بانکداری کشور دارد، 
بخش عمده ای از مشتری هایش شرکت هایی هستند که در عرصۀ صنعت کشور 
جایگاه مهمی دارند. از جمله این شرکت ها توان آور آسیا در استان چهارمحال و 

بختیاری است که با مدیرعامل آن به گفت وگو نشستیم. شاهین حیدری در این گفت وگو، ضمن 
تشریح وضعیت اقتصادی کشور، از نوع تعامل این مجموعه با بانک صادرات ایران نیز گفت.

 لطفاً در ابتدا خودتان را معرفی کنید و از 
سابقۀ حضورتان در صنعت کشور بگویید.

شــاهین حیدری، متولــد ســال 1349 و اصالتاً 
خوزستانی هســتم. از ســال 70 در صنعت فوالد 
کشور فعال هستم. 28 سال سابقه کار دارم و امکان 
دارد اینجا آخرین مســئولیت من باشد. از سال 93 
عضو  هیأت رئیســۀ هلدینگ صنعت و معدن ساتنا 
زیرمجموعۀ وزارت دفاع هستم که یکی از شرکت های 
زیرمجموعۀ آن شرکت فوالد توان آور آسیاست. 17 

ماه است مسئولیت مدیرعاملی مجموعه را دارم.
 از حــوزۀ فعالیت های این شــرکت 

بگویید.
مــا در کنار فــوالد مبارکه تنهــا تولیدکنندۀ 
ورق قلع اندود کشــور هســتیم که مصارفش 

شاهین حیدری مدیرعامل شرکت توان آور آسیا:

بانک صادرات ایران بهترین خدمات را به ما داده است

در زمینۀ انواع بســته بندی های فوالدی است: 
صنایع غذایی و شــیمیایی، مانند رب گوجه و 
انواع کنسروها، کمپوت ها، تن ماهی، خشکبار 
خشک، پسته، ســوهان، اسپری های صنعتی، 
خوراکی، اســپری های ســمی، انواع مصارف 
صنعتی، انواع مصارف شیمیایی، در صنعت نفت 

و گاز روغن ها و افزودنی های دیگر.
 به نظر می رسد کار شما اهمیت خاصی دارد.

بلــه. به ویــژه در صنعــت غذایــی محصولی 
استراتژیک اســت و به صورت مستقیم با سبد 
غذایــی خانواده ها در ارتباط اســت و به لحاظ 
ســالمتی، کاالیی اســتراتژیک و مؤثر است 
که یکی از مصارفــش صنایع غذایی کودک و 
شیرخشک است و تمامی صنایع قوطی سازی 

ایران فقــط و فقط از ورق قلع اندود اســتفاده 
می کنند و هیچ مصرف دیگری ندارند.

 آیا صادرات نیز دارید؟
به رغم گرفتن تأییدات الزم، به دلیل نیاز داخلی فرصت 
و توان صادرات نداریم، مگر آنکه تولید را افزایش دهیم.

 آیا مجموعه در پیک تولید است؟
 باتوجه به روند رو به رشد و توسعۀ این صنعت 
انتظار داریم ظرف یکی دو سال آینده به ظرفیت 
موردنظر نزدیک شویم. در حال حاضر، به دلیل 
شرایط حاکم بر بنگاه های اقتصادی، با ظرفیت 

اسمی فاصله داریم.
تأمین کنندۀ  این ظرفیت  به   رسیدن 

تمام نیاز داخلی است؟
مصرف کشور در این صنعت 250 هزار تن است 
که فوالد مبارکه 100 هزار تن ظرفیت دارد و 
شرکت فوالد توان آور آسیا نیز 150 هزار تن و 
اگر ما به ظرفیت اسمی برسیم، قطعاً نیاز داخل 

را تأمین می کنیم.
 چه میزان فاصله دارید؟

فاصلۀ ما زیاد است.
 نوسانات اقتصادی روز چه تأثیری روی 
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 بانک صادرات استان تا چه اندازه حامی 
صنایع استان بوده است؟ 

بانک صادرات را ما از دیر باز می شناسیم. با مدیریت 
جدید و مسئوالن جدید، این رابطه نزدیک تر شد، 
مخصوصــاً از ابتدای ســال 97 بخش اعظمی از 
مراودات بانکی ما بر صادرات متمرکز شد. مجموعۀ 
فوالد توان آور آسیا و خیلی از بنگاه های اقتصادی 
دیگر برای تأمین خارجی قطعاً باید از اعتبار اسنادی 
داخلی اســتفاده کنند و بانک صــادرات به عنوان 
جایی که این توان ارزی را دارد خیلی همراه ما بود. 
ما در ســال 97 باالترین حجم ال سی های ارزی 
را در ســه ماهۀ اول 97 از بانــک صادرات دریافت 
کردیم. با ارتباطاتی که با مســئوالن داشتیم، من 
فکر می کنم چالش ها را با هم بررسی کردیم و به 
قطع و یقین می گویم ما بهترین خدمات را داشتیم 
و در جلسات داخلی تمایل داریم بخش اعظم این 
مبادالت را به ویژه ال ســی هایی را که ما متمرکز 
هستیم به ســمت بانکی که تسهیالت بیشتری 
می گیریم ببریم و یکی از این بانک ها و تا امروز در 

رنکینگ خودمان بانک صادرات است.
 مشــکل شــما به عنوان یک بنگاه 

اقتصادی با بانک ها چیست؟
با توجه به اینکه در شــرایط کنونی، بنگاه های 
اقتصادی تکلیف خود را در مواجهه با شــرایط 
حاکم نمی دانند، شــاید ما ظرف یک ماه آینده 
و با توجه به بازخورد سیاســت های جدید ارزی 
شــرایط مان با وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
روشــن تر شــود. یکی از مجموعه هایی که در 
توسعه، افزایش تولید و به ویژه برای صنعت ما که 
استراتژیک و مکمل صنایع غذایی است پررنگ 
است بانک صادرات است که می تواند جایگاهی 

ویژه را برای ما داشته باشد و نقش آفرینی کند.

کار شما گذاشته است؟
تنها شرکت تأمین کنندۀ داخلی مواد اولیۀ ما 
فوالد مبارکه اســت که آن هم محدودیت های 
زیــادی برای تحویل مــواد اولیــه دارد. برای 
همین نیز ما تا به امــروز اغلب مواد اولیه را از 
تأمین کننده های کره ای، چینی و روسی تأمین 
می کنیم و بخشــی را از فوالد مبارکه، البته با 
محدودیت. همۀ بنگاه های اقتصادی متأثر از این 
شرایط هستند، به ویژه کسانی که مواد اولیه و 
خام را از خارج تأمین می کنند. این موضوع تأثیر 

زیادی دارد، ما نیز مسلماً مستثنی نیستیم. 
 در این شــرایط بانک ها چه کمکی 

می توانند به بنگاه های اقتصادی بکنند؟
در حال حاضر هزینۀ تأمیــن مواد اولیه ضریب 
قابل توجه ای اســت و ما دالر را بر اســاس نرخ 

ســه ماهۀ دوم 96 حساب کنیم، 3800 تومان با 
فاصله ای که االن گرفته، یعنی سرمایه در گردش 
شــرکت هایی که بخش اعظمی از نیازشــان را 
وارد می کنند، در حال حاضر این ســرمایه شاید 
جواب گوی 30 درصد توان تأمین است و طبیعی 
اســت نقش بانک ها به عنوان یکی از شــرکای 
طبیعی بنــگاه اقتصادی خیلــی می تواند حائز 
اهمیت باشد و ما برای اینکه بتوانیم تأمین کنیم و 
به تناژ تأمین سال 96 برسیم، نسبت به سرمایه در 
گردش دوونیم برابری با توجه به افزایش نرخ ارز، 
من فکر می کنم بانک ها می توانند در این مقوله در 
بحث تأمین سرمایه در گردش شرکت هایی که در 
شرایط خاص هستند و امکان تولید، بازار مطمئن 
و قطعی دارند برای بانک ها نیز تسهیالت ریسکی 

ندارد به این بنگاه ها کمک کند.

مجموعۀ فوالد 
توان آور آسیا و 

خیلی از بنگاه های 
اقتصادی دیگر 

برای تأمین خارجی 
قطعاً باید از اعتبار 

اسنادی داخلی 
استفاده کنند 

و بانک صادرات 
به عنوان جایی که 

این توان ارزی را 
دارد خیلی همراه 

ما بود
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گفت وگو با ابراهیم علی محمدی همکار آزاده و جانباز

یاد یاران یاد باد
از همکاران قدیمی بانک است، اما قبل از آنکه همکار 

باشد، جانباز 70 درصد و آزاده ای است که جوانی اش در 
زندان های عراق گذشت. ابراهیم علی محمدی در تاریخ 
70/7/1۳ به استخدام بانک صادرات ایران درآمد و در 10/20 /8۳ با 

مسئولیت ریاست دایره حقوقی استان بازنشسته شد. اما بعد از 
مصوبۀ قانون جامع ایثارگران عالقه مند بازگشت به بانک شد و از 

94/12/1 شش ماه در قسمت وصول مطالبات خدمت کرد و از 
9۵/۵/2۳ نیز ریاست دایرۀ تدارکات استان را به عهده گرفته است. 

با او درباره کار و جبهه گفت وگو کردیم.

 اولین باری که به جبهه رفتید چه سالی 
بود؟

دی سال 60 اولین حضورم در جبهه بود. دو ماه 
آموزش دیدم. در آن زمان 18 سالم بود.

 چه چیزی شما را در 18سالگی مجاب 
کرد که به جبهه بروید؟

مهم ترین موضوع، مقبولیت رهبری در نظر عامه 
مردم بــود. در آن زمان، اکثریت جامعه مطیع 
فرمایشات امام بودند. رهنمودهای امام بزرگوار 
نقش مهمی در پیشبرد انقالب اسالمی داشت. 
انقالب های زیادی در دنیا صورت گرفت اما به 
دلیل عدم حمایت مردم، انقالب شان به شکست 

کشیده شد. 
در زمان صدور فرمان تاریخی حضرت امام مبنی 
بر تشکیل بسیج مردمی، من ساکن شهرستان 
فرخ شــهر بودم. مردم کشــورمان بحث سن 
برای شان مطرح نبود و حتی نوجوانان 12ساله 
نیز در تشکیالت بسیج و جبهه ها حضور داشتند.
 منعی برای شما و حضورتان در جبهه از 

طرف خانواده نبود؟ 
چرا. در تابستان سال 60 برادرم اسیر شده بود 
و به همین دلیل، خانواده ام به حضورم در جبهه 
راضی نمی شدند. ایشان عضو لشکر زرهی اهواز 
بود که در شهریورماه به اسارت دشمن درآمد. 
در آن زمان عضو بسیج بودم و شش ماه بعد از 

اسارت برادرم راهی جبهه شدم. 
 چطــوری رضایت خانــواده را جلب 
کردید؟ با وجود آن همه استرس و نگرانی؟

من 60 روز به بهانه آموزش هالل احمر و اینکه با 
اسلحه سروکاری ندارم، رضایت خانواده را جلب 
کردم. روز اعزام، پدرم متوجه جبهه رفتنم شد 
و مخالفــت کرد. اما با اصرار موافقت کرد. تمام 
همرزمانم که حدود 90 بودیم کمتر از 23 سال 

سن داشتیم. 
 چه زمانی اسیر شدید؟

عید ســال 61 در شــوش و در خاک کشــور 
خودمــان بودیم. 17 روز بود در جبهه بودم که 

اسیر شدم. 
 چرا به این زودی اسیر شدید؟

اتفاقات جنگ خیلی قابل پیش بینی نیستند. 
برادر کوچک تر من ســه سال جبهه بود اسیر 
هم نشد، ولی من ظرف 17 روز اسیر شدم. هر 

اتفاقی در جنگ گریزناپذیر است.
 از حال آن روزتان برای مان بگویید؟ 

ما از دو الی ســه ماه قبل و در هنگام آموزش، 
اطالع داشتیم که دشمن در حال تدارک حمله 
گسترده ای به جنوب کشور است و خود را برای 
جنگ مهمی در جنوب آماده می کردیم. شب 
عید ســال 61 بود که با دســتور حضرت امام 
خمینی)ره( آماده عملیات شدیم. تا ساعت 10 

شب همه منتظر شروع عملیات بودیم؛ عملیات 
فتح المبین. من آرپی جی  زن بودم و حجم آتش 
دشــمن آن قدر زیاد بود که افتادن و شهادت 

بسیاری از دوستان و همرزمانم را دیدم. 
تا ساعت چهار صبح پیش رفتیم اما ناگهان بر 
اثر یک انفجار قوی دیگر چیزی نفهمیدم. وقتی 
به هوش آمدم هفت صبح بود و منطقه خلوت.

دو ســه نفر از هم رزم ها کنار من افتاده بودند، 
چند نفر نیز قطعه قطعه شده بودند. از یکی از 
بچه های هم استانی، رضا محمدی که حالش از 
ما بهتر بود پرسیدم چه خبر؟ گفت بر اثر انفجار 
خمپاره، دو سه نفر از بچه ها قطعه قطعه شدند 
و ما هم پا و کمرمان مجروح شــده و بی هوش 
شــدیم. در ادامــه نیروهــای تازه نفس عراق 
پیشروی کرده بودند و در نهایت به رغم تالشی 
که برای جلوگیری از پیشروی دشمن کردیم، 
به اسارت درآمدیم و با خشونت به پشت جبهه 

دشمن برده شدیم.
من را توی گونی کردند و حدود یک کیلومتر 
تا سنگرهای خودشــان، روی زمین کشیدند. 
با قســاوت تمام گونی را از پســتی و بلندی و 
پیچ هــای کانال ها عبور می دادنــد. 15 روز در 
بغداد بودیم و شــکنجه شدیم. تا 50 روز تمام 
بدنم، به خاطر ساییدگی ها و شکنجه ها اذیت 
می شد. هشت ســال  و نیم در اسارت دشمن 
بودم. سال 65 با توافق ایران و عراق، تقاضا دادم 
که برادرم از موصل پیش من بیاید و چهار سال 

قبل از آزادی در کنار هم بودیم. 
 وقتی به کشــور بازگشــتید شروع 
زندگی برای کسی که سال ها در اسارت 

بوده چگونه بود؟
در آن زمان هنوز روحیۀ جبهه و جنگ وجود 
داشــت. اگر در آن زمان صحنه های امروزی را 
می دیدم بسیار غریبه بود. فقط اجتماع عوض 
شده بود، شهر بزرگ شده بود. بعد از برگشت در 
دانشگاه شرکت کردم، لیسانس حقوق گرفتم و 
بعد از بازنشستگی فوق لیسانس گرفتم. در آن 
زمان با ابالغ دستور ریاست جمهوری و تخصیص 
پنــج درصد ســهمیه ادارات برای اســتخدام 

ایثارگران و خانواده شهدا، وارد بانک شدم. 
 گاهی زمزمۀ جنگ در کشور شنیده 
می شود. اگر دوباره جنگ شود، به جبهه 

می روید؟
بله. مثل همه مردم ایران برای دفاع از کشور و 

ناموس مان ثبت نام می کنیم.

شب عید 
سال 61 بود 

که با دستور 
حضرت امام 
خمینی)ره( 

آماده عملیات 
شدیم. تا 

ساعت 10 شب 
همه منتظر 

شروع عملیات 
بودیم؛ عملیات 

فتح المبین. 
من آرپی جی  زن 

بودم و حجم 
آتش دشمن 
آن قدر زیاد 

بود که افتادن 
و شهادت 
بسیاری از 
دوستان و 

همرزمانم را 
دیدم
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از همکارانی است که نبودنش برای خیلی ها سخت بود، چه دوره ای که بستری می شد و کمتر به شعبه 
می آمد و چه بعد از 17 سال تحمل جراحات ناشی از مواد شیمیایی که مشتاقانه به خیل کاروان شهدا 
پیوست. اما از خود یادگارهایی به جا گذاشت تا نام و یاد پدر را زنده نگه دارند؛ دو دختر که دانشجوی 

رشتۀ پزشکی هستند و یک پسر. نرجس و راضیه و احمدرضا.

روبه روی همســرش که می نشینیم می بینیم 
چهره اش پر از صبوری است انگار، اما چشمانش 
پر از خاطره با شــهید هاشمی که وقتی دید 
پدرش جانباز شیمیایی 70 درصد است تصمیم 
گرفت با شهید هاشمی ازدواج کند، بی نگرانی از 
شرایطی که داشت و تمام آن سال ها همسر بود 

و مادر و پرستار.
حتماً همــکاران قدیمی و قطعاً بســیاری از 
بازنشســتگان بانک صادرات خاطراتی از این 
شــهید به خاطر دارند. او کارش را در بانک از 
سال 69 آغاز کرد و به علت شدت جراحات از 
ســال 74 حالت اشتغال شد، اما دلتنگی برای 

محیط کار و همکاران او را به شعبه می کشاند.
شهید هاشــمی که اواخر سال 67 در عملیات 
بیت المقدس 4 بر اثر بمباران شیمیایی مجروح 
شــد، 34 مرتبه در کشور آلمان تحت درمان و 
عمل جراحی قرار گفت تا اینکه 29 خرداد سال 

83 به شهادت رسید.

دیدار با خانوادۀ جانباز شهید 
حاج نادعلی هاشمی

کجایید 
ای شهیدان 
خدایی

از خود 
یادگارهایی به 
جا گذاشت تا 
نام و یاد پدر 

را زنده نگه 
دارند؛ دو دختر 

که دانشجوی 
رشتۀ پزشکی 
هستند و یک 

پسر

از خداوند می خواهم در این لحظات سخت امتحان، نور ایمان 
را بر قلب من بتاباند و مرا از هرگونه لغزش در امان نگه دارد. 
آری دردها و غم های جسمی و روحی ام را لذت بخش ترین 
حاالت قرار دادم و آنگاه که طعم و مزۀ درد و غم و غربت و 
تنهایی را به وجودم می داد و بعد از آن همیشه در حسرت 

و فراق آن لحظات از خدا می خواســتم که مرا در آن حال 
که حال خودش بوده قرار دهد که برایم دوری از آن حاالت 
و روحیات سخت ترین درد و شکنجه بود. امیدوارم در این 
لحظات آخر او مرا کمک کنــد و نجاتم دهد که او خوب 

می داند به غیر او کسی را ندارم.

فرازی از وصیت نامۀ شهید هاشمی
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 لطفــاً خودتان را معرفــی کنید و از 
ورودتان به بانک بگویید.

من اصالتاً چالشدری هستم. قبل از ورود به بانک 
دو سال در جهاد سازندگی کار می کردم و جزو 
سنگرسازان بی ســنگر بودم. سال 68 امتحان 
ورودی بانک را دادم و سال 69 استخدام شدم. 
اولین شعبه ای که در آن مشغول شدم، شعبۀ 

آیت ا... کاشانی بود.
 چه مراحلی را در بانک طی کردید؟ 

در ابتدا متصدی امور بانکی و کمک تحویلدار 
بودم و در ادامه تحویلدار، سرتحویلدار، معاون 
شــعبه و رئیس شعبه شــدم. مدتی مسئول 
حسابداری شعبۀ شهدا شدم، بعد هم از شعبۀ 
شــهدا به حســابداری رفتم. یکی دو سال نیز 
حســابداری بودم و در نهایت در پست معاونت 
حســابداری، البته بــا یک درجــه ترفیع، با 

ســمت رئیس دایرۀ روابط عمومی، در سال 95 
بازنشسته شدم. 

 مهم ترین تجربیات شما به عنوان یک 
پیش کسوت بانکی چیست؟

در درجۀ اول برای ما مشتری  مداری مهم بود. 
ســعی می کردیم مشتری ها از خدمات و نحوۀ 
کار ما راضی باشــند. در همۀ مؤسسات موفق، 
مشتریان هستند که باعث موفقیت مؤسسه یا 
شرکت می شوند. در درجۀ اول مشتری مداری، 
بعد حسن اخالق و اجرا کردن کلیۀ دستورات 
و مقررات بانک. اگر اجرایی کردن دســتورات 

رعایت شود، هر سازمانی موفق می شود.
 بعد از بازنشستگی چه کار کردید؟

معتقدم بیکاری عامل هر نوع فساد اجتماعی 
است و تفاوتی ندارد که سن باال یا پایین باشد. 
بازنشســته ها یا دچار بیماری روحی می شوند 
یا یک سری مشکالت برای شان پیش می آید. 
من از همان روز اول بازنشســتگی فکر کردم 
کسب وکاری راه بیندازم و سراغ مؤسسات جدید 

مالی نروم و فرصت را به جوان ترها بدهم.
یک باغ خریدم و باغداری کردم. برای تفریح و 
کار روزمــره به باغ می روم. من عالقۀ زیادی به 
قفل ســازی داشتم، به همین دلیل با چند نفر 
قفل ســاز ماهر صحبت کردم تــا کار را به من 

آموزش دهند، اما امتناع کردند.
یک پیرمرد قفل ساز تهرانی بود که از تهران به 

شهرکرد آمده بود.
به او گفتم می شود قفل سازی را به من آموزش 

بدهید؟ گفت یک سری کارهای اولیه را انجام 
بدهم تا سری بعد که برگشت بقیه را آموزش 
بدهد. ذهنم برای کارهای فنی خوب بود و طی 

یک هفته این کار را یاد گرفتم.
 تا االن چند قفل ساخته اید؟

 نزدیک 100 قفل ساخته ام. قفل هایی که اغلب 
تزیینی و دکوری هســتند و حتی کاربردهایی 

برای گوشواره و گردن بند دارند.
 چقدر درآمدزایی دارد؟

بد نیست. البته بستگی به کار خود شخص دارد. 
هر قفلی بین 300 تا 500 هزار تومان سود دارد. 
البته باید مشتری را هم پیدا کرد که امیدوارم 
بانک صادرات از من و دیگر بازنشســته هایی 
که فعالیت هــای این چنینی دارند و کار هنری 

می کنند حمایت کند.
 تا چه اندازه به گسترش کار خود فکر 

می کنید؟
در حال حاضر پســرم بــه من کمک می کند، 
ولی اگر موفق شوم، شاگرد می گیرم و کارم را 

گسترش می دهم.
 توصیۀ شما به بقیۀ همکارانی که در 

شرف بازنشستگی هستند چیست؟
به نظرم همکارانی که بازنشسته می شوند بهتر 
است به جای جذب شدن در مؤسسات مالی و 
اعتباری به کارهایی که موردعالقه شــان است 
مشغول شوند. پرداختن به فعالیت های هنری 
یــا هر کار دیگــر، صرف نظــر از درآمد، باعث 

خوشحالی و شادابی روح و روان می شود. 

گفت وگو با نعمت ا... بهرامی 
همکار بازنشسته و هنرمند قفل ساز

انتظار حمایت از 
بانک دارم

از چند ساعت قبل قرار گذاشته بودیم تا کارهایش را 
نشان بدهد. ما هم هیجان زده بودیم به خاطر این حد از 
مهارت. نعمت ا... بهرامی از همکاران بازنشسته است که 

برخالف برخی از همکاران از همان اولین روزهای بعد از ۳0 سال 
خدمت تصمیم گرفت سراغ کاری برود که دوست دارد: قفل سازی. 

او به زودی هنرمندی زبردست شد و جوایز فراوانی نیز به دست 
آورد. او الگوی خوبی برای بسیاری از همکاران است و چه خوب که 

از او حمایت شود و معرفی هم.

همکارانی که 
بازنشسته 

می شوند 
بهتر است به 

کارهایی که 
موردعالقه شان 

است مشغول 
شوند. پرداختن 

به فعالیت های 
هنری یا هر کار 
دیگر، صرف نظر 
از درآمد، باعث 

خوشحالی و 
شادابی روح و 

روان می شود
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مسلم جهان پناه که پیش از ورود به بانک چند 
سالی شغل آزاد داشــته در آزمون استخدامی 
شرکت می کند و از سال 85 وارد بانک می شود.
او می گوید شاید یکی از دالیل ورودش به بانک، 
ترغیب و تشویق خواهرش که معلم است بوده، که 

همیشه می گفت کاش برادرم کارمند بانک شود.
او دربــاره کار در بانک گفت: »شــغلی خوب 
و همراه با جایگاه اجتماعی مناســب است، اما 
برای فردی چون مــن که فعالیت های هنری 
دارد همراه با مشکالتی است که البته تاکنون 

با حمایت همکاران مواجه بوده ام.«
جهان پناه که فعالیت هنری خود را از سال 77 
با نوازندگی ســه تار آغاز کرد، به مرور در زمینۀ 
خوانندگــی و به صورت خــاص آواز ترانه های 
قشقایی فعال شد تا در جشنوارۀ زاگرس نشین 

مقام اول و دوم را طی دو دوره کسب کند.

از جمله چهره های فعال در عرصۀ هنر است که می توانیم به بودنش در رادیو 
افتخار کنیم و بگوییم او همکار ماست، یا گوش کن، صدای جهان پناه.

گفت وگو با مسلم جهان پناه، همکار هنرمند:

نمایندۀ بانک در عرصه هنر

گپ وگفت با سعید یعقوبی، بازنشستۀ بانک:

بانک صادرات ایران 
درختی تنومند است

این همکار هنرمند به دلیل سوگوار شدن و از 
دست دادن بستگانش چند سالی موسیقی را 
کنار می گذارد تا اینکه در ســال 90 با تشویق 
یکی از دوستانش پایش به صداوسیمای استان 
باز می شــود و قطعۀ ستاره سحری را به عنوان 

اولین کار رسمی خود اجرا می کند.
ســالم و بایرام از دیگر تولیدات صداوسیمای 
استان است که با صدای جهان پناه ساخته شده 
است. ضمن اینکه ساخت تیتراژ فیلم دا آنا مادر 
با صــدای این همکار جدیدترین فعالیت او در 

عرصۀ خوانندگی است.
وی در خاتمه با بیان اینکه آرزو داشــتم یک 
روز در برج میالد اجرا کنم و به آرزویم رسیدم 
گفت: »امیدوارم با فراهم شدن شرایط پیشرفت 
بتوانم صدای خوبی برای مردم قشقایی در دنیا 

و نمایندۀ بانک صادرات در عرصۀ هنر باشم.«

گاهی اوقات چنان دل می دهی به موضوعی، چیزی، جایی 
یا آدمی که همه را او می بینی. مثل سعید یعقوبی همکار 
بازنشســته ای که بانک صادرات برای او همه چیز شــد. او 
ســال 69 وارد بانک شد و سال 97 نیز بازنشسته شد و در 
تمام این ســال ها بانک صادرات تبدیل به مهم ترین اتفاق 
زندگی اش شــده بود. این موضوع را در جمع آوری آرشیو 
کاملی از نشریۀ ســپهر، کاتالو گ ها و بروشورهای بانک و 

کارت های هدیه می توان دید.
یعقوبی از همان ســال های اول ورودش به بانک نسبت به 
محل خدمت خود عشــق و تعصب پیدا می کند. او در این 
خصوص گفت: »فراموش نمی کنم سالی را که یک مشتری 
تصمیم داشت پولش را از بانک ما ببرد و من آن قدر مقاومت 
کردم که نزدیک بود دعوای مان شود و در نهایت نگذاشتم 

این کار را بکند.«
این همکار که تجربیات متعددی در بانک داشته و تا ریاست 
شــعبه نیز پیش رفته می گوید: »زمانی که تحویلدار بودم 
می دانســتم اگر کارم را خوب انجام دهم، پیشرفت خواهم 

کرد و این اتفاق افتاد.«
یعقوبی با بیان اینکه کارمندها سرمایۀ سازمان هستند از 
بانک صادرات تحت عنوان درختی تنومند یاد کرد و اظهار 
داشت: »متأســفانه در مقاطعی به بانک کم توجهی شده 

است.«
معرفی بخشی از آرشیو سعید یعقوبی:

- نشریۀ سپهر از سال 72 تا سال 95 در 13 جلد؛
- آرشیو کامل بروشورهای بانک از سال 69؛

- آرشیو کارت های هدیۀ بانک شامل 131 قطعه.
سررسید، فیش حقوقی، خودکار و... بخش دیگری از آرشیو 

این همکار خوش ذوق است.





 اداره کل سازمان  و روش ها به عنوان 
واحد متولی، عهده دار دو جزء مهم بانک 
صادرات ایران، یعنی سازماندهی و تعیین 
روش هاست که این دو موضوع ارکان 
اساسی سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد 
و کارکرد مناسب آن ها می تواند بانک 
را به سمت برقراری و استقرار حاکمیت 
شرکتی در سازمان حرکت دهد. زیرا 
ارکان حاکمیت شرکتی، ساختار و قالب 
سازمان را متناسب با استراتژی و اهداف 
رویکرد مدیریت و رهبری مشخص 
می کند و برای سازگاری این عوامل 
فرایندهایی طراحی و نقش، مأموریت و 
وظایف واحدها تعیین و تبیین می شود.

استقرار حاکمیت 
شرکتی در سازمان

سازمان
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ساعتی با علیرضا ترابیان درباره اداره کل سازمان و روش ها 

کار علمی را با تعهد و تخصص انجام می دهیم
 اداره کل سازمان  و روش ها به عنوان واحد متولی، عهده دار دو جزء مهم بانک صادرات ایران یعنی سازماندهی و تدوین روش ها 

است که این دو موضوع ارکان اساسی سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد و کارکرد مناسب آن ها می تواند بانک را به سمت 
برقراری و استقرار حاکمیت شرکتی در سازمان حرکت دهد؛ زیرا ارکان حاکمیت شرکتی، ساختار و قالب سازمان را متناسب با 
استراتژی و اهداف و رویکرد مدیریت و رهبری مشخص می کند و برای سازگاری این عوامل، فرایندها طراحی می شوند و نقش، ماموریت و 

وظایف واحدها تعیین و تبیین می شود. به بهانه نگاهی به فعالیت های اداره کل سازمان و روش ها ساعتی با علیرضا ترابیان؛ رئیس این واحد به 
گفت وگو نشستیم. ترابیان 28 سال سابقه فعالیت در بانک صادرات ایران را دارد که 26 سال از آن را در واحدهاي صف و ستاد و امور 

اعتباری بوده است. وی همچنین 10 سال کارشناس مالی بانک در امور اعتباری بوده و به مدت شش سال در سمت معاون اداره کل اعتبارات 
فعالیت کرده است. ترابیان اکنون دو سال است که سمت ریاست اداره کل سازمان  و روش ها را عهده دار است.

 اهمیــت اداره کل ســازمان و روش ها در 
مجموعه ای مثل بانک صادرات ایران چیست؟

هرچه ســاختار ســازمانی متناســب و همســو با 
استراتژي ها و فرآیندها باشــد، سازمان پویاتر بوده و 
قدرت رقابت پذیــری افزایش پیدا می کند. در نتیجه 
اهداف اساسی ســازمان که همان سودآوری و ایجاد 
ارزش افزوده برای ســهامداران و ذینفعان اســت به 
راحتی برای مدیریت بانک قابل حصول است. اصوالً 
هر سازمان براساس استراتژي راهبردي خود نسبت به 
تعریف ساختار سازماني اقدام مي نماید. به همین دلیل 

بانک ها از طریق واحد سازمان و روش ها این موارد را 
تسهیل و مدیریت را در امر قانون گذاری و پایه ریزی 
ساختاری متناســب با اهداف و برنامه های مدیریتی 
یاری می کند. اداره ســازمان و روش ها در اصل ماکت 
کوچک بانک است، چراکه همه امور اجرایي واحدها 
اعم از دستورالعمل  ها، آیین نامه ها، نحوه پیاده سازي 
فرایندهاي سیســتم هاي اجرایــي و ...  در این اداره 

متمرکز است.
 ماموریت ایــن اداره کل در بانک صادرات 

چیست؟

اهداف و مأموریت هایی که برای اداره کل ســازمان و 
روش ها پیش بینی شده است شامل بهبود مستمر برای 
اصالح روش ها و امور سیستم ها، عرضه راه و روش های 
انجام امور و بهینه ســازی روش های کاری و وظایف 
محولــه واحدها و پروژه ها، ارزیابی کار و زمان و کوتاه 
کردن چرخه فعالیت دوایر و گروه های کارشناســی 
واحدها، مشاوره و نظارت بر چگونگی اجرای سیستم ها 
و زیرسیستم ها و مدیریت بر ساختار سازمانی، مشاغل، 
روش ها و دســتورالعمل ها و پیگیري انجام و اجراي 

آن هاست. 
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 در بخش سازمان چه فعالیت هایی را دنبال 
می کنید؟

در بخش ســازمان؛ طراحی ســاختار، سازماندهی 
واحدها، تدوین شــرح وظایف، ارزیابی عملکرد دوایر 
و ... را دنبال می کنیــم. در این بخش موظف به ارائه 
طرح های سازمانی متناســب با ساختار کالن بانک، 
سازماندهی واحدهای صف و ادارات مرکزی، تطبیق 
مشاغل با ســازمان، تعیین حدود مشاغل، تهیه و یا 
بازنگري شرح وظایف واحدها، ایجاد کمیته ها، تعیین 
نقش و مسئولیت اعضا، چابک ســازي، بهینه سازی 
ســاختار سازمانی و کاهش تمرکز و پیچیدگی است 
و از مهم ترین دستاوردهاي 2سال گذشته مي توان به 
کاهش تعداد 1236 پست سازماني در ادارات مرکزي 
و ســتاد مدیریت شعب اســتان ها و مناطق تهران و 
کاهش تعداد 1096 پست سازماني در شعب، کاهش 
تعداد 157 شعبه از مجموع شعب بانک، کاهش تعداد 
حوزه هاي ریالي ناظر بر عملکرد شعب از 179 به 154 

حوزه در شبکه اشاره نمود.
 و در بخش روش ها چه اقداماتی انجام 

می شود؟
در بخش روش نیز مسئول تهیه و تنظیم اصول و 
رویه های کاری، آیین نامه ها، تهیه دستورالعمل های 
اجرایی و مدیریت روش و بهبود عملکرد سیستم ها 
و زیرسیستم های اجرایی است که متناسب با آن ها 
برنامه های بهبــود و تغییر در فرآیندها، روش های 
کار را عرضــه و جریــان کار اجــرا و به کارگیری 
مناسب روش ها در امور مختلف را دنبال می کند. 
ما در این بخش موظــف به ارائه روش های کاری، 
تدوین فرایندها و ابالغ و تدوین بخشنامه ها هستیم. 
می توانــم بگویم که اداره کل ســازمان و روش ها 
به عنوان متولی اصلی تعیین ســاختار و روش  در 
سازمان ها دارای اهمیت ویژه ای است و به طور ذاتی 
قــدرت اجرایی و اعمال قوانین و مقررات تنفیذی 
مدیریت ارشــد بانک را دارد که در قالب گروه های 
مختلف کارشناسی و دوایر مصوب فعالیت  می کند.

 کارشناســانی که در ایــن اداره فعالیت 
می کنند، باید از چــه ویژگی هایی برخوردار 

باشد؟
کارشناسی که در این اداره کل مشغول کار است باید 
به تمامی امور در سطح بانک اشراف داشته باشد؛ به 
عبارت دیگر هم باید در بعد عملیات اجرایی شــعب 
و هم در بعد تدوین دستورالعمل و رویه های اجرایی 
توانایی داشته باشد و بر تمام مسائل مسلط و آگاه باشد. 
پویایي و خالقیت، فعالیت در شعبه و شناخت کامل از 
سیستم ها و زیرسیستم هاي شعبه نیز از الزامات ذاتي 

کارشناسان این واحد است.

 در این زمینه این اداره جدیدا چه اقداماتی را 
دنبال کرده است؟

امســال پروژه بازنگری فعالیت های اداره کل سازمان 
و روش ها با رویکرد بهبود فعالیت ها و حذف کارهای 
مازاد و وظایف اضافی انجام شــد که در مرحله پایانی 
اســت و پس از دریافــت مصوبــات الزم، اداره کل 
سازمان و روش ها به شکل و قالب اصلی خود، یعنی 
بهینه سازی ساختار ســازمانی، مهندسی روش  ها و 
فرایندها و تطبیــق وظایف با عملکرد واقعی واحدها 
می پــردازد و وظایف مازاد و تکــراری در ارکان بانک 

شناسایی و حذف خواهد شد. 
 با توجه به گســتردگی ساختار بانک 
صادرات ایران، این اداره کل چه اقداماتی 

را برای چابک سازی بانک در نظر دارد؟
همانطور که گفتید ســاختار سازمانی بانک صادرات 
ایران، مدیریت سلسله مراتبی بر پایه نظارت و فرمان 
است و ساختار آن به شکل وظیفه ای بوده و به دلیل 
گستردگی واحدها، رسمیت و پیچیدگی بسیار زیادی 
دارد و بزرگــی صف و ســتاد منجر به شــکل گیری 
واحدهای مشابه هم با وظایف متعدد شده است. این 
موضوع موجب شــده که اساساً کنترل مناسبی روی 
شرح وظایف ادارات و واحدهای اجرایي صورت نگیرد و 
تعدد وظایف و موازی کاری منجر به گستردگی سازمان 
شده است. این الزام همواره وجود داشته که ساختار 
سازمانی بانک صادرات ایران بر اساس شرایط کسب 
و کار، تغییر رویکرد مدیریت بانک و اســتراتژی های 
آینده تغییر شکل دهد. ما در این زمینه نقطه و هسته 
مرکــزی را پاالیش، ارزیابی و  بازنگری و به دنبال آن 
شــرح وظایف واحدهای بانک را نیز رصد می کنیم تا 
مطابق با اهداف کالن و سیاســت های مدیران ارشد 

بانک باشد. 
 برخی از همکاران درباره کوچک ســازی 
چارت ادارات تعدیل های اخیر نقدهایی داشتند 

و دارند، در این زمینه کمی برایمان بگویید.
بــه دنبال بحث بانکداري الکترونیک رویکرد بانک به 
سمت کاهش شعب متمایل شــده است. البته این 
موضوع فقط مختص ایران نیست و طبق آمار منتشر 
شده در کشور آمریکا در مدت یکسال سه هزار شعبه 
بانکي بسته شده است که مبین تغییر رویکرد بانکداري 
از بانکداري سنتي به بانکداري الکترونیک بوده که از 
پیامدهاي تغییر این رویکرد عدم نیاز به تعدد شعبه 
و نیرو و به عبارتي گرایش به چابک ســازي سازماني 
است. در اینجا تأکید مي کنم که مفهوم چابک سازي به 
معناي تعدیل منفي و حذف نیروي انساني نیست بلکه 

اثربخشي و به کار گیري صحیح نیروي انساني است.
در این دو ســال حضور خود در اداره کل ســازمان و 

روش ها در کنار دیگر دوستان در این اداره کل تالش 
کرده ایم در چارچوب اصول و اســتانداردهای علمی 
حرکت کنیم و بحث تعدیل ها درراســتاي وضعیت 
کنونی و نیاز شبکه بوده است. ساختار امروز ما بسیار 
عریض و طویل اســت و در شرایطی که بانکداري به 
سمت بانکداری الکترونیک حرکت مي کند، چیدمان 
واحدها و نیروها نیز باید بر همان اساس شکل بگیرد. 
در دوره گذشته اگر تعدد شعب یک امتیاز محسوب 
می شــد، االن نقطــه ضعف بانک به شــمار می آید. 
همکاران باید در نظر داشته باشند که این رویکردی 
نیســت که ما به آن شکل داده باشیم بلکه رویکردی 
اســت که از تعامل با محیط به دســت آمده است. با 
نگاهی به فعالیت سایر بانک ها نیز شاهد هستیم که 
کاهش شــعب در دســتور کار وزارت امور اقتصادی 
و دارایي و سایر موسســات مالی و بانک ها قرار دارد. 
بدیهي است بعد از اعمال تغییرات در ساختار سازماني 
هر واحد، مســئولیت جانمایي کارکنان مازاد برعهده 
واحد منابع انســاني و امور کارکنــان خواهد بود؛ اما 
چون در کشور ما سیستم مدرن مدیریت منابع انسانی 
دایر نیست نمی توانیم بگوییم که یک کارمند دو سال 
دیگر باید در کجا مشغول کار باشد. این اتفاق وظیفه 
ما نیســت، وظیفه ما تعدیل اصالحات و بکارگیری 

استاندارد سازمانی است. 
 اگر بخواهید در این دو ســال نمره و 
امتیازی به مجموعه خــود بدهید، چه 

عددی را انتخاب مي کنید؟
سوال سختی اســت، یک تیم اگر می خواهد موفق 
باشد، باید شرایط مختلفی را در نظر بگیرد. هیچ گاه 
یک مربی خــوب به تنهایی نمی تواند معجزه کند و 
این موضوع ناشی از به کارگیری و وجود بازیکنانی با 
ظرفیت های خاص خود اســت. ساختار یک سازمان 
را اگر در قالب تیم فوتبال در نظر بگیرید. یک مربی 
حرفه ای اگر نیروهای تخصصی و افرادی در پست های 
مخصوص به خود را نداشته باشد نمی تواند موفق شود. 
هدف این اداره کل فقط تعدیل و حذف نبوده است، 
بلکه هدف، تدویــن و به کارگیری روش های علمی 
برای کاهش حجم فعالیت های موجود در شعب بوده 
است. من برای پیاده کردن تفکر اثربخش و مناسب 
در بانک صادرات ایران اید ه های زیادی داشتم، اما باید 
بدانید که تسهیل و ساده سازی در این بانک به راحتی 
انجام نمی شود و بوروکراسی در بانک صادرات بسیار 
زیاد است. عمدتاً به جای اینکه این ساختار بزرگ را 
کوچک کنیم، به فکر حفظ آن هستیم؛ در حالی که 
این تفکر دیگر در دنیای امروز جواب نمی دهد. درحال 
حاضر در بانک صادرات ایران از هر 100 نفر نیرو 80 
نفر داراي مشاغل مدیریتي هستند و تعداد کارمندان 

ساختار 
سازمانی 

بانک صادرات 
ایران، مدیریت 
سلسله مراتبی 

بر پایه نظارت 
و فرمان است 

و ساختار آن به 
شکل وظیفه ای 
بوده و به دلیل 

گستردگی 
واحدها، 

رسمیت و 
پیچیدگی بسیار 

زیادی دارد و 
بزرگی صف 

و ستاد منجر 
به شکل گیری 

واحدهای 
مشابه هم با 

وظایف متعدد 
شده است
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بســیار کم است و این امر تاثیر بســزایي در میزان 
اثربخشــي نیروها خواهد داشت. درمجموع اقدامات 
زیاد و گســترده اي که در این دو سال در دستورکار 
این واحد قرار داشته، موید ایجاد زیرساخت هاي قوي 
و مناسب و تغییرات بنیادي در نوع تفکر و طرز تلقي 
کارشناســان و کارکنان این واحد است که منجر به 

خروجي هاي بسیار ارزشمندي شده است.
یکی از مشــکالت ما عدم وجود نیروی متخصص به 
میزان کافی است زیرا بسیاری از اقداماتی که در برنامه 
اجرایي ما مد نظر بوده اســت به دلیل موارد مذکور، 
عملي نشده است. درحال حاضر درصدد ایجاد تغییرات 
مناسبي در بافت نیروي انساني اداره هستیم تا توان 

پاسخگویي مناسب به نیاز شبکه را داشته باشیم. 
 و کار را از کجا آغاز کردید؟

با یک برنامه کلی کار خود را با تغییر در ســاختار 
ســازمان در ستاد شــروع کردیم و تغییرات را بر 
اساس شــرایط روز ایجاد کردیم. ساختار همیشه 
ثابت نیست، بلکه تغییرپذیرترین قسمت سازمان 
اســت و باید ایــن انعطاف را بــرای تغییر در هر 
شرایطی داشته باشــد. ما بر اساس شرایط روز و 
رویکــرد علمی، تغییرات را با هماهنگی و مذاکره 
با واحدها انجام دادیم و در این دوسال حدود 350 

نفر از ساختار ستاد ادارات مرکزي حذف کردیم.
 در جایی گفته اید که برخی از تغییرات شما 
زیرساختی بوده است، این تغییرات شامل چه 

موضوعاتی می شود؟
تغییراتی که تاثیر بسزایی در وضعیت سود و زیان بانک 
داشته است. رویکرد بانکداری نوین به سمت کاهش 
شعبه است و در این زمینه رویکرد بهینه سازي شعب 
را از سنتي به شیوه هاي نوین و مدرن بانکداري تغییر 
دادیم به طوري که براســاس اصول و استانداردهاي 
علمي حدود 157 شــعبه را حذف کردیم. ما حدود 
450 باجه داشــتیم که هیچ گونه اطالعاتی از آن ها 
در سیستم بانک وجود نداشت، شناسنامه نداشتند 
و تراکنش های آنها مشــخص و قابل گزارش گیري 
نبودند. ما این باجه ها را شناسایی کردیم و برای 95 
درصد آن ها از بانک مرکزی شناسنامه دریافت کردیم 
و اکنون برای جلوگیری از چنین اقداماتی، آیین نامه 
راه انــدازی باجه ها را به تصویب هیات مدیره محترم 
بانک رساندیم. همچنین با نگرش فرایندي به عملیات 
بانکي، نسبت به تدوین دستورالعمل و آیین نامه هاي 
مدون براي هریک از موارد اقدام کردیم و تمامي موارد 
را شناسنامه دار کردیم تا با مستندسازي مناسب قابل 

اتکا و بهره برداري باشند.
 از جمله اقدامات موثری که در این سال ها در 
اداره شما پیگیری شده است، تدوین آیین نامه 

بوده است. کمی در این زمینه برایمان بگویید. 
در این خصوص برای هر کاری یک آیین نامه تعریف 
کردیم. این موضوع در حالی انجام شده است که هیچ 
کار مدونی در این زمینه به طور جدي انجام نشــده 
است و آرشیو و تاریخچه ای درباره آیین نامه های قبلی 
وجود نــدارد؛ لذا تالش برای مستندســازي تمامي 

فرایندها را در دستور کار خود قرار دادیم.
 شــما گفتید زمانی که کار خود را شروع 
کردید با یک برنامه علمی حرکت کردید، کمی 

درباره این برنامه برایمان بگویید.
برنامه ما این بود که سازمان را با چه شیوه ای بازنگری 
کنیم که چابک  شود و براساس مطالعات و تجربیاتي 
که در این ســال ها کســب کرده بودیم، با مشورت و 
همفکري با تیم کارشناسي تفکر چابک سازی سازمان 
را ابتدا در اداره کل ســازمان و روش ها پیاده و سپس 
به سایر واحدها نیز تسري دادیم. طبق تعاریف؛ بانک 
موسسه ای مالی است که به قصد انتفاع فعالیت می کند 
و مــن معتقدم که در این زمینه دیدگاه همه مدیران 
باید انتفاعی باشد. به همین دلیل در برنامه ریزی ها این 
دیدگاه انتفاعی را لحاظ نموده و با اعتقاد به این مهم 
که سازمان و روش ها می تواند با چابک سازی، تعدیل 
و حذف واحدهای اضافی به بانک کمک کند و بدین 

ترتیب در کاهش هزینه ها به بانک کمک کنیم.
 آیا کارشناسانی که در این اداره مشغول کار 
هستند از میزان تجربه الزم برای تعیین کار یک 

واحد را دارند؟
کارشناســان بر اساس خط مشی و استراتژی ای که 
یک مدیر تعریف می کند، حرکت می کنند. این اداره 
قبال بود و همین کارشناسان نیز حضور داشتند، اما 
تغییرات دوسال اخیر را که نگاه کنیم تغییرات اساسي 
در کادر و وظایف کارشناسان صورت پذیرفته است. 
من درباره سبک و برنامه کارها با کارشناسان صحبت 
و مشــورت می کنم و سپس هر هفته سیاست های 
خود را به آنها منعکس کرده و ازطریق گروه پیگیري 
اداره هر یک از کارشناســان را ملــزم به ارائه نتایج 
اقدامات صــورت گرفته می کنم. در ایــن اداره کل 
کارشناساني با تخصص و مهارت هاي مناسب حضور 
دارند که در صدد هستیم، نسبت به پرورش گروه هاي 
کارشناسي و کارشناسان متخصص به معناي واقعي 
اقدام کنیم تــا براي تصدي پســت هاي مدیریتي 
آمادگي الزم را داشته باشند تا بانک در آینده با خالء 

مدیران متخصص هیچگاه مواجه نگردد.
 خالقیت و نوآوری کارشناسان چه میزان 

برای شما اهمیت دارد؟
ایــن موضوع برای من اهمیت زیادی دارد و در خالل 
جلسات مختلف این موضوع را از آن ها جویا می شوم. 

ما ماهانه در اداره، جلسه ای با حضور همه گروه ها و نیز 
جلساتی  به صورت جداگانه با هر تیم و گروه به منظور 
بررســی کارها و برنامه هاي اجرایي برگزار می کنیم. 
حتی جلسه طرح ایده داریم که در مقاطع معین در 
هرمــاه و باحضور همه همکاران برگزار و به همکاران 

برای ارائه ایده، پاداش داده می شود. 
 و رویکرد کسب و کار در بانک صادرات هم 

در این سال ها تغییری کرده است؟
پس از خصوصی سازی در بانک صادرات ایران ضرورت 
داشت که رویکرد کسب و کار بانک از دولتی به کسب 
و کار خصوصی با استراتژی توسعه ای تغییر پیدا کند، 
این مسئله باعث شد ماهیت ذی نفعان، حاکمیت و 
به تبع آن مدیریت و مالکیت هم زمان تغییر شکل 
دهد تا ساختار ســازمانی بانک از حالت قبل خارج 
و به شــکل کامال متفاوت و پویا طراحی شــود. به 
عبارت دیگر ســاختار باید بر اساس مدل های کسب 
و کار رقابتی جدید طراحی می شد، وظایف بر اساس 
ماموریت و رسالت جدید سازمان تعیین و واحدهای 
زیرمجموعه در قالب سیستم و ساختار فرایندی به 
وجود می آمدند. همچنیــن، کنترل های داخلی بر 
ورودی ها و خروجی های فرآیندهای کاری به شکل 
نظام مند انجام می شد تا مالکان فرایندها در بخش های 
مختلف سازمان استانداردسازی امور و نظارت یکپارچه 
را بسط و توسعه دهند. به همین دلیل، معتقدم که 
در بحث ســاختار، فرآیندها و روش هــا باید الگوی 
سیستم های فرآیندی در نظر گرفته شود و به دنبال 
آن بازنگری اساسی در ساختار و شرح وظایف انجام تا 
موارد زائد و تکراری حذف شوند. سپس سلسله مراتب 
سازمانی و مراجع متعدد تصمیم گیری تغییر و متعاقب 
آن هزینه های سربار و عملیاتی حاصل از فعالیت های 

غیرضروری کاهش پیدا کند. 
 روش ها و رویه های فرایند کسب و کار در 

این مدت چگونه بوده است؟
در بخــش فرآینده ها و روش هــای انجام کار و 
عرضه خدمت به مشتریان، بانک صادرات ایران 
یکی از سازمان هایی است که نسبت به تغییرات 
محیطی و رقابتی بازار تحرک کمی داشــته و به 
دلیل گستردگی حجم فعالیت ها، طوالنی بودن 
مســیر عرضه خدمات بانکی و عدم شناســایی 
دقیق مشتریان و بازارهای هدف نتوانسته خود را 
از حالت سکون خارج کند. درنتیجه، هزینه های 
عملیاتی و زمان انجام امــور و عرضه خدمات و 
محصوالت بانک باال رفته و در هیچ یک از آن ها 
خواسته ها و نیازهای مشتری بر اساس انتظاراتش 
تامین نشده که امید است با تالش و اهتمام کلیه 

واحدها این مهم محقق گردد.

بر اساس 
شرایط روز و 

رویکرد علمی، 
تغییرات را 

با هماهنگی 
و مذاكره با 

واحدها انجام 
دادیم و در این 

دوسال حدود 
350 نفر از 

ساختار ستاد 
ادارات مركزي 

حذف کردیم
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گفت وگو با نگین جوادی وارده سرائی، معاون بخش منابع: 

دستورات بانک مرکزی را عیناً 
در بانک صادرات ایران انجام می دهیم

 از سال 1۳74 به خانوادۀ بانک صادرات ایران پیوسته و تمام 2۳ سال خدمت خود را در 
اداره کل سازمان و روش ها بوده و کار خود را در بخش های مختلف کادر دفتری، گروه 

کارشناسی و سطوح مختلف ادامه داده است. جوادی از سال 1۳96 به عنوان معاون بخش 
روش منابع و خدمات بانکی در این اداره کل مشغول فعالیت است. وی شرط اصلی موفقیت در همه 

زمینه ها را برخورداری از روحیه قوی، انگیزه، عزم راسخ، صداقت، صبوری و شجاعت دانسته و 
معتقد است باید در مقابل مشکالت، احساس مسئولیت مضاعف داشت. معاون روش منابع و خدمات 
بانکی اداره کل سازمان و روش ها به عنوان سیاست گذار در بخش منابع و جذب آن در بانک به شمار 

می آید که تمام سپرده ها را شامل می شود از جمله؛ چهار سپردۀ اصلی و مواردی که با منابع مرتبط 
است، مثل اوراق مشارکت، گواهی سپرده و خدماتی مانند ساتنا و پایا که به مشتریان ارائه می شود. 

 این معاونت چه اقدامات و وظایفی را دنبال 
مي کند؟

روند کار به این صورت است که بانک مرکزی ج.ا.ا. به 
عنوان سیاست گذار اصلی مراتب نرخ سود سپرده ها 
و چگونگــی اعمال آن را بــه بانک ها ابالغ می کند. 
این مراتب در بخــش روش  ها در هریک از بانک ها 
بومی ســازی شده و به شبکه ابالغ می شود. این کار 
به شکل تیمی و گروهی و با همکاری سایر واحدها 
ازجمله؛ اداره کل انفورماتیک، امور شعب و در برخی 

موارد ادارۀ کل حقوقی انجام می شود. ما بیشترین 
تعامل  را با این بخش ها در بانک داریم تا بتوانیم یک 
بخش نامۀ کامل به شبکه عرضه کنیم که همکاران 
در شعب، هنگام مطالعه و اجرای دستورالعمل ها و 

رویۀ کار با کم ترین چالش روبرو شوند. 
 همکاران شــعبه ها دســتورالعمل ها را 
به خوبی نمی خوانند، علت این موضوع بررسی 

شده است؟
دستورالعمل هایی که ابالغ می کنیم چند بخش دارد؛ 

اگر بخش نامه باشد حتماً الزم االجراست. اطالعیه به 
محکمی بخش نامه نیست و جنبۀ اطالع رسانی دارد، 
ولی باید توســط شعب مطالعه و چکیدۀ آن توسط 
مسئول یا معاون شــعبه به همکاران منتقل شود. 
قبالً اطالعیه ای به شعبه ها داده بودیم مبنی براینکه 
مســئوالن هر شعبه باید دســتورالعمل را مطالعه 
کنند و برای همکاران شــعبه توضیح دهند. حتی 
در برگۀ دســتورالعمل باید از همکاران امضا گرفته 
می شد که این مسئله درحال حاضر کم رنگ تر شده 
اســت، اما ازجمله وظایف مسئوالن شعبه است که 
چنانچه همکاران پشــت باجه فرصت کافی برای 
مطالعه بخشنامه ها نداشته باشند، مسئوالن شعب 
دستورالعمل ها، بخشنامه ها و اطالعیه ها را مطالعه 
و برای ســایر همکاران توضیح دهند. البته ما ادارۀ 
آمــوزش را داریم که ارتبــاط تنگاتنگی با واحدها 
دارد و ایــن اداره می توانــد در قالــب همایش ها و 
دوره های کوتاه مدت از رؤســای شعب دعوت کند 
و مجموعه دستورالعمل ها را برای همکاران توضیح 
دهد. همچنین همکاران واحد امداد شعب نیز همۀ 
دستورالعمل ها را مطالعه می کنند و اگر همکاری در 
شعبه ای با ابهامی در موارد ابالغی مواجه شود از این 

واحد کمک می گیرد. 
 شــما در صحبت هــای خــود به بحث 
بومی سازی بخش نامه های بانک مرکزی اشاره 
کردید. این بومی سازی چگونه انجام می شود؟

دستورالعملی که از سوی بانک مرکزی ابالغ می شود، 
فقط از منظر این بانک تدوین می شــود و با دیدگاه 
کارشناسان مســتقر در بانک مرکزی کارها دنبال 
می شود. اما مسئله اینجاست که وقتی دستورالعملی 
به شبکۀ بانکی وارد می شود، هر بانک باید با توجه 
به سیستم و زیرساخت های خود این بومی سازی را 
انجام  دهد تا قابلیت اجرا در واحدهای صف را داشته 

باشد.
 همکاری با گروه های مختلف چگونه است؟

قطعاً تعامل است که منجر به نتیجه می شود. رابطه 
ما با واحدها دوسویه است و ارتباط متقابل و تعامل با 

تمامی واحدها الزمه کار ما است.
 به نظر شــما این مجموعه تا چه میزان 
توانسته است به اهداف و استراتژی از پیش  

تعیین شده نزدیک شود؟
تأکید مدیرعامــل محترم بانک بــر جذب منابع 
ارزان قیمت اســت و همین موضوع ســرلوحۀ کار 
همکاران من قرار گرفته است. چون با افزایش منابع 
میزان اضافه برداشت از بانک مرکزی کاهش می یابد. 
با افزایش منابع همچنین، قدرت اعطای تسهیالت 
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در بانک افزایش می یابد. جذب منابع ارزان قیمت نیز 
کمک زیادی به صرفه جویی در هزینه ها می کند. لذا، 
من و تمامی همکارانم در بخش روش  منابع به این 
موضوع پایبند هســتیم و تمام تالش خود را برای 
فراهم کردن بســتر مناسب جهت جذب و افزایش 
منابع به کار می بندیم. با افزایش منابع می توانیم در 
کاهش هزینه های مالی قدم برداریم. این موضوع به 
درآمدزایی بیشتر کمک می کند. الزم به ذکر است 
فاصله نرخ ســود ســپرده ها و نرخ سود تسهیالت 
همواره باید منطقی و متناسب سازی شود و فاصله 
منطقی بین این دو برقرار باشد. به گونه ای که سود 
تسهیالت پوشش دهند و هزینه های مربوطه و حتی 

بیشتر از آن باشد تا بانک به سودآوری برسد.
 و چه میزان خود را در این مســیر موفق 

می دانید؟
از آنجایی که بانــک مرکزی همواره در حال پایش 
رفتارهای اقتصادی و مالی بانک ها است، بنابراین از 
صددرصد می توانم بگویم که 90 درصد در این کار 
هماهنگ هستیم و مابقی آن به جو اقتصادی بیرون 
از بانــک برمی گردد. کاهش نرخ ســپرده  ها و لزوم 
پایبندی بانک صادرات ایران به آنچه بانک مرکزی 
اعالم می کند، در برخی موارد منجر به خروج منابع 
از بانک شده است، چراکه گاهاً بانک های رقیب عین 
دستور بانک مرکزی را عمل نمی کنند و با اِعمال نرخ 
باالتر برای سپرده ها، مشتریان بانک های متعهد )به 
نرخ های اعالمی بانک مرکزی ازجمله بانک صادرات 

ایران( را به سمت و سوی خود جذب می کنند. 
 ســازمان روش ها چه تغییراتی را برای 

بهبوند روند جذب منابع دنبال کرده است؟
ما محصــوالت جدیدی را با همــکاری واحدهایی 
که متولی عرضۀ طرح هســتند آمــاده کردیم که 
هماهنگ ســازی دســتورالعمل و تطبیــق آن با 
دستورات بانک مرکزی و ارائه روش های اجرایی آن 
را ادارۀ سازمان و روش ها لحاظ می کند. اگر محصولی 
بخواهد با نرخ غیرمتعارف و غیرمصوب بانک مرکزی 
طراحی شود، ادارۀ کل سازمان و روش ها آن را با نرخ 
بانک مرکزی تطبیق می دهد تا در همان چارچوب ها 
باشــد. به عنوان نمونه، سپردۀ گنجینۀ سپهر که با 
بخشنامه بانک مرکزی مغایر بود، ما طراحی جدیدی 
روی آن انجام دادیم و در حال حاضر این ســپرده 
به عنوان یک محصول جدید با نرخ های مصوب بانک 

مرکزی به مشتریان عرضه می شود. 
در خاتمه به نظر من برای خوش درخشــیدن 
بین رقبا باید همه همکاران با تمام توان تالش 
کنند و از تمام ظرفیت های خود برای اعتالی نام 

بانک استفاده کنند.

ما محصوالت 
جدیدی را 
با همکاری 

واحدهایی که 
متولی عرضۀ 
طرح هستند 

آماده کردیم که 
هماهنگ سازی 

دستورالعمل 
و تطبیق آن 

با دستورات 
بانک مرکزی و 

ارائه روش های 
اجرایی آن را 

ادارۀ سازمان 
و روش ها لحاظ 

می کند

با عباس علی اکبر اصفهانی 
درباره فعالیت گروه اعتباری: 

تجزیه وتحلیل تسهیالت، تعهدات و 
اعتبارات اسنادی ریالی را دنبال می کنیم

 گروه اعتباری یکی دیگر از زیرمجموعه های اداره کل سازمان و روش های 
بانک صادرات ایران به شمار می آید که تجزیه وتحلیل مستمر رویه ها و 

ضوابط اجرایي مربوط به اعتبارات تسهیالت، تعهدات و اعتبارات اسنادی 
ریالی در سطح بانک، شناسایي نقاط قوت و ضعف، عرضۀ راهکارهاي الزم برای 

بهینه سازي سیستم ها و سامانه هاي اعتباري و اصالح و بهبود روش هاي اعتباري را 
دنبال می کند. مجموعاً در گروه اعتبارات و تسهیالت پنج نفر مشغول به کار هستند. 

درباره گروه تسهیالت و اعتباری با علی اکبر اصفهانی، کارشناس ارشد گروه، که از 
سال 1۳72 به استخدام بانک صادرات ایران درآمده است، ساعتی به گفت وگو 

نشستیم تا کمی بیشتر درباره اقدامات و فعالیت های این مجموعه بدانیم.

 اقدامات و فعالیت های این گروه شامل 
چه برنامه هایی می شود؟

اگر بانک را به قســمت منابع و مصارف تقسیم 
کنیم، اموری کــه در بخش روش های مرتبط با 
مصارف بانک انجام می شــود به این گروه مربوط 
می شود. البته، متولی مصارف در بخش ارز ادارۀ 
کل ارز اســت ولی ایــن اداره کل در مواردی به 
عنوان تسهیل کننده امور بین واحدهای ستادی 
و ادارات بخش بین الملل عمل می کند و برخی از 
کارها را نیز به صورت مجزا انجام می دهیم که در 
ادارات بین الملل انجام نمی شود، مثل سازماندهی 
و درجه بندی واحدهای ارزی شــعب. همچنین، 
اعتبارات  پشــتیبانی بخش نامه هایی هماننــد 
اسنادی داخلی ریالی و تنزیل آن نیز بر عهدۀ این 
گروه است که در آن ها همواره نوعی تعامل نیز با 
واحدهــای ارزی داریم تا چرخ های بانک در این 
زمینه نیز بهتر حرکت کنند و فعالیت های مرتبط 

با آن دنبال شود. 
 در قسمت تسهیالت چه اقداماتی دنبال 

می شود؟
در این بخش معموال از قبل سیاست گذاری انجام 
می شود. البته قسمتی از سیاست گذاری ها به ادارۀ 
کل اعتبارات مربوط می شــود، اما در بخش های 
فنی و اجرا که به هم فکری طبق ضوابط جاری 
نیاز دارد همکاران ما در سیاســت گذاری و اجرا 

نیز همــکاری دارند. همچنین، الزم اســت در 
ابالغیه های بانک مرکزی برخی موارد بومی سازی 
شــود و این کار نیاز به تجربیات همکاران ما در 
قسمت تسهیالت دارد تا پیاده سازی بخش نامه ها 
وفق ضوابــط جاری بانک انجــام و چالش های 

احتمالی پوشش داده شود.
 در یک نگاه کلی این گروه چه وظایفی 

را بر عهده دارد؟
در یک نگاه باید گفت تجزیه وتحلیل مســتمر 
رویه ها و ضوابط اجرایي مربوط به تســهیالت، 
تعهدات و اعتبارات اسنادی ریالی در سطح بانک، 
شناسایي نقاط قوت و ضعف، عرضۀ راهکارهاي 
الزم برای بهینه ســازي سیستم ها و سامانه هاي 
اعتبــاري و اصالح و بهبــود روش هاي اعتباري 
بخش عمدۀ وظایف این گروه اســت. همچنین، 
همکاري با بخش اعتبــاری و بین الملل بانک و 
سایر واحدهاي مرتبط برای به روزرساني و تجمیع 
بخش نامه ها و دســتورالعمل ها و اطالعیه هاي 

اعتباري را هم باید به این وظایف اضافه کرد. 
 در صحبت های تان به اقدامات نظارتی 
این گروه بــر فعالیت های مرتبط با بخش 
درباره آن  لطفاً  اعتباری اشــاره کردید، 

توضیح بدهید.
پیاده سازی سیستم هاي تسهیالتي و انطباق آن 
بــا ضوابط و مقررات مربوط به عقود اســالمي، 
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گاهی وقت ها 
برای پیاده سازی 

یک ابالغیۀ 
بانک مرکزی 

نیازمند ماه ها 
زمان هستیم، 

اما زمانی که 
بومی سازی 
می کنیم، با 
هم فکری و 
استفاده از 

خالقیت، عالوه 
بر اینکه ضوابط 

را اجرایی 
می کنیم، زمان 

را هم کوتاه 
می کنیم

عرضۀ راهکارهاي اصالحي برای رفع اشــکاالت 
و بهینه سازي سیســتم ها، بررسي و تحقیق در 
خصوص نحوۀ اجراي دســتورالعمل هاي ابالغي 
مرتبط با امور اعتباري در سایر بانک ها و عرضۀ 
روش مناسب به منظور اجراي دستورالعمل هاي 
ابالغي از دیگر اقدامات ما به شــمار می آیند. در 
کنار آن ها نیز تهیه و تنظیم فرم ها و نمونه هاي 
تسهیالتي ، تعهداتي و اعتبارات اسنادي ارزي و 
ریالي، بازنگري مستمر و عرضۀ پیشنهادات الزم 
برای رفع اشکاالت، به روزرساني و افزایش کیفیت 
آن ها یا حذف فرم هاي زائد و همچنین اظهارنظر 
درباره درخواســت هاي تجدید چــاپ فرم ها و 
نمونه هاي مرتبط کاری و از جمله ضمانت نامه ها 
را هم باید از جمله اقدامات این گروه معرفی کرد.

 و در زمینۀ قوانین مرتبط با تسهیالت 
و تعهدات بانکی چــه فعالیتی را دنبال 

می کنید؟
بررسي و تعیین ضوابط، تبیین، تعاریف، جزئیات 
تســهیالت و تعهدات بانکي برای پیاده سازي 
در سیســتم متمرکز سپهر، عرضۀ درخواست 
اعمال تغییــرات الزم به اداره کل انفورماتیک، 
پیگیري برای ایجاد تغییرات و نظارت مستمر 
بر پیاده ســازي و روش اجرا، همچنین مطالعه 
و بررســي برای شناســایي خدمات نوین در 
حوزۀ فعالیت هاي اعتباری و عرضۀ راهکارهاي 
پیشنهادي به مقام باالتر جهت دریافت مصوبه ها 
و همکاري با امور اعتبارات و امور بین الملل در 
خصوص بیمۀ تســهیالت و تعهدات از جمله 
کارهایی است که همواره در زمینۀ تسهیالت 

دنبال می کنیم.
 در این گروه عموماً با چالش خاصی هم 

رودررو هستید؟
چالش بزرگ مــا، همانند اغلب قســمت های 
بانک که درگیر کارهای کارشناســی هســتند، 
کمبود نیروی متخصص در گروه است. با توجه 
به حجم کار در ادارۀ ســازمان و روش ها از نظر 
کمی و کیفی در ایــن بخش نیروی متخصص 
کافی نداریم. کار در بخش کیفی در مقایســه با 
ادار ه های دیگر بسیار متفاوت است. برای مثال، 
نامه ای ســه خطی به گروه ارجاع می شود، ولی 
15 روز تا یک ماه در ارتباط با آن مشــغول کار 
هستیم تا پاسخ مناسب آن تهیه، ارسال، ابالغ و یا 
اجرا شود. در این گروه  می توان گفت کمتر با دو 
نامۀ مشابه روبه رو هستیم و در کارتابل همکاران 
نامه های مشــابه یا وجود ندارد و یا بســیار نادر 

اســت. گاهی مکاتبات به صورت توالی و به هم 
پیوسته است و در ادامه نامه ها و فعالیت های قبلی 
است، ولی تشابه قابل توجهی ندارد و کارشناسان 
ما در هر نامه با مسئله ای جدید روبه رو هستند 
که با پشتکار، تجربه و تیزهوشی موانع سخت را 

پشت سر می گذارند. 
 خالقیت در کار شما نقشی دارد؟

بله. گاهی وقت ها برای پیاده ســازی یک ابالغیۀ 
بانک مرکزی نیازمند ماه ها زمان هســتیم، اما 
زمانی که بومی ســازی می کنیم، با هم فکری و 
اســتفاده از خالقیت، عالوه بــر اینکه ضوابط را 
اجرایی می کنیم، زمان را هم کوتاه می کنیم. زیرا 
بانک مرکزی یک موضــوع را به صورت کلی به 
بانک ها ابالغ می کند و بانک ها با اصالح و ویرایش 
ابالغیــه آن را اجرایی می کننــد و کار ما دقیقاً 
اصالح و مرتب سازی این قوانین و ابالغیه هاست.

 نیاز اصلی این گروه چیست؟
بیشترین نیاز ما این است که فرصت تفکر داشته 
باشــیم و این فرصت زمانی به وجود می آید که 
بتوانیم حجــم کاری خود را ســبک کنیم. در 
ایــن مقطع زمانی نباید انتظار داشــت که یک 
نفر همزمان تســهیالت، تعهــدات، بانکداری 
الکترونیکی، سیســتم متمرکز سپهر، ارز، ریال، 
ســازماندهی و درجه بندی را به صورت حرفه ای 
و کارشناسی بداند، بلکه در بخش های مختلف 
نیازمند افراد متخصص هستیم. زمانی که افراد 
متخصص باشند روی کار خود تمرکز می کنند، 

اما زمانی که انواع نامه ها را دریافت می کنیم فکر و 
ذهن ما پراکنده می شود و تمرکز از بین می رود. ما 
اگرچه خودمان در ادارۀ سازمان و روش ها مشغول 
کار هستیم، اما از کمبود نیروی متخصص رنج 
می بریم و حجم کاری و کیفیت کاری ما با تعداد 

نفرات کنونی جواب گوی نیاز بانک نیست.
 از اقدامات این گروه در ســال گذشته 

برایمان بگویید؟
اجرایی کردن طرح تسویه اتوماتیک اعتبارات 
اســنادی داخلی ریالی به عنوان اولین بانک 
در سطح شبکه بانکی کشــور که هنوز هیچ 
بانکی موفق به انجام  آن نشده است. سیستمی 
کردن دریافت کارمزدهای مرتبط با تسهیالت، 
عملیاتی کردن تســهیالت خریــد دین در 
سیســتم ســپهر، عملیاتی کردن تسهیالت 
تبصره ای و تضمین دولت در سیستم سپهر، 
چاپ و توزیع متمرکز اخطاریه های تسهیالتی 
توسط شــرکت پست، پیاده ســازی سیستم 
وصول گروهی اقساط، سیستمی کردن فسخ 
قراردادهای تســهیالت مضاربه، سیســتمی 
کردن کسر هزینۀ تمبر مالیاتی ضمانت نامه، 
عملیاتی کردن تسهیالت مرابحه ویژه جاری 
طالیی بر اساس معدل موجودی در سیستم 
سپهر و عملیاتی کردن برنامۀ نرم افزاری عدم 
تخفیف سود در عقود مشارکتی در تسویه قبل 
از سررسید، از جمله اقدامات این گروه در سال 

گذشته بوده است.
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 در ابتدا بگویید سازماندهی در اداره کل 
سازمان  و روش های بانک صادرات ایران به 

چه معناست و چه هدفی را دنبال می کند؟
همانگونه که مســتحضرید یکی از اصلی ترین 
هزینه های هر ســازمان، هزینه های پرســنلی 
و اداری است. ســازماندهی و طراحی ساختار 
مناســب می توانــد بــه کاهــش هزینه های 
غیرضروری منجر شــود. در این راستا، یکی از 
شــاخص های ایجاد، حفظ و افزایش بهره وری 
نیروی انسانی، توجه به ظرفیت های مورد نیاز 
نیرو جهــت انجام وظایف محولــه و پرهیز از 
نگهداشت غیرضروری نیرو در واحدهاست. وجود 
ساختار سازمانی مناسب، روش ها و فرآیندهای 
اجرایــی کارآمد، فضای کار متعادل و مهمتر از 
همه، نیروی انسانی واجد صالحیت، کارا و پویا از 
ضروریات دستیابی به بهره وری می باشد. با نگاه 

بلندمدت به ساختار و سازمان و لحاظ ضرورت 
ادامه حیات بانک در سنوات آتی، چابک سازی 
ساختار و سازمان منجر به بهبود کیفیت حقوق و 
مزایای کارکنان خواهد شد. فعالیتی که ما انجام 
می دهیم برای همۀ واحدهای بانک مشــخص 
است و هر واحدی در بانک دست کم یک بار با ما 
سروکار داشته است. وظیفۀ این بخش طراحی و 
تدوین ساختار کالن بانک بر اساس سیاست های 
مدیریتی، اهــداف و برنامه های بانک و الزامات 
برون سازمانی است؛ به بیان دیگر به منظور ایجاد 
بستر مناسب جهت فعالیت واحدهای مختلف 
بانک، ساختار و سازمان مناسب را طراحی نموده 
تا به اهداف مورد نظر دســت یابیم. همچنین 
طراحی ســاختار به گونه ای صــورت می پذیرد 
که ارتباطات بیــن واحدها و حدود اختیارات و 
مسئولیت ها و وظایف محوله به درستی طراحی 

شــده تا ضمن پرهیز از بروز تداخل وظایف و 
همپوشانی مســئولیت ها، تمامی فعالیت های 

بانک را در برگیرد. 
 این طراحی ساختار در مجموعه عمومًا 

چگونه است؟
زمانی که ساختار کالن طراحی می شود و واحدها 
به صورت کلی در نمودار کالن بانک قرار می گیرند، 
باید یک ســازمان تفصیلی برای فعالیت داشته 
باشــند که شامل دایره و گروه  کارشناسان است. 
ما براساس کارسنجی های الزم فعالیت ها، بررسی 
پیش نیازهای فعالیــت و آینده نگری به طراحی 
ساختار و ســازمان اقدام می کنیم. در دوره های 
مختلف نیز این موضوع بازنگری و به روزرســانی 
می شود و تغییرات موردنیاز بر حسب نیاز ساالنه 
یا هر زمان که نیاز باشد در واحدها اعمال می شود. 
در این خصــوص اســتانداردهای الزم، صنعت 
بانکداری و رقبا، اصــالح فرآیندهای انجام امور، 
ضرورت چابک سازی و تغییر شیوه نگرش به انجام 

یک فعالیت مد نظر قرار می گیرد.
 این ساختار در شعب و حوزه ها چگونه 

شکل می گیرد؟
به منظور بازنگری سازمان شعب، عملکرد شعب 
در میانگیــن بازۀ زمانی یک ســاله اندازه گیری 
می شود و بعد از کارسنجی و به روزرسانی ضوابط 
و معیارهــا در تمام بخش ها شــامل اعتبارات، 
حســابداری، صندوق و ارزی بعد از محاســبۀ 
حجم عملکرد، درجه اهمیت و حساسیت آن ها 
اندازه گیری می شــود و در یک دورۀ نسبتاً کوتاه 
اطالعــات پاالیــش، پردازش و صحت ســنجی 
می شوند و سازمان مورد نیاز در هر شعبه تعیین 
و مصوب می شــود. در بخش حوزه های صف نیز 
کار تقریباً با وضعیت مشابه انجام می شود. فعالیت 
مذکور عمدتاً به صورت سیســتمی و از طریق 
اخذ اطالعات عملکرد تمامی کارکنان شــعب از 
بانک های اطالعاتی و بررسی آن ها انجام می پذیرد.
 در ایــن بخش، برای نیــل به اهداف 
وجود  چالش هایی  عموماً  پیش بینی شده 

دارد، کمی به این موضوعات اشاره کنید. 
ما در بخش سازماندهی براساس استانداردهای 
موجود و الزامات برون سازمانی ناچار هستیم به 
بخش تعدیل وارد شویم، ولی بسیاری از واحدها 
در این زمینه مقاومت می کنند. مسئلۀ اصلی 
اینجاســت که همکاران باید بدانند که تعدیل 
سازمان و ســاختار صرفاً به بانک ما اختصاص 
نــدارد بلکه در مورد تمامی مجموعه ها صورت 
می گیرد. با توجه به تغییراتی که در روش های 

دقایقی با نادر فرهمند، کارشناس ارشد گروه سازماندهی، بهینه سازی و رمز

همــکاران بــرای چابک ســازی بانــک 
همکاری کنند

 یکی از گروه های اداره کل سازمان و روش ها گروه کارشناسان سازماندهی و 
بهینه سازی و رمز واحدهاست که نادر فرهمند مسئولیتش را برعهده دارد. این 

مجموعه با بهره مندی از کارشناسان خبره تالش می کند شرایط سازمانی مناسب 
را برای همکاران بانک صادرات در ستاد و شعب مختلف ایجاد کند. در این بخش 8 

کارشناس به صورت مستقیم فعالیت می کنند. فرهمند از سال 1۳81 کار خود را از شعبۀ باغ 
آذری در بانک صادرات ایران آغاز کرده است و از سال 1۳82 به ادارۀ سازمان  و روش ها 

منتقل شده است و از ابتدای سال 1۳97 به عنوان کارشناس ارشد گروه سازماندهی، 
بهینه سازی و رمز در اداره کل سازمان و روش ها مشغول به کار است.

در خصوص 
ورشکستگی 

یک بانک 
باید قائل به 

تخصیص شد. 
یعنی باید به 
ویژگی خاص 
فعالیت های 

بانکی و لزوم 
نظارت بانک 

مرکزی بر 
فعالیت بانک ها 
یا ورشکستگی 

و خروج آنها از 
چرخه خدمات 

بانکی دقت کرد



nashriesepehr@bsi.ir          نشریه داخلی بانک صادرات ایران            مهر 1397                      مهر 1397          نشریه داخلی بانک صادرات ایران        www.bsi.ir

55      شماره   1123

انجام کار ایجاد شــده اســت و همۀ فعالیت ها 
الکترونیکی و سیســتمی شده است، بسیاری 
از مشــاغل در این میان حذف و نیاز به نیروی 
انسانی کم شده است. ما اگر بخواهیم با همین 
ساختار ادامه بدهیم، طی پنج تا 10 سال آینده 
با یک ســازمان بزرگ کرخــت و لَخت روبه رو 
می شــویم کارایی ندارد و راندمان و بازدهی آن 
منفی می شــود. ما این کار را از چند سال قبل 
در ســتاد آغاز کردیم. آن زمــان حدود هفت 
هزار و 500 نفر در ســتاد مشــغول کار بودند، 
ولــی در حال حاضر حدود دو هزار نفر از آن ها 
تعدیل شده اند. البته باید عنوان کنم بیشترین 
همکاری با ما در بحث تعدیل از سوی استان ها 
صورت گرفت، اما در ســتاد ادارات مرکزی این 
همکاری در بسیاری از واحدها وجود ندارد. در 
واقع عمده ترین چالش ما درخصوص اصالحات 
ســاختار و ســازمان واحدها عدم همراهی و 
مقاومت در برابر تغییر و اصالح سازمان است. 
هرچند با اندکی اصالح در روش های انجام کار 
و فرآیندهای موجود، امکان به حداقل رساندن 

نیاز به نیروی انسانی فراهم می شود.
 در این میان انتظار شما از همکاران برای 

اجرای صحیح بحث سازماندهی چیست؟
انتظار ما از کارمندان و مدیریت واحدها این است 
که در راســتای چابک ســازی و اصالح روش ها 
حرکت  کنند و منافع سازمانی را بر دیگر مسائل 
ترجیح بدهند. چالش اصلی ما در ســازماندهی 
بانک، میل بی پایان اکثر واحدها به ایجاد پســت 
و سازمان است، به نحوی که تقریباً برای انجام هر 
فعالیتی که با ظرفیت فعلی ســازمان قابل انجام 
است با تقاضاهای مکرر برای ایجاد پست مواجه 
هســتیم. یکی دیگر از چالش هــای ما نیروهای 
تعدیل شده هســتند؛ زمانی که نیرویی تعدیل 
می شــود، باید در واحد دیگری فعالیت کند، اما 
عمالً چنین اتفاقی نمی افتد. درحال حاضر حدود 
200 نفر به صورت مازاد در ساختار ستاد هستند 
که پست سازمانی شان حذف شده، اما سر جای 
خودشــان قرار دارند. در زمینۀ چابک ســازی و 
تعدیل ستاد حذف پست قدم اول به شمار می آید 
و بخش دوم آن به سمت منابع انسانی می رود تا 
درباره نیروهایی که مازاد هستند و پست سازمانی 
ندارند تعیین تکلیف شوند. همکاران توجه داشته 
باشــند که حذف یک پســت به منزله خاتمه 
همکاری فرد با بانک صادرات نیســت، بلکه؛ به 
لحاظ گستردگی شبکه بانکی، امکان ادامه فعالیت 
در سایر واحدها برای افرادی که پست آن ها حذف 

می شود وجود دارد. 
 در زمینۀ سازماندهی و تدوین وظایف، 

الگوی مشخصی وجود دارد یا خیر ؟
در زمینه طراحی و سازماندهی واحدهای بانکی، 
از اصول علمی و کتب مختلفی نظیر »تئوری 
سازمان اســتیفن رابینز« و »سازماندهی پنج 
الگوی کارساز مینتزبرگ« استفاده می شود. با 
توجه به اینکه به دلیل شرایط خاص نظام اداری 
و بروکراســی در ایران امکان پیاده سازی کامل 
الگوهای ارائه شده در کتب مذکور به طور کامل 
میسر نیست؛ لذا از طریق تلفیق ساختارهای ارائه 
شده در آن ها براساس هر بخش اقدام می شود. 
قالب کلی مشخص است. گاهی براساس دستور 
مدیریت و سیاست های مدیریت محترم بانک 
انجام می شود. گاهی نیز بر اساس تشخیص این 
واحد است؛ در این زمینه ما براساس بررسی های 
دوره ای تشخیص می دهیم که آیا نیازی هست 
واحدی حذف یا ایجاد شــود یا خیر. در حالت 
سوم نیز کار براساس درخواست واحدها انجام 
می شود که پس از ارسال و بررسی نتیجه آن را 
ابالغ می کنیم. به صورت کلی هر گونه تغییری 
نیازمند بررسی کارشناسی و کارسنجی است. 
ولی در کل نوع بررســی به این ترتیب اســت 
که حجم عملکرد واحد را اخذ نموده و پس از 
انجام کارسنجی و بررسی کارشناسی واحدهایی 
که فعالیت کّمی دارند بر اســاس زمان سنجی 
و نفر ســاعت تشــخیص و تعیین می شوند و 
در مورد بخش های کیفــی مثل فعالیت های 
کارشناسی نیز بر اساس مشاهدات کارشناسان، 

تصمیم گیری می شود. 
 بهینه ســازی واحدها از دیگر خدماتی 
است که در بخش شما عرضه می شود، لطفًا 

کمی در این زمینه توضیح بدهید. 
این بخش که یکــی از بخش های مهم بانک به 
شمار می آید شامل چند فرایند است. به طور کلی 
واحدهای بانک شامل شعب، باجه ها و ساختمان 
اداره های مرکزی هستند. منظور از بهینه سازی این 
است که ببینیم آیا جانمایی آن ها به شکل صحیح 
صورت گرفته اســت و ضرورت وجودی شعبه یا 
باجه بررسی شده اســت یا خیر و خروجی این 
بررسی ها شامل ادغام، جابه جایی، تقلیل، بازسازی 
یا افتتاح شعبه است. ما در بخش بهینه سازی بر 
اساس شاخص های عملکردی شعب، یعنی منابع، 
مصارف، سود و زیان و درآمدها تعیین می کنیم 
که یک شــعبه زیان ده است یا کارا. پس از آن به 
تصمیم گیری درباره ادامۀ فعالیت، تقلیل فعالیت 

به باجه یا جابه جایی می رسیم که همۀ آن ها بر 
اساس محاسبات و مدل های ریاضی انجام می شود 
و روند عملکرد شعب در طول سال های مختلف 
اندازه گیری می شود و به نتیجه و تصمیم گیری 
نهایی می رسیم. با توجه به تغییر وضعیت بانک 
از دولتی به خصوصی و هزینه های باالی فعالیت 
شعب، تعیین ضرورت وجود یک شعبه بسیار حائز 
اهمیت بوده و با توجــه به مدل جانمایی قبلی 
شعب که براساس رویکرد دولتی و ِصرف حضور 
در مکان های مختلــف بدون لحاظ هزینه فایده 
انجام پذیرفته است، درحال حاضر تعداد زیادی از 
شعب بانک به دلیل عدم جانمایی و عدم بازدهی 

مطلوب نیازمند ادغام و جانمایی هستند.
 این روند در طول ســال های مختلف 

چگونه بوده و چه نتایجی داشته است؟
این روند چند سالی است که اجرایی می شود 
و تعداد شــعب ما از 3524 در سال 1371 به 
2293 شــعبه رسیده اســت. البته الزم است 
بگویم در کنار آن افتتاح شعبه در مکان هایی که 
نیاز داشتیم انجام شده است. البته درحال حاضر 
الزامی از ســوی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
به همۀ بانک ها ابالغ شــده  است که به منظور 
کاهش هزینه ها و چابک سازی، موضوع تعدیل 
تعداد شــعب در تمامی بانک ها می بایست در 

دستور کار قرار گیرد.
 پشــتیبانی رمز از دیگر فعالیت هایی 
است که در این گروه دنبال می شود، این 

پشتیبانی را توضیح دهید. 
یــک همکار در این بخــش کارهای مرتبط با 
پشتیبانی رمز را انجام می دهد. سیستمی برای 
چک های رمزدار وجود دارد که شامل چک هایی 
می شود که از ســایر بانک ها به بانک صادرات 
می آید یا برعکس. این رمز الگو و الگوریتمی دارد 
که در اینجا هدایت می شود و در کل سیستم 
به صورت متمرکز انجام می شــود. همچنین، 
تغییرات شعب سایر بانک ها در سیستم اعمال 

می شود که به شرح زیر است:
1- ورود اطالعات الگوریتم رمز کل شــبکه بانک 
صادرات ایران و سایر بانک ها مربوط به دفاتر تجدید 

چاپ شده ازطرف  بانک ملی در سیستم سپهر
2- ایجاد هرگونه تغییرات در شعب بانک صادرات 
و سایر بانک ها )اععم از ایجاد، ادغام، حذف و ...( 

در دفاتر رمز و سیستم سپهری
3- دریافت نامه تغییرات انجام گرفته در شعب سایر 
بانک ها و اعالم به تمامی مناطق تهران و استان ها 

درخصوص تغییرات شعب بانک صادرات ایران

در خصوص 
ورشکستگی 

یک بانک 
باید قائل به 

تخصیص شد. 
یعنی باید به 
ویژگی خاص 
فعالیت های 

بانکی و لزوم 
نظارت بانک 

مرکزی بر 
فعالیت بانک ها 
یا ورشکستگی 

و خروج آنها از 
چرخه خدمات 

بانکی دقت کرد



nashriesepehr@bsi.ir          نشریه داخلی بانک صادرات ایران            مهر 1397                      مهر 1397          نشریه داخلی بانک صادرات ایران        www.bsi.ir

56   سازمان      شماره   1123  

با مسعود بهنیافر، کارشناس گروه کارشناسان سپهر: 

پشتیبانی از سیستم سپهر وظیفۀ 
اصلی ماست

 با توجه به اهمیت و نقش سیستم سپهر در بخش عملیاتی بانک صادرات ایران، یکی از 
گروه هایی که در اداره کل سازمان  و روش ها فعالیت گسترده ای دارد گروه کارشناسان سپهر 

است، زیرا که ضروری است سیستم عملیاتی و پشتیبان بانک با قابلیت و کیفیت مناسب 
کار کند تا همواره در دسترس و متناسب با تغییر شرایط قابل استفاده باشد. در این زمینه دقایقی با 

مسعود بهنیافر به گفت وگو نشستیم. وی از سال 1۳79 در بانک صادرات استخدام شده و بخش زیادی 
از دورۀ فعالیت  خود را در اداره کل سازمان و روش ها مشغول به کار بوده و اکنون کارشناس یک گروه 

کارشناسان سپهر است. 

ــه  ــپهر چ ــان س ــروه کارشناس   گ
ــده دارد؟ ــه ای برعه وظیف

ــتم  ــش سیس ــت و نق ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
ســپهر در بخــش عملیاتــی بانــک ضــرورت 
ــتیبان  ــی و پش ــتم عملیات ــه سیس دارد ک
و  قابلیــت  بــا  بانــک صــادرات  ســپهر 
کیفیــت مناســب کار کنــد، همــواره در 
دســترس باشــد و متناســب بــا تغییــر 
شــرایط قابــل اســتفاده باشــند. در گذشــته 
ــد  ــبکه داده می ش ــه ش ــه ب ــتوراتی ک دس

بــود  اطالعیــه  و  بخش نامــه  قالــب  در 
انجــام  دســتی  به صــورت  اغلــب  کــه 
ــۀ  ــون بســتر اجــرای هم ــا اکن می شــد. ام
ــد  ــه بتوان ــت ک ــتمی اس ــتورات سیس دس
آن هــا را پشــتیبانی کنــد و فرایندهــای 
ــا زیرســاخت اجــرای  سیســتمی مرتبــط ب
عملیــات بانکــي توســط ایــن گــروه تهیــه 
و بــه ادارۀ کل انفورماتیــک اعــالم می شــود. 
ــا را  ــتیبان آن ه ــرکت های پش ــپس، ش س
پیاده ســازی می کننــد. پــس از تســت و 

تأییــد نهایــی فرآیندهــا بــه شــعب تحویــل 
می شــود. داده 

ــپهر  ــروه س ــی گ ــف اصل   وظای
ــت؟ چیس

در ایــن گــروه کارشناســي فرایندهــاي 
سیســتمي پایــۀ مــورد نیاز بــراي اســتقرار و 
اجــراي عملیــات بانکي در سیســتم ســپهر، 

تدویــن مــي شــود .
کاربــران  امــور  سیســتمي  »مدیریــت 
بــا  مرتبــط  »فرایندهــاي  ســپهري«، 
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ــتم  ــاط سیس ــپهري« ، »ارتب ــرکل س دفت
ــایر  ــوال و س ــت اح ــامانه ثب ــا س ــپهر ب س
حاکمیتــي«،  اطالعــات  بانک هــاي 
»فرایندهــاي سیســتمي مرتبــط بــا ثبــت، 
نگهــداري و بروز رســاني اطالعات شــخصي 
مشــتریان« ، »تدویــن فراینــد و بســتر مورد 
ــي  ــاي داخل ــراي کنترل ه ــراي اج ــاز ب نی
ــازي  ــخصي س ــپهر«، »ش ــتم س در سیس
برنامــه تحویلــداري سیســتم ســپهر بــراي 
ــازو کار  ــن س ــتادي«، »تدوی ــاي س واحده
ــا شــعب محــدود شــده ســتادي  مرتبــط ب
و شــعب مجــازي« برخــي از مهم تریــن 
موضوعــات زیرســاختي در سیســتم ســپهر 
ــتمي  ــاي سیس ــه فراینده ــد ک ــي باش م
آن هــا در گــروه کارشناســان ســپهر تدویــن 
و بــراي اجــرا بــه بخــش فنــي بانــک 

ــود. ــي ش ــل م تحوی
ــه  ــا چ ــما ب ــروه ش ــن گ   در ای

چالشــی روبــه رو هســتید؟
تأخیــر شــرکت هاي طــرف قــرارداد در 
اجــراي درخواســت هاي بانــک باعــث شــده 
ــد  ــت ارش ــت هاي مدیری ــه سیاس ــت ک اس
بانــک بــا کنــدي در سیســتم هاي عملیاتــي 
شــعب جــاري شــده و عمــاًل چابکــي الزم 
ــه محصــوالت و خدمــات بانکــي  ــراي ارائ ب
ــرات  ــتریان و تغیی ــاز مش ــا نی ــب ب متناس
ــر  ــازار بانکــي وجــود نداشــته باشــد و اگ ب
ارتبــاط بانــک بــا شــرکت هاي طــرف 
قــرارداد مــورد تجدیــد نظــر اساســي 
قــرار نگیــرد زیان هــاي جبران ناپذیــري 
ــا وارد  ــه م ــا ب ــایر بانک ه ــا س ــت ب در رقاب

ــد شــد. خواه
نبــود » فراینــد و گــردش کار مصــوب براي 
تولیــد محصــول و خدمــت و نحــوه ایفــاي 
تعهــدات فــي مابیــن بانــک بــا شــرکت هاي 
طــرف قــرارداد« و همچنیــن عــدم وجــود 
ــک  ــروژه )PMO( در بان ــت پ ــر مدیری دفت
ــن  ــترش ای ــه گس ــز ب ــران نی ــادرات ای ص

ــراً  ــه اخی ــت. البت ــن زده اس ــکل دام مش
ــردش کار  ــد و گ ــن فراین ــس ای ــش نوی پی
مربوطــه توســط گــروه کارشناســان ســپهر 
تهیــه و جهــت تصویــب بــه مدیریت ارشــد 

بانــک تقدیــم شــده اســت.
  تعامــل داخلــی میــان گروه شــما 
ــر  ــا دیگ ــای اداره کل ی ــا واحده ب

ــت؟ ــه اس ــا چگون بخش ه
بــرای تدویــن فرایندهای سیســتمی از توان 
کارشناســي همــۀ واحدهــای بانــک و تجربه 
همــکاران خبــره شــعب اســتفاده می کنیــم 
ولــي عمــده ارتبــاط مــا بــا همکاران شــعب 
ادارات کل انفورماتیــک ، خدمــات نویــن 

بانکــی و حســابگري اســت. 
  اگــر بخواهیــم بــه اهــم اقدامــات 
ایــن گــروه بپردازیــم بــه چــه 
مــواردی می توانیــم اشــاره کنیــم؟

ــم  ــه مي توان ــن مجموع ــات ای ــم اقدام از اه
و  دور  راه  باجه هــاي  دســتورالعمل  بــه 
ارتبــاط  اول  فــاز  فرآیندهــاي  تدویــن 
ــراي  ــوال ب ــت اح ــا ثب ــپهر ب ــتم س سیس
ــراي  ــاز دوم آن ب ــه ف ــد ک ــتریان جدی مش
مشــتریان قدیمــي هــم بــه زودي به شــعب 
شــبکه تقدیــم خواهــد شــد، بــه صنــدوق 
ســپهري، ثبــت سیســتمي دفتــر صنــدوق، 
ــه  ــا چــک ب ــط ب ــاي مرتب ــال گزینه ه انتق
برنامــه تحویلــداري، فرایندهــاي سیســتمي 
بســتن حســاب جــاري، ممانعــت از فعالیت 
کاربــران ســپهري بعــد از خــروج دائــم 
آن هــا از برنامــه تحویلــداري در روز جــاري 

ــم. ــاره کن و... اش
بــه زودي هــم انتقــال وجــه في مابیــن 
کل  اداره  و  خزانــه  دوایــر  و  شــعب 
خزانــه داري در سیســتم ســپهر پیاده ســازي 
خواهــد شــد و امیــدوارم در آینــده نزدیــک 
ــر از  ــوء اث ــع س ــتمي رف ــاي سیس فراینده
ــپهر  ــتم س ــتي در سیس ــاي برگش چک ه
ــل شــود. ــه شــبکه تحوی ــل شــده و ب کام

  گویــا بــرای جلوگیــری از برخــی 
سوءاســتفاد ه ها نیــز اقداماتــی در 
ــت،  ــده اس ــام ش ــد انج ــن واح ای
ــد.  ــح بفرمایی ــاره آن توضی ــاً درب لطف
ــاي  ــي از فعالیت ه ــوع یک ــن موض ــه، ای بل
ــروه کارشناســان ســپهر اســت  مســتمر گ
ــي  ــاي کنترل ــاد ابزاره ــق ایج ــه از طری ک
در سیســتم ســپهر، ایجــاد دسترســي ها و 
ــود.  ــي ش ــال م ــپهر اعم ــتم س ... در سیس
اقداماتــی از جملــه ثبــت سیســتمی اســناد 
انتظامــی چــک، ســپهرکارت، ممانعــت 
گــزارش  غیرمجــاز،  دسترســي هاي  از 
ــاري  ــران در روز ج ــت کارب ــت فعالی وضعی
 900 گزینــه  در  گذشــته  روز   100 و 
تحویلــداري و ... گوشــه اي از اقدامــات گروه 

ــت. ــوزه اس ــن ح ــپهر در ای س
   ایــن گــروه بــا چنــد نیــرو 
ــور  ــری ام ــت و پیگی ــغول فعالی مش

ــت؟ اس
گـروه  ایـن  در  کار  بـه  مایـل  کـه  کسـی 
عالوه بـر  می بایسـت  باشـد  کارشناسـي 
داشـتن تجربۀ کار در شـعبه، دید سیستمی 
عـالوه  و  داشـته  نیـز  فراینـدي  دانـش  و 
بـر آن بـه قوانیـن، مقـررات و فرایندهـای 
بانـک نیـز آشـنایی کامـل داشـته باشـد تا 
بتوانـد نـگاه جامعی بـرای حل مسـئله پیدا 
کنـد. بنابرایـن براي جـذب چنیـن نیرویي 
فیلترهـاي متعـددي الزم اسـت. متأسـفانه 
تعدیل هاي سـازمان سـتاد شـامل حال این 
اداره و گـروه کارشناسـان سـپهر هـم شـده 
و اداره کل سـازمان و روش هـا طـی چنـد 
مرحله کوچک و کوچک تر شـد. در سـنوات 
قبـل 5 تـا 6 نفـر در ایـن گروه کارشناسـي 
کار مـي کردنـد و اکنـون مـا دو نفـر نیروی 
ثابـت هسـتیم کـه امیـدوارم بـا مسـاعدت 
مدیریـت محتـرم اداره نیروهـاي جدیـدي 
که مـورد آزمـون و مصاحبه قـرار گرفته اند 

بـزودي بـه ایـن گـروه اختصـاص یابد.

شناخت 
اولویت ها و 
اجرای سریع 

سیاست های 
مدیریت ارشد 

بانک در مواجهه 
با تغییرات 

بازار بانکی، 
مستلزم ایجاد 
دفتر مدیریت 

 )PMO( پروژه
و یک گردش 

کار مصوب برای 
تولید محصول و 

خدمت است
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چه  کلی  به طــور  آیین نامه ها  گروه   
فعالیت هایی را دنبال می کند؟

اهــم وظایف این گــروه تدویــن و بازنگری 
شــرح وظایف واحدها، تدویــن آیین نامه ها و 
دستورالعمل های مرتبط با آن، ایجاد کمیته ها 
و تدوین شــرح وظایف آن است. در واقع این 
گروه با رویکرد هم سویی با مرجع قانون گذاری 
بانک ها، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
و جهت دســتیابی به اهــداف کوتاه مدت و 
بلندمدت بانک وظایف و آیین نامه ها را تعیین 
و تدوین می کند. به عبارت دیگر فعالیت اصلی 
این گروه مبتنی بر اهداف و استراتژی های بانک 
و قوانین برون سازمانی است. ضمن اینکه  در 

تدوین آیین نامه ها  از همکاری مستقیم ادارات 
مرتبط و در تدوین شــرح وظایف واحدها از 
همفکری ادارات و واحدهای مربوطه استفاده 

می شود.
 این قوانین بر چه اساسی تهیه و تنظیم 

می شود؟
قوانیـن در بانـک قاعدتـاً بـا درنظـر گرفتـن 
قوانیـن بانـک مرکـزی و الزامـات مرتبـط و 
قوانیـن مرجـع تهیـه می شـود. مـا طـی چند 
سـال اخیـر الزامـات حاکمیت شـرکتی، بحث 
کنترل هـای داخلـی و قوانین بـازل 2 و بازل 3 
را به عنـوان قوانین برون سـازمانی و تصمیمات 
مدیـران ارشـد و نیازهای بانـک را مالک عمل 

قـرار داده ایـم. اجـرای قانون پـس از تدوین آن 
امـری ضروری اسـت کـه متأسـفانه در خیلی 
از مـوارد قانون گریزی مشـاهده می شـود. گاهاً 
در جلسـات همفکـری، واحدهـا از جمالتـی 
ماننـد »زمان از دسـت مـی رود اگـر این قانون 
را لحـاظ کنیـد« و یـا »کار کنـد می شـود« و 

امثالهـم اسـتفاده می کنند.
 می توانید بگویید با چه مشــکالتی 

مواجه بودید و هستید؟
یکـی از مشـکالت اصلـی بانـک فرآیندمحـور 
رویکـرد  اسـت.  فعالیت هـا  غالـب  نبـودن 
ایـن اداره در دو سـال اخیـر هدایـت کلیـه 
فعالیت هـای بانـک به سـمت فرایندی شـدن 
بـوده و قاعدتـاً اجـرای صحیـح یـک فرآینـد 
مسـتلزم تعییـن متولـی مناسـب، بـا شـرح 
وظایف و مقررات الزم اسـت کـه این امر بدون 
همـکاری واحدهـا شـرایط را بـرای ایـن گروه 
سـخت می کنـد. بـه هرحـال ترویـج رویکـرد 
فرآینـدی خیلـی از مشـکالت ایـن بخـش را 
حل خواهدکـرد و از دوباره کاری و موازی کاری 

جلوگیـری خواهـد شـد.
 عموماً چه نکاتــی در تهیه و تدوین 

آیین نامه ها مدنظر قرار می گیرد؟
اولویــت اول آیین نامه نویســی ضمن رعایت 
قوانین بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 
تسهیل مســیر دســت یابی به اهداف و رفع 

نیازهای بانک است. 
درواقــع آیین نامه، قوانین کلی بانک اســت. 
به عنوان مثال آیین نامه معامالت بانک قانون 
اجرایــی کلیه مناقصــات و مزایده های بانک 
است؛ لذا باید تمام قوانین مراجع برون سازمانی 
از طرفــی  لحــاظ شــود.  تدویــن آن  در 
دستورالعمل های اجرایی آن نیز تنظیم شود. 
همچنین کمیته های مرتبط ایجاد و به همراه 
شرح وظایف واحدهای مرتبط و سایر واحدها 

به کل شبکه ابالغ گردد. 
 آیین نامه ها هر چند وقت یک بار تغییر 

می کنند؟
حسـب ضرورت و تغییر قوانین و بنا به اهداف 
آیین نامه هـا  اجرایـی،  ادارات  اعـالم  و  بانـک 

می شـود. بازنگری 
 در این حوزه چه فعالیت هایی را طی 

یک سال اخیر دنبال کرده اید؟
معاونـت  وظایـف  بازنگـری شـرح  و  تدویـن 
بین الملـل، معاونت اعتبارات، معاونت شـعب و 

ناهید خالقدوست ، کارشناس ارشد شرح وظایف و تدوین مقررات: 

بانک دیگر وقتی برای سنتی فکر 
کردن و سنتی عمل کردن ندارد

 تدوین شرح وظایف واحدها و تدوین و بازنگری آیین نامه ها و مقررات وکمیته ها 
توسط گروه آیین نامه ها در اداره کل سازمان و روش ها راهبری می شود. در این 

زمینه سراغ ناهید خالقدوست، کارشناس آیین نامه ها و کمیته های اداره کل 
سازمان و روش ها آمدیم تا درباره فعالیت های این گروه و اقداماتی که در یک سال اخیر در 
این زمینه  دنبال کرده اند گفت وگو کنیم. خالقدوست از سال 1۳70 در بانک صادرات ایران 

مشغول به کار است. وی یکی از کارمندان باسابقه این بانک به شمار می آید و حضور در 
بخش های مختلف آن را تجربه کرده است. 
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بازاریابـي، معاونـت برنامه ریزي و سـرمایه هاي 
انسـاني، معاونـت اعتبـارات، معاونـت مالـي، 
امورهـای خدمات و پشـتیباني، حقوقـي، امور 
تمامـی  بازنگـری  و   ... و  نظـارت  و  بازرسـي 
دسـتورالعمل  تدویـن  بانـک،  کمیته هـای 
مدیریـت نقدینگـی، اجرای الزامـات حاکمیت 
شـرکتی با ایجـاد کمیته های مرتبـط، تدوین 
و بومی سـازی دسـتورالعمل بـازار بیـن  بانکی، 
قـرارداد  بـا  مرتبـط  وظایـف  شـرح  تدویـن 
متمرکز شـرکت خدمات و همکاری در تدوین 
و ابـالغ آیین نامـۀ ارزیابی کیفـی مناقصه گران 

و ... را در سـال گذشـته انجـام دادیـم.  
کمیته ها  زمینۀ  در  گــروه  اقدامات   

چیست؟
هر ســازمان بــرای تصمیم گیری هــا نیاز به 
مشارکت واحدهای مختلف دارد تا مشورت  و 

تصمیم گیری  در قالب کمیته هایی  انجام  شود. 
 شما برای حل این مشکل چه اقداماتی 

را دنبال کردید؟
ما بیش از 107 کمیته داشــتیم که مدیران 
و مســئوالن و کارشناســان زمــان زیادی را 
در جلســات مربوط به این کمیته ها ســپری 
می کردنــد. از ســوی دیگر، مصوبــات این 
کمیته ها منجر به موازی کاری شده بود و گاهاً 
تصمیمات آن ها با تصمیمات  مدیریت تداخل 
داشــت، به طوری که ممکن بود هیأت مدیره 
موضوعی را مصوب و بعد کمیته ها آن مصوبات 
را کم رنگ نمایند. در این زمینه ما با برگزاری 
جلســه های متعدد با اداره ها تمام کمیته ها را 
ســاماندهی و بازنگری کردیم و آن  را از 107 
کمیته به 40 کمیته رســاندیم و کمیته های 
غیر بهره ور تعیین تکلیف و حذف شدند. انتقال 
وظایف کمیته های حذف  شــده به اداره های 
مرتبط و تدوین دستورالعمل های مربوط به آن 

نیز در این واحد دنبال شد.
 این کار چه مدت طول کشید و االن در 

چه مرحله ای است؟
ایــن کار هشــت ماه طــول کشــید و تمام 
کمیته هایی که وظیفه ای داشــتند به اداره ها 
برگردانده شــدند. تنها کمیته هایی که جنبۀ 
تصمیم گیری و شــورایی داشتند باقی ماندند. 
همچنین، قرار شده است واحدی بر فعالیت های 
کمیته های موجود نظارت کند، چرا که پیگیری 
اجرای بسیاری از مصوبات انجام نمی شد و این 

واحد باید بر این موضوع نظارت داشته باشد. 

از  لطفـا کمـی  از هـر چیـز  قبـل   
کارشناسـان  گـروه  فعالیت هـای 

بگوییـد. برایمـان  فرآیندهـا 
از سال 1391 این بخش از ماموریت و وظایف 
مرتبط با آن از ایــن اداره کل حذف و به اداره 
کل تحقیقات و برنامه ریزی داده شد و در حال 
حاضر، به جــز کار پروژه بازنگری فعالیت های 
اداره کل ســازمان و روش ها، گروه کارشناسی 
با این عنوان وجود ندارد اما دقیقاً در ســازمان 
بانک این واقعیت مشــهود است که خدمات و 
محصوالت بانکی به ندرت مورد توجه و اصالح 
قرار می گیرد و متولیان امر همواره به مباحث 
تخصصی این اداره کل ورود و در حال افزایش 
هستند و این موضوع خوشایند بانک و سیستم 
اداری آن نیست و باید بازنگری و بهبود روش ها 

و رویه ها توســط این واحد به شکل تخصصی 
انجام شود.

 ایـن بازنگـری از کجـا آغـاز شـده 
اسـت و االن در چـه مرحلـه ای اسـت؟

پروژه بازنگری فعالیت ها را از اداره کل سازمان و 
روش ها شروع کردیم. چرا که مدیریت اداره به 
این موضوع توجه داشت که سازمان از تداخل 
وظیفه و مــوازی کاری رنج می برد، اهمیت و 
نقش اصلی ســازمان و روش ها کمرنگ شده 
است، قوانین و بخشنامه ها به طور متعدد نادیده 
گرفته می شــوند، در بسیاری از واحدها سطح 
فعالیت پایین تر از مأموریت محوله اســت و... 
بنابراین، ابتدا بایستی از درون شروع می شد تا 
با بازتعریفــی از این اداره کل نقش و ماموریت 
آن به روزرســانی شود و کارها به شکل تیمی و 

با مجید داوریان، کارشناس گروه فرآیندها: 

بررسی و بازنگری، ماموریت 
اصلی گروه فرآیندها به 

شمار می آید

اداره کل سازمان و روش ها به عنوان بازوی اصلی مدیریت بانک در اداره سازمان، 
اصالح روش ها، طراحی ساختار و تشکیالت سازمانی، بهینه سازی واحدها و 

تعیین روش های انجام کار و... دارای نقش و اهمیت بسیار زیادی است که این 
موارد را در چارچوب دو ماموریت مهم یعنی سازماندهی واحدها و مدیریت روش و 

فرآیندهای کسب و کار وظایف و اهدافی را دنبال می کند. از همه مهمتر اینکه، مدیریت برای 
اجرای برنامه استراتژیک و عملیاتی نیاز به تطبیق و همسوسازی برنامه ها با ساختار و 

فرآیندهای سازمانی دارد. این موضوع مهم پس از خصوصی سازی قطعا اتفاق نیفتاده است. 
پس دستیابی به اهداف کالن بانک بدون توجه به سازماندهی و بازنگری روش ها و رویه ها 

قابل حصول نیست. مجید داوریان از سال 1۳84 با مدرک کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی 
گرایش مدیریت برنامه ریزی تولید به استخدام  بانک درآمد که پس از کسب تجربه در 

مشاغل متصدی امور بانکی، اداری و کارشناسی، در سال 1۳96 به اداره کل سازمان و روش ها 
پیوست تا پروژه بازنگری فعالیت های این اداره را آغاز و اجرایی کند.

 

در خصوص 
ورشکستگی 

یک بانک 
باید قائل به 

تخصیص شد. 
یعنی باید به 
ویژگی خاص 
فعالیت های 

بانکی و لزوم 
نظارت بانک 

مرکزی بر 
فعالیت بانک ها 
یا ورشکستگی 

و خروج آنها از 
چرخه خدمات 

بانکی دقت کرد
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تخصصی باشد تا به شکل گروهی و انحصاری. 
این پروژه در اواخر مرحله پایلوت و جمع بندی 
شــرح وظایف قرار دارد اما نیاز به تقویت کادر 

کارشناسی جهت انجام امور جدید دارد. 
نـگاه  بانـک  اسـت؛ مدیریـت محتـرم  امیـد 
ویـژه ای بـه ایـن واحد داشـته و ابزارهـای الزم 
و نیروهـای متخصـص و مجـرب را هـم بـه 
ایـن اداره تخصیـص دهـد تا شـاهد تحقق باز 
مهندسـی و تغییـر مثبـت سـازمان و روش ها 

باشیم. 
ناگفتـه نمانـد کـه قطعـا بـه کمـک تمامـی 
واحدهـای تخصصی در جهـت تامین نیازهای 
اطالعاتـی، کارشناسـی، مشـاوره ای و اصـالح 
و  داریـم  نیـاز  رویه هـا  و  روش هـا  مسـتمر 
واحدهایـی کـه در ورودی هـا و خروجی هـای 
فرآیندهـای ایـن اداره قرار دارنـد، در موفقیت 

پـروژه نقـش دارند.  
 در یک نگاه کلــی می توان گفت که 

وظایف این گروه چیست؟
اگـر ایـن ماموریـت به همراه سـازمان و شـرح 
وظایف به این اداره کل بازگردانده شـود، قطعا 
بـه مـواردی کـه ذکـر شـد پرداخته می شـود 
و بـا اسـتفاده از نیروهـای متخصص سـازمان 
و مشـاوره از سـایر واحدها پروژه بازمهندسـی 
فرآیندهـا را بـرای هر یـک از معاونت ها مطرح 
کـرده و اصالح روش، متناسب سـازی سـاختار 
بـا اهـداف، شناسـایی و حـذف گلوگاه هـا و 

موازی کاری هـا و... انجـام می شـود.
 از دیگـر اقداماتـی کـه می تـوان در 
دسـته بندی فعالیت هـای این گـروه نام 

برد، چـه مواردی هسـتند؟
توجـه بـه ارکان برنامـه اسـتراتژیک و اهـداف 
و  سـازمان  بـرای  مدیریـت  شـده  مشـخص 
بـا  کـه  روش هایـی  و  مدل هـا  به کارگیـری 
شـرایط بانـک مطابقت دارند، بهبـود فرآیندها 
و روش هـای ارائـه خدمت، مشـارکت با تمامی 
واحدهـا و افـراد متخصـص جهت انجـام بهتر 
امـور، حرکـت بـه سـمت سـاختار فرآینـدی، 
و  رویه هـا  یکسان سـازی  و  مستندسـازی 
دسـتورالعمل ها، توجـه بـه نقـش کنترل های 
داخلی و مدیریت ریسـک عملیاتی و اسـتفاده 
از آن هـا، همفکـری و مشـورت بـا واحدهـای 
تخصصـی کـه بعضا ذی نفـع عملیـات اجرایی 

و مدیریـت طرح هـا و برنامه هـا هسـتند.
 این بازنگری پیــش از این به صورت 

مستمر انجام می شد؟
سال هاسـت که سـاختار صرفا در شکل نمودار 
سـازمانی خـود تغییـر می کنـد و آنچـه را که 

سیاسـت مدیریـت در ادغـام و تعدیـل و غیره 
بـوده، انجـام شـده اسـت پـس بـه فرآیندهـا، 
ارتباطـات سـازمانی واحدها، میزان رسـمیت، 
پیچیدگـی و تمرکـز کمتر توجه شـده اسـت. 
در حالی  که، ســاختار بر اســاس اســتراتژی 
ســازمان طراحی می شود و سپس متناسب با 
آن فرآیندهای کاری شــکل می گیرد و منابع 
سازمانی به کار گرفته می شود؛ لذا وقتی فرآیندی 
نیست بازنگری هم نیست و صرفا وظیفه ها مورد 

توجه هستند و گاها بازنگری می شوند.
بـه همیـن علـت شـاخص بهـره وری پایین و 

هزینـه اداره سـازمان بـاال اسـت.

:

 قبل از هــر چیز برای مان بگویید در 
این دایره چه اقداماتی صورت می گیرد؟

باید بگویم قوانین و مقرراتی که از سوی بانک 
مرکزی ارسال می گردد، بومی سازی و به شبکه 
ابالغ می شــود. یک سری از قوانین و مقررات 
نیز داخلی بانک و در راســتای شفاف ســازی 
بخشــنامه های بانک مرکزی هســتند. برای 
مثــال، بخش نامۀ کلی بانــک مرکزی درباره 
تســهیالت می آیــد و در آن دربــاره عقود و 
گزینه های مختلف آن شفاف ســازی می شود 
تــا در شــعبه های مختلف از اعمال ســلیقه 
جلوگیری شــود. همچنین ابالغ اطالعیه ها و 
بخشنامه هایی درخصوص محصوالت بانکی که 
توسط سایر واحدها طراحی، تولید و عملیاتی 

می گردد.
 غیر از این کمیسیون صدور بخشنامه 
نیز در بانک فعال اســت، ارتباط آن با 

دایرۀ شما چگونه است؟
کمیسیون صدور بخشنامه متشکل از پنج عضو 
از بخش بازرسی، حقوقی، نمایندۀ مدیرعامل، 
امور شــعب و ادارۀ سازمان و روش ها هستند. 
تمام بخشــنامه ها قبل از ابــالغ باید در این 
کمیســیون مصوب شــود و منشی گری این 
کمیسیون بر عهدۀ دایرۀ بخشنامه هاست. ما 

دقایقی درباره دایرۀ صدور بخشنامه ها با عباس قبادی:

در تدوین بخش نامه ها دقت 
و حساسیت کامل داریم

دایرۀ صدور بخشنامه ها فعالیت های مربوط به صدور 
بخشنامه و اطالعیه و ابالغ آن ها، از قبیل تدوین و 

دریافت پیش نویس بخشنامه ها و اطالعیه هاي ارسالي از 
سایر واحدها را انجام می دهد. درباره اقدامات و فعالیت های این 
دایره دقایقی با عباس قبادی، کارشناس مالی در دایرۀ دبیرخانۀ 

صدور بخشنامه ها، به گفت وگو نشستیم. قبادی از سال 1۳82 به 
بانک صادرات ایران آمده و کار خود را از شعب حوزۀ ۳ مدیریت 

شعب جنوب تهران آغاز کرده و از سال 1۳86 به اداره سازمان ها و 
روش ها آمده است. 



nashriesepehr@bsi.ir          نشریه داخلی بانک صادرات ایران            مهر 1397                      مهر 1397          نشریه داخلی بانک صادرات ایران        www.bsi.ir

61      شماره   1123

مستندات تمام بخشنامه هایی را که قرار است 
در کمیسیون مطرح شود جمع آوری می کنیم 
و طبــق قوانین بانک مرکزی و بانک صادرات 
ایران تطبیق می دهیم و در صورت عدم مشکل 
در کمیسیون مصوب و به بخش های مختلف 

ابالغ می کنیم. 
 برای ابالغ بخشنامه ها چگونه اقدام 

می کنید؟
تمام دســتورات بانک در قالب بخشــنامه و 
اطالعیه  از طریق سامانه ای به همکاران ابالغ 
می شود که ســامانۀ سیســتم اطالعیه ها و 
بخشــنامه ها نام دارد و تمام همکاران بانک از 
طریق اینترانت به آن دسترســی دارند. آن ها 
بایــد روزانه به این ســامانه مراجعه و آخرین 
اطالعیه ها و بخشنامه های بانک را برداشت و 
اجرا کنند. این در حالی است که پیش از این، 
بخشنامه ها از طریق اداره ها صادر و امضا و به 
ما داده می شــد تا به واحدها ابالغ کنیم، اما 
اکنــون اطالعیه های تمام بخش های بانک به 
این دایره ارجاع داده می شود، ما در اینجا متن 
را ویرایش می کنیم، با قوانین تطبیق می دهیم 

و از طریق سامانه به همکاران ابالغ می کنیم.
 اگر بخواهیم شرح وظایفی از اقدامات 
بخشــنامه  دایرۀ صدور  فعالیت های  و 
اشاره  می توانیم  مواردی  به چه  بگوییم 

کنیم؟
باید بگویم انجام تمــام امور مربوط به صدور 
بخشــنامه و اطالعیــه، از قبیــل دریافــت 
پیش نویس بخشنامه ها و اطالعیه هاي ارسالي 
از سایر واحدها، بررســي سوابق و مستندات 
مربــوط به آن ها بــرای تطبیق بــا قوانین و 
مقررات، مصوبات و مســتندات قبلي و اعالم 
ایرادات و نواقص به واحد تهیه کننده با هدف 
رفع آن ها تا مرحلۀ ابــالغ و اخذ بازخورد، بر 
عهدۀ این دایره است. همچنین، کنترل الزامات 
ابــالغ بخش نامۀ اســتاندارد، از قبیل تعیین 
»روش و واحد کنترلي«،  »طراحي فلوچارت« 
و... هنگام بررســي پیش نویس بخشــنامه ها 
و اطالعیه هــا و اخــذ تأییدیۀ تطبیق وظایف 
با متولي تعیین شــده از گروه کارشناســان 
سازماندهي و همچنین تأییدیۀ اجراي موفق 
پایلوت سیســتم هاي جدید مورد کاربرد در 
بخش نامۀ ابالغی را هم باید به این فعالیت ها 

اضافه کرد.
 برخی همکاران می گویند بخشنامه  ها 
سلیس نیست یا طوالنی است، علت آن 

قبل، ابالغ و درج بخشــنامه ها و اطالعیه هاي 
صادرشده در سیستم هاي مربوط و به روزرساني 
آرشیو مکانیزۀ بخشنامه ها، دستورالعمل ها و 
اطالعیه هاي صادرشــده را نیز در این بخش 

دنبال می کنیم.
 برای بررسی اجرای ارسال بخشنامه ها 

در این دایره اقدامی صورت می گیرد؟
بله. ارزیابي و تعیین میزان موفقیت و ســطح 
کیفي بخشنامه ها و اطالعیه ها پس از ابالغ آن 
و همچنین هماهنگي با تدوین کنندۀ بخشنامه 
یــا اطالعیــه و ادارۀ کل آمــوزش در زمینۀ 
طراحي ســؤال هاي آزمون  هاي غیرحضوري 
را در اینجــا پیگیری می کنیــم و در کنار آن 
بررسي بخشنامه ها و اطالعیه ها و تجمیع آن ها 
با همکاري گروه هــا و دوایر اداره و همچنین 

سایر واحدها را نیز انجام می دهیم.
 این دایره در یک سال اخیر چه تعداد 
بخشــنامه و اطالعیه صادر و چه تعداد 

جلسۀ کمیسیون برگزار کرده است؟
در ســال 1396 تعــداد 58 فقره بخشــنامه 
صادر شــد و در سال 1397 تاکنون 24 فقره 
بخشنامه صادر شــده است. همچنین، تعداد 
اطالعیه های صادره در سال گذشته 249 فقره 
و در سال 1397 تاکنون 28 فقره بوده است. 
25 فقره نیز جلســۀ مربوط به کمیسیون ها 

برگزار شده است.
 آیا در کار دایره با مشکل خاصی در 

حین انجام کار روبه رو هستید؟
از جمله مشــکالت ما این است که زمانی که 
مصوبۀ کمیسیون را می گیریم، صورت  جلسه 
و پیش نویس بخشــنامه داریــم که اعضای 
کمیسیون برای مستندســازی باید زیر آن را 
امضا کنند و از آنجا که ما باید در کار خود دقت 
داشته باشــیم، گاهی یک ویرگول یا یک از و 
به ممکن است زمینه های سوءاستفاده را برای 
برخی افراد فراهم کند و در برخی موارد که کار 
به محاکم قانونی می رسد همین کلمات موجب 
محکومیت بانک می شود. به همین دلیل آنچه 
را مصوب می شود باید به شبکه ابالغ کنیم تا 
راه سوءاستفاده را ببندیم. به همین دلیل پس 
از پایان جلســه باید صورت جلسۀ آن نوشته 
شود و امضای اعضای کمیسیون را بگیریم. اما 
از آنجا که هر یک از اعضا در ســاختمان های 
مختلف هستند دریافت امضا طول می کشد و 
ما پروســه ای طوالنی در این فرایند داریم که 

درصدد حل این مشکل هستیم.

چیست؟
در این اداره کارشناســان متخصصی حضور 
دارند که تمام بخشــنامه ها و اطالعیه ها را از 
ابعاد مختلف، مثل حقوقی، اعتباری، مالی و... 
بررسی می کنند و ما مجبور هستیم در انتخاب 
واژه به واژۀ هر یک از بخشنامه ها و اطالعیه ها 
حساســیت به خــرج بدهیم تــا در اجرای 
بخشنامه ها با اجرای سلیقه ای روبه رو نشویم. 
زیرا این برداشت های مختلف صورت های مالی 
بانک را متأثر می کند و عواقب حقوقی و قضایی 
پشت سر آن وجود دارد و به همین دلیل باید 
در انتخاب واژه ها و کلمه ها دقت زیادی داشته 

باشیم تا بانک و همکاران به مخاطره نیفتد.
پیش نویس  و  جلســات  دســتور   
بخشنامه ها و اطالعیه ها هم در این واحد 
دنبال می شود، کمی درباره آن برای ما 

بگویید.
همان طــور که اشــاره کردید، تهیۀ دســتور 
جلســات، عرضۀ پیش نویس بخشــنامه ها و 
اطالعیه هاي بررسي شده توسط سایر واحدها 
به اعضاي کمیســیون و دعــوت از آنان برای 
شــرکت در جلسات طبق نظر مسئوالن اداره 
و تنظیم صورت جلســه های کمیسیون، اخذ 
امضاي اعضا و عرضۀ آن به مدیریت توسط این 
دایره پیگیری می شــود. در ادامه هم تدوین و 
دادن گزارش به قائم مقام بانک در صورت عدم 
اتفاق  آرا توسط همۀ اعضاي کمیسیون صدور 
بخشــنامه برای دریافت تصمیم نهایي درباره 
نحوه ابالغ بخشــنامه و نگهــداري فایل هاي 
صوتي کمیسیون رســیدگي به بخشنامه ها، 
اســکن ســوابق و مستندات بخشــنامه ها و 
اطالعیه هاي ابالغي و همچنین اسکن سوابق 
و مستندات بخشــنامه هاي صادرۀ سال های 

در خصوص 
ورشکستگی 

یک بانک 
باید قائل به 

تخصیص شد. 
یعنی باید به 
ویژگی خاص 
فعالیت های 

بانکی و لزوم 
نظارت بانک 

مرکزی بر 
فعالیت بانک ها 
یا ورشکستگی 

و خروج آنها از 
چرخه خدمات 

بانکی دقت کرد
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 به صورت کلي گــروه پیگیري چه 
برنامه هایي در دستور کار دارد؟

این گروه، پیگیري تمامي امور ارجاعي مسئوالن اداره به 
گروه هاي کارشناسي و دوایر را دنبال می کند؛ به طوري 
که حسب دســتور ریاســت محترم اداره دسترسي به 
تمامي مکاتبــات اداره براي گــروه پیگیري و حصول 
نتیجه مکاتبات صادره جهت اجرایی شــدن و یا اصالح 
توسط ســایر واحدهای بانک فراهم شده است. در حال 
حاضر بیشترین تمرکز این گروه،  پیگیري و مستندسازي 
اقدامات تعیین شده براي اداره کل سازمان و روش ها در 
جلسات شوراي عالي مدیران و شــوراي عالي راهبري 
فنــاوري اطالعات از گروه هــاي کارشناســي و دوایر 
مرتبط اداره اســت؛ زیرا اداره ما از آن دسته واحدهایي 
است که وظایف زیادي براي آن تعیین مي شود ازجمله 
تخصیص یا بازنگري ســاختار سازماني و شرح وظایف 
واحدها، تدوین آیین نامه و دستورالعمل، ایجاد کمیته، 
تعریف روش و فرایند جدید در بانک ابالغ بخشــنامه یا 

دستورالعمل و...
 اگر بخواهیم به صورت تخصصي تر به 
گروه پیگیري نگاه کنیم چه فعالیت هایي 

را شامل مي شود؟
- بررسي دستور کار جلسات شوراي عالي مدیران 
و شــوراي عالي راهبري فناوري اطالعات و تهیه 
گزارش اقدامات انجام شده اداره در صورتجلسات 

قبلي جهت ارائه رئیس محترم اداره در جلسه.
- بررسي و کنترل فعالیت گروه هاي کارشناسي و دوایر 
اداره از نظر تطبیق عملکرد آن ها با برنامه ها و سیاست هاي 

عملیاتي و رویه هاي تعیین شده توسط رئیس اداره.
- تهیه گزارش عملکرد ماهانه گروه هاي کارشناسي 
و دوایر اداره مشتمل بر اقدامات جاري طي ماه و 
اهداف و برنامه هاي عملیاتي ماه آتي برای تقدیم به 

معاونت محترم برنامه ریزي و سرمایه هاي انساني.
- تقویم برنامه ها و اهداف عملیاتي ماهانه گروه هاي 
کارشناســي و دوایــر اداره در نرم افــزار مربوطه 
)مستندســازي( و پیگیري اجرا و عملیاتي شدن 

آن ها از گروه ها و دوایر در زمان بندي تعیین شده.
- اخذ گزارش جلسات برگزار شــده در محل اداره و یا 
سایر واحدها از همکاران مشمول، ثبت در سوابق مربوطه 
به منظور مستندسازي و تهیه گزارش نهایي به تفکیک 
گروه هاي کارشناســي و دوایر اداره در مقاطع معین به 

منظور استحضار رئیس محترم اداره.
- دبیري تمامي جلســات اداره اعم از جلســات ماهانه 
بررســي طرح ها و ایده هاي همکاران، جلســات داخلي 
ماهانه رئیس محترم اداره با همکاران و در نهایت جلسات 
تخصصي هفتگي وی با گروه هاي کارشناسي و دوایر اداره 
به منظور پایش برنامه ها و اقدامات انجام شــده آن ها، 
تنظیم صورتجلســه و مستندســازي، ثبت زمان بندي 
تعیین شده در تقویم دیواري برنامه ریزي امور و همچنین 
نرم افزار مربوطه و پیگیري مفاد آن از گروه ها و دوایر اداره 
در سررسید زماني تعیین شده. به طور کلي نقش گروه 
پیگیري به نوعي تداعي کننــده واحد کنترل پروژه در 

سازمان ها است.
 در زمینه پیگیري امور تفاهم نامه ها چه 

اقداماتي را دنبال مي کنید؟
یکي از کارهاي مهم گروه، پیگیري اخذ جوابیه گروه هاي 
کارشناســي اداره و ســایر واحدهای بانــک پیرامون 
پیش نویس تفاهم نامه هایي است که اداره کل بازاریابي 
و خدمات مشــتریان با مشــتریان کالن بانک منعقد 
مي کند؛ در ماه هاي گذشته پیش نویس تفاهم نامه هاي 
زیادي با شــرکت هاي مختلف به اداره کل ســازمان و 
روش هــا دریافت و برای گروه هاي مرتبط کارشناســي 
توزیع شد؛ با توجه به مهلت 72ساعته معاونت محترم 
شــعب و بازاریابي به واحدها به منظور پاســخگویي به 
پیش نویس تفاهم نامه ها، پیگیري اخذ جوابیه گروه هاي 
کارشناسي مرتبط، بررسي مراتب، ثبت در بانک اطالعاتي 
تفاهم نامه هاي بررسي شده و در نهایت انعکاس در قالب 
نامه تجمیعي به اداره کل بازاریابي و خدمات مشتریان در 

این واحد انجام مي شود.
 به نظر مي رسد بخش زیادي از کارهاي شما در 

هماهنگي با سایر گروه ها و دوایر است.
بله؛ قســمت اعظم کارهاي مــا پیگیري امور 
ارجاعي رئیس اداره، مفاد صورتجلسات داخلي 
اداره و پایــش اهداف و برنامه ماهانه از گروه ها و 
دوایر مرتبط اداره است که مبین ضرورت ارتباط 
مستمر گروه پیگیري با گروه ها و دوایر اداره است.
 چالش شــما در اجــراي وظایف و 

فعالیت هایتان چیست؟
متاسفانه پیگیري یک بعد منفي دارد به طوري که 
همکاران اداره احساس مي کنند کارها و اقداماتشان 
توســط یک واحد دیگر رصد و کنترل مي شود، اما 
امیدواریــم فرهنگ عملکرد این گروه که هدف آن 
اعتالي نام اداره و بانک معظم صادرات ایران است، 
در سراسر مجموعه فراگیر شود؛ از طرفي همکاران 
نیز واقف هســتند که کارهــا با پیگیري به نتیجه 
مي رســد. در این زمینه ما تعامل بســیار خوبي با 
گروه هاي کارشناسي و به ویژه دایره دفتر اداره داریم.

با محمدرضا کریمي درباره گروه پیگیري: 
پيگيری امور ارجاعی و حصول نتیجه 

مکاتبات صادره اداره کل  به سایر واحدهای 
بانک را با جديت دنبال می كنيم

 گروه پیگیري از 22 خردادماه با دستور رئیس اداره کل سازمان و روش ها براي پیگیري امور 
ارجاعي به گروه هاي کارشناسي و دوایر اداره ایجاد شد. حسب بررسي هاي به عمل آمده، این 

گروه را مي توان از فعال ترین و پویاترین واحدهاي اداره کل سازمان و روش ها دانست که 
محمدرضا کریمي مسئولیت آن را برعهده دارد. وی کار خود را در واحد ارزي شعبه نبش فجر )28۵7( 
آغاز کرده است و در سال 1۳90 پس از قبولي در آزمون به ستاد آمد و فعالیت خود را در ادارات مرکزي 

آغاز کرد. دقایقي درباره فعالیت هاي واحد پیگیري با کریمي به گفت وگو نشستیم.
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 برای مــان بگویید بخــش عمدۀ 
فعالیت های شما چیست؟

فرایندهای بانکداری الکترونیک را به طور خاص 
اینترنت بانــک، همراه بانک،  روی حوزه های 
تلفن بانک، هم بانک و انواع کارت ها، درگاه های 
ATM و VTM، کیوســک ، کارت خوان ها و 

IPG در این گروه دنبال می کنیم.
 در مســیر کارشناســی بانکداری 
الکترونیک با مشــکل خاصی روبه رو 

هستید؟
مهـم  نکتـۀ  کارهـا  انجـام  و  پذیـرش  در 
ایـن اسـت کـه در یـک پـروژه، چـه واحد و 
مجموعـه ای مدیـر یـا متولـی پـروژه اسـت. 
بـرای مثـال چنانچه متولـی پـروژه ادارۀ کل 
سـازمان و روش ها باشـد، بیش از 80 درصد 
میدانـی،  بررسـی های  انجـام  شـامل  کار 
مقایسـه های تطبیقـی، برگـزاری جلسـات 
کارشناسـی، تدویـن دسـتورالعمل و تسـت 
سیسـتم بـه عهـدۀ ایـن اداره خواهـد بـود. 
در ایـن میـان، یکـی از مشـکالت بـزرگ در 
بخـش بانکـداری الکترونیـک این اسـت که 
شـرکت های طـرف قـرارداد بانـک کار را بـه 
صـورت صددرصـد ارائـه نمی دهنـد و وقتی 
بعـد از مدت هـا پـروژه را آمـاده می کننـد، 
در زمـان تسـت کارشناسـی شـاهد ضعف و 
اشـکال در کار هستیم. البته برای طرح هایی 

را  پـروژه  مدیریـت  دیگـر  ادارات  کـه  هـم 
برعهـده دارنـد، نقـش اصلـی بـا آنها بـوده و 
ما بیشـتر نقش همـکاری در پیشـبرد کار را 

داریم.
 اجازه بدهید یک جمع بندی جامع 
از وظایف گروه کارشناســان بانکداری 

الکترونیک از زبان شما داشته  باشیم.
تحلیل تحقیقات تطبیقــي مرتبط با زمینۀ 
کاري، بررســی و مطالعــۀ طرح های بهبود، 
رشد و توسعۀ خدمات و محصوالت بانکداری 
الکترونیک و دادن گزارش برای بهره برداري و 
پیاده سازي در بانک. همچنین بررسي و تعیین 
قوانین، شاخص ها، تعاریف، جزئیات محصوالت 
و خدمات الکترونیک به منظور پیاده سازي در 
سیستم متمرکز ســپهر با هماهنگي گروه 
کارشناسان سپهر و عرضۀ درخواست اعمال 
تغییرات الزم به اداره کل انفورماتیک، پیگیري 
برای ایجاد تغییرات و نظارت مستمر بر روش 
اجرا بخش عمده ای از کارهایی اســت که در 

این گروه پیگیری می کنیم.
 در زمینۀ بهبــود فرایندهای حوزۀ 

بانکداری الکترونیک چه طور؟
بررسي و عرضۀ راهکار الزم برای پیاده سازي، 
اصالح و بهبــود فرایندهاي اجرایي با هدف 
رفع اشــکاالت و نارســایي هاي مربوط به 
ابزارهــا، درگاه هــا و محصــوالت بانکداري 

الکترونیک از جملۀ این کارها در گروه ماست. 
از سوی دیگر، بررسي و اظهارنظر درباره تمام 
پارامترها و شاخص هاي بانکداري الکترونیک 
برای استفاده از آن ها در گزارش های  آماري، 
درجه بندي شعب، کارانه، امتیازات سامانه ها، 
ابزارهــا، درگاه هــا و محصــوالت بانکداري 
الکترونیک با همکاري ســایر واحدها را نیز 

باید به این کارها اضافه کرد. 
 و رســیدگی به گزارش های حوزۀ 
بانکــداری الکترونیک هــم از جمله 

اقدامات شما به شمار می آید؟
بله. بررســي گزارش های آسیب شناســی از 
عملکرد شبکۀ بانک صادرت ایران در استفاده 
از ابزارهــا، درگاه ها و محصــوالت بانکداری 
الکترونیک و دادن راهــکار برای رفع موانع و 
مشــکالت احتمالي به همراه تدوین روش ها، 
دســتورالعمل ها و بخش نامه هــاي مرتبــط 
با ابزارهــا، درگاه ها و محصــوالت بانکداري 
الکترونیک که مدیریت پروژۀ مربوطه به اداره 
کل ســازمان و روش ها واگذار شــده و تأیید 
فرایند انجام کار در تمام مراحل پیاده سازي در 
حیطۀ وظایف ماست که باید همکاری با سایر 
واحدهــا و ادارات در طراحی و تدوین روش ها 
و دســتورالعمل های مرتبط بــا محصوالت و 
خدمات نوین بانکی را هم در فهرســت بخش 

دیگر آن قرار داد.

محمدحسن قربانی، 
کارشناس بانکداری الکترونیک:
ساده سازی و اصالح فرآيندهای اجرايی 
مربوط به  سيستم های بانکداری 
الکترونيک را دنبال می کنیم

 انجام مطالعات و بررسي هاي الزم جهت ساده سازي و اصالح فرآیندهاي اجرایي مربوط به سیستم هاي بانکداري الکترونیک، بررسي و 
ارائه راهکار الزم جهت رفع اشکاالت و نارسایي هاي مربوط به محصوالت و سیستم هاي بانکداري الکترونیک، بررسي و اظهار نظر نسبت 

به پیشنهادات ارائه شده جهت تسهیل روش هاي نظارت و کنترل فعالیت هاي مرتبط با بانکداري الکترونیک با استفاده از فناوري هاي 
جدید، از جمله اقداماتی است که در گروه کارشناسان بانکداری الکترونیک و فناوری اطالعات انجام می شود. محمدحسن قربانی، کارشناس 
تجزیه وتحلیل گروه مزبور از مرداد سال 1۳8۳ به بانک صادرات ایران آمده و کارش را از شعبۀ 2041 حقوقی آغاز کرده است، دقایقی درباره 

فعالیت های بانکداری الکترونیک با وی به گفت وگو نشسته ایم.

تحليل تحقيقات 
تطبيقي مرتبط 

با زمينۀ كاری، 
بررسی و 

مطالعۀ طرح های 
بهبود، رشد و 

توسعۀ خدمات 
و محصوالت 

بانکداری 
الکترونيک و 

دادن گزارش 
برای بهره برداری 
و پياده سازی در 

بانك
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می تـوان  کلـی  نـگاه  یـک  در   
گفت عمـده وظایـف و فعالیت های 
شـما در گـروه منابـع و خدمـات 

چیسـت؟ بانکی 
در کل می تـوان گفت کـه تصمیم گیری 
و  بانـک  منابـع  در  سیاسـت گذاری  و 
انـواع  و اقسـام حسـاب ها در ایـن گـروه 
بررسـی و دربـاره آن اظهارنظر می شـود 
و پـس از سیاسـت گذاری بـرای اجـرای 
مي پذیـرد.  صـورت  روش  تعییـن  آن 
مـا در ایـن گـروه دربـاره منابـع بانـک 
می کنیـم  فعالیـت  حسـاب ها  انـواع  و 
شـبکه  حسـاب های  سیاسـت گذاری  و 
در اینجـا انجـام می شـود. عـالوه بـر آن 
حسـاب های جـاری و قوانیـن مربوط به 
آن، شـامل حسـاب جاری با دسـته چک 
و بـدون دسـته چک، انـواع سـپرده های 
بلندمـدت و حسـاب های  کوتاه مـدت و 
قرض الحسـنه و گنجینـه سـپهر کـه هر 

کـدام از ایـن حسـاب ها قوانینـی دارنـد 
در اینجـا تعییـن می گـردد. قوانینـی از 
جملـه : حسـاب جـاری بـا چـه مبلغـی 
افتتـاح  شـرایط  و  شـود  افتتـاح  بایـد 
حسـاب چه مـواردي باید باشـد، همگی 
در ایـن گـروه تدوین می شـود.همچنین 
بخش نامه هـا و اطالعیه هـای مربـوط بـه 
نـرخ سـود و نیـز تحلیـل قوانیـن انـواع 
حسـاب ها و بومي سـازي مـوارد ابالغي 
در ایـن خصوص از سـوي بانـک مرکزي 
ج .ا.ا در ایـن گـروه صـورت مـي پذیـرد. 
 کمـی دربـاره شـرح وظایـف و 
توضیـح  گـروه  ایـن  فعالیت هـای 

بدهیـد.
روش هـاي  مسـتمر  تجزیه وتحلیـل 
ریالـی/  امـور  بـه  مربـوط  عملیاتـي 
ارزي، شناسـایي نقـاط قـوت و ضعـف و 
اصـالح و بهبـود آن هـا، تحلیل مسـتمر 
روش هاي جذب منابـع و عرضۀ خدمات 

، ارزیابـي و بازخورد اجـراي بخش نامه ها 
و دسـتورالعمل هاي مصـوب و ابالغي در 
شـعب، بررسـی عوامل و آسیب شناسـی 
اجرایـی،  مشـکالت  نمـودن  مرتفـع  و 
اصولـي  راهکارهـاي  و  پیشـنهاد  ارائـه 
موانـع  و  مشـکالت  حل وفصـل  بـرای 
مرتبـط،  هـاي  دسـتورالعمل  اجـراي 
ارتقـاي  و  بهبـود  تسـهیل،  تسـریع، 
مسـتمر  تحلیـل  و  تجزیـه   و  فرایندهـا 
رویه هـا، ضوابـط و مقـررات مربـوط بـه 
ارزي  منابـع  عرضـۀ خدمـات و جـذب 
بـرای  الزم  راهکارهـاي  دادن  ریالـي،  و 
و  سیسـتم ها  بهینه سـازي  و  تسـهیل 
روش هـاي مربـوط بـه ایـن گـروه ضمن 
بهره گیـري از فناوري هـاي جدیـد بـرای 
ارتقـای عملکـرد شـعب، بخشـی از ایـن 
خدمـات  و  منابـع  گـروه  فعالیت هـاي 
بانکـي ایـن اداره کل بـه شـمار مي آیـد. 
 وظیفــه شــما در زمینــۀ تدوین 

دستورالعمل حساب ها چیست؟
اطالعیه هـا،  بخش نامه هـا،  تدویـن 
مربـوط  ابالغیه هـاي  و  دسـتورالعمل ها 
بـه همـۀ حسـاب ها، اعـم از حسـاب هاي 
مانده هـاي  درگذشـتگان،  راکـدي، 
مطالبه نشـده، چک هـاي اشـخاص، منابع 
ارزي و ریالـي، اعـم از انـواع سـپرده ها و 
ریالـي  و  ارزي  بانکـي  خدمـات  منابـع، 
تجـاری،  اوراق  انـواع چک هـا،  قبیـل  از 
دسـتور پرداخـت سـاتنا / پایـا، گواهـي 
سـپرده و فروش اوراق بهـادار الکترونیک، 
بررسـی طرح ها و محصوالت سـپرده ای و 
خدمـات جدید و مشـوق برای مشـتریان 
در بخـش ریـال/ ارز بـا نرخ هـای شـناور 
الگوهـاي  و متغیـر و بررسـي و تدویـن 
مناسـب بـرای توسـعه و تسـهیل عرضـۀ 
خدمـات بانکـي بـه مشـتریان و پیگیري 
سیسـتم  در  آن  پیاده سـازي  به منظـور 
قرعه کشـي  روش  تدویـن  متمرکـز، 
و  پس انـداز  قرض الحسـنۀ  حسـاب هاي 
اعطـاي جوایز آن بـا هماهنگي واحدهاي 
ذي ربـط و پیگیـري برای تصویـب و ابالغ 
آن بـه شـعب و واحدها، بررسـي و تعیین 
جزئیـات  تعاریـف،  شـاخص ها،  قوانیـن، 
به منظـور  منابـع  و  بانکـي  خدمـات 
پیاده سـازي در سیسـتم متمرکز سـپهر، 
عرضۀ درخواسـت اعمال تغییرات به اداره 

 تصمیم گیری و سیاست گذاری در منابع بانک و انواع  و اقسام حساب ها برعهده 
گروهی است که به نام منابع و خدمات بانکی در اداره کل سازمان و روش ها مشغول 

فعالیت است. گروهی متشکل از کارشناساني که امور مربوط به سیاست گذاری و 
تعیین روش مرتبط با منابع و خدمات بانک را انجام مي دهند. درباره فعالیت های این گروه با 

مهدی مردانی، کارشناس گروه منابع و خدمات بانکی اداره کل سازمان و روش ها صحبت کردیم. 
مردانی از سال 1۳72 به خانوادۀ بزرگ بانک صادرات ایران پیوسته و از سال 1۳9۳ در ادارۀ کل 

سازمان  و روش ها مشغول به کار است.

تصمیم گیری و 
سیاست گذاری 

در منابع بانک و 
انواع  و اقسام 

حساب ها 
در این گروه 

بررسی و درباره 
آن اظهارنظر 

می شود 
و پس از 

سیاست گذاری 
برای اجرای 
آن تعیین 

روش صورت 
می پذيرد

مهدی مردانی، کارشناس 
گروه منابع و خدمات بانکي:

مطالعۀ 
بخش نامه ها و 
دستورالعمل ها از 
سوی همکاران یک 
ضرورت است
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کل انفورماتیـک، پیگیـري بـرای ایجـاد 
تغییـرات و نظارت مسـتمر بـر روش اجرا 
و بررسـي عملکـرد سیسـتم هاي ارزي و 
ریالـي متمرکـز و غیرمتمرکـز مرتبـط با 
زمینـۀ کاري به منظـور انطبـاق کارکـرد 
آن بـا ضوابط مربوطـه و دادن راهکارهاي 
پیشـنهادي برای بهبـود و اصالح، همگی 
در  کارشناسـي  گـروه  ایـن  وظایـف  از 
زمینـه تدویـن دسـتورالعمل هاي مربوط 

بـه انـواع  حسـاب ها اسـت.
 در اجـرای ایـن اقدامـات عمومًا 
روبـه رو  بـا مشـکل خاصـی هـم 

هسـتید؟
جدیـدي  دسـتورالعمل  مثـال،  بـرای 
بـراي حسـاب جاری بـدون دسـته چک 
از سـوي بانـک مرکـزي تدویـن گردیده 
آن  پیاده سـازی  بـرای  بایـد  مـي  کـه 
اقدامـات و مکاتباتـي بـا سـایر واحدهـا 
و شـرکت خدمـات انفورماتیـک صـورت 
پذیـرد که این پروسـه با توجـه به اینکه 
بایسـت توسـط شـرکت خدمـات  مـي 
امکانسـنجي شـود زمانبـر بـوده و خـود 
داراي موانـع و مشـکالتي مـي باشـد . 
بـه همیـن دلیـل می توانیـم بگوییـم که 
بیشـترین چالـش ما برای بومی سـازی و 
عملیاتـی کـردن طرح هـا و پـروژه ها با 
شـرکت خدمات اسـت. حتـي زمانی که 
نـرخ سـود سـپرده ها تغییر مـي نماید و 
یـا قوانیـن حسـاب نیاز بـه اصـالح دارد 
روبـه رو می شـویم، چـون  بـا مشـکل  ؛ 
برخی موضوعات مي بایسـت به دسـتور 
مدیـران ارشـد بانک در اسـرع وقت و به 
قیـد فوریـت عملیاتـی شـوند، ولـی در 
بسـیاری از مـوارد بنا بـه دالیلي که ذکر 

گردیـد بـا تأخیـر همراه اسـت.
 و کالم آخر...

همــکاران بایــد بداننــد که هــر اطالعیه و 
بخش نامه ای کــه در این اداره کل تنظیم و به 
شبکه ابالغ می شود، عقبۀ آن تشکیل جلساتی 
بوده که با حضور همکاران واحدهاي مختلف به 
بررسي موضوع پرداخته اند و تمامي جوانب امر 
را از منظر حقوقی، بازرسی، امور شعب و ریسک 
بررســي نموده اند. البته الزم به ذکر است اگر 
دســتورالعملي بدون دقت به جزئیات و بدون 
کارشناسی دقیق به شبکه ارسال شود، حتماً 

مشکالت زیادی حادث خواهد شد.

 از جمله اقدامات و فعالیت هایی که 
در این دایره انجام می شود چیست؟

ثبــت احــکام و کنتــرل تــردد و مرخصي 
کارکنان و محاسبه و کنترل کارکرد و ارسال 
نسخ درماني و ســایر موارد رفاهي کارکنان 
اداره، از جمله فعالیت هــای این دایره بوده، 
همچنین دریافت و کنتــرل نامه هاي عادي 
و محرمانــه، ضمائــم  نامه ها و مرســوالت 
دریافتي از مرجع قانوني، ثبت در سیستم و 
تحویل به موقع آن ها به مسئوالن اداره طبق 
ملزومات  تقاضاي  و  دستورالعمل هاي جاري 
اداري، تجهیــزات رایانــه اي و ســایر لوازم 
موردنیاز اداره از واحدهاي ذي ربط. دریافت، 
نگهداري و توزیع و تحویل آن ها به کارکنان 

را هم می توان به این فعالیت ها اضافه کرد. 
 می توان گفــت که تمام امور مرتبط 
با ادارۀ سازمان  و روش ها در این دفتر 
پیگیری می شــود. چــه فعالیت های 

دیگری را دنبال می کنید؟
بلــه. اقدامات مختلفــی را دنبال می کنیم از 
جمله؛ نگهداري حســاب تنخواه پذیرایي و 
ملزومــات اداري  و تهیۀ کاالهاي مورد نیاز و  
تســویۀ  آن  در  پایان دوره های  مالي  و انجام 
مکاتبات الزم  در ایــن خصوص با واحدهاي 
مربوطــۀ انجام امــور منشــي گري اداره و 
ارســال و دریافــت نمابــر و همچنین تایپ 
متن گزارش ها، پیگیري و هماهنگي الزم با 
واحدها برای انجام مأموریت هاي اداري درون 
و برون شــهري مســئوالن و کارکنان، مثل 
صدور احکام مأموریت، تأمین وســیله نقلیه 
و تهیۀ بلیت به همــراه هماهنگي الزم برای 
برگزاري جلســه ها و کمیسیون ها در اداره و 
فراهم کردن امکانات مورد نیاز آن و همچنین 
هماهنگي با کارشناســان و سایر دوایر اداره 

برای انجام امور مرتبط.
 چنــد نیرو در این دایره مشــغول 

فعالیت هستند؟
علیرغم سازماندهی و تخصیص نیرو و با توجه 
به حجم کاری این دایره همچنان کمبود نیرو 

در این دایره محسوس است.
 بــا توجه به حجم ســنگین کارها 

ساعت کاری شما چگونه است؟
ما از صبح که می آییم تا زمانی که الزم است 
کارها انجام شوند و به نامه ها و درخواست ها 

رسیدگی شود، در دفتر حضور داریم.

حمیرا طاهــری، رئیس دایرۀ دفتر از خدمات 
دایرۀ دفتر می گوید: 

پل ارتباطی کارمندان 
هستیم

 می توان از این دایره به عنوان پل ارتباطی بین گروه ها 
و دوایر و دفتر مدیریت اداره کل سازمان ها و روش ها 

نام برد که همۀ کارها و اقدامات این اداره کل را پوشش 
می دهد. حمیرا طاهری ریاست دایرۀ دفتر را به عهده دارد. او که 

24 سال سابقۀ فعالیت در بانک صادرات ایران را دارد، از سال 
1۳8۵ تاکنون در ادارات کل پژوهش و نوآوری و سازمان و روش ها 

مشغول فعالیت است. درباره کارها و اقداماتی که در این دایره 
انجام می شود دقایقی با وی به گفت وگو نشستیم.

 به نظر می رسد کارهای زیادی در این 
دفتر انجام می شــود، درباره این کارها 

برای مان بگویید.
حجــم کاری این دفتر در مقایســه با دفاتر 
ادارات دیگر، بیشــتر است و شــامل ارجاع 
و ارســال نامه ها به واحدها )بــرون و درون 
شبکه(، تهیه عملکرد پایان ماه، ایاب و ذهاب 
و مرخصــی، تأیید احــکام مأموریت ها، امور 
مربوط به سیستم داری اداره و تهیه پشتیبان 
از اطالعــات مهــم اداره و شــبکه داخلی، 
برقــراری ارتباط رایانه های کاربــران اداره با 
شبکه، از ســوی دیگر، نامه هایی که نظرات 
مختلف گروه ها را بازتــاب می دهد در دایرۀ 
دفتر تجمیع می شــود و بــه اداره های دیگر 

ارجاع می شود. 
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با کیوان بهشتی؛ کارشناس ارشد تجزیه و تحلیل روش ها:

ارائه راهکار جهت رفع موانع حوزۀ 
IT  را در دستور کار داریم

گروه کارشناسان بانکداری الکترونیک و فناوری اطالعات از دیگر گروه های 
کارشناسی اداره کل سازمان و روش های بانک صادرات ایران است که با پنج نیرو 
مشغول فعالیت در حوزۀ IT است و تهیه گزارش هاي الزم از اقدامات انجام شده 

در این حوزه با ذکر موانع و مشکالت احتمالي و ارائه راهکارهاي پیشنهادي درجهت رفع 
موانع و نظارت بر پیاده سازي و اجراي محصوالت و سیستم هاي الکترونیکی را دنبال می 

کند. به همین بهانه با کیوان بهشتی، کارشناس ارشد گروه مزبور، گفت وگو کردیم و چالش ها 
و مشکالتی را که بانک در این حوزه با آن ها دست وپنجه نرم می کند از ایشان جویا شدیم.

  بخش عمدۀ فعالیت های شما در گروه 
بانکداری الکترونیک و فناوری اطالعات 

چیست؟
ارائـه راهکارهـاي پیشـنهادي جهـت بهینـه 
سـازي سیسـتم ها و دسـتورالعمل هاي صادر 
شـده مرتبط با  توسـعه بانکداري الکترونیک 
بانـک، تدویـن  بـا رعایـت صرفـه و صـالح 
دسـتورالعمل ها و بخشـنامه هاي مرتبـط کـه 
مدیریـت پـروژه مربوطه به اداره کل سـازمان 
و روش هـا واگذار شـده، بررسـي پیش نویس 
بانکـداري  بـا  مرتبـط  دسـتورالعمل هاي 
الکترونیک پیشـنهادي از سـوي واحد متولي 
جهـت تدویـن، بازنگـري و اصـالح و پیگیري 
الزم جهـت تصویـب و ابـالغ آن و همـکاري 

  دغدغه های شما در این بخش شامل 
چیست؟

یکـی از مشـکالت موجـود در ایـن بخـش، 
رونـد کند طراحـی و پیاده سـازی محصوالت 
و سـرویس های جدیـد اسـت. به عنـوان مثال 
بانک صادرات ایران، سـامانۀ مدیریت کانال را 
از سـال 1393 از شرکت خدمات انفورماتیک 
دریافـت نمـوده تا بتواند خدمـات جدید خود 
را بـا سـرعت و دقـت باالتـر راه انـدازی نماید، 
لیکـن تاکنون سـامانه مزبور بـه صورت کامل 
عملیاتی نشـده اسـت، این در حالی اسـت که 
بانـک دیگری کـه همزمان با مـا از این کانال 
بهره مند شـده، توانسـته روزانه شـش میلیون 
تراکنـش مالی از طریق بسـتر مزبـور به انجام 

رساند. 
  در سامانه های حوزۀ IT چه مشکلی 

وجود دارد؟
بـه نظـر بنده یکـی از مشـکالت در این حوزه 
تعـدد سـامانه های بانک صادرات ایران اسـت. 
به اذعـان واحد متولی، ما 306 سـامانه داریم 
که عملیاتی شـده و 10 تا 15 سـامانه نیز در 
مرحله راه اندازی اسـت که جـا دارد واحدهای 
 Frame( متولی نسـبت به تعیین چهارچـوب
تمامـی سـامانه ها  بـرای  اسـتاندارد   )Work
اقـدام کـرده و همچنیـن سـامانه مدیریـت 
کاربـران جامع )SSO( اجرایـی گردد تا از یک 
نـام کاربـری و کلمـه عبـور واحـد بـا تعریف 
سـطح دسترسـی بـرای ورود به سـامانه های 

موجود اسـتفاده شود.

اصالح روش ها 
و فرآیندهای 
اجرایی یکی 
از مهمترین 
اقدامات در 
دست انجام 

این گروه 
می باشد

معرفـي  مرتبـط جهـت  ادارات کل  بـا  الزم 
محصـوالت بانکـداري الکترونیـک.

  مهم ترین اقداماتی که در دست انجام 
دارید، چیست؟

اصالح روش ها و فرآیندهــای اجرایی یکی از 
مهم تریــن اقدامات در دســت انجام این گروه 
می باشــد. طی این فرآیند گروه کارشناســان 
بانکداری الکترونیک و فناوری اطالعات روش ها 
و فرآیندهای نهایی شده را با ساز و کار اجرایی 
در دوره پایلوت تطبیق و بطور مستمر تناسب 
کار با وظایف محوله به واحد متولی، شناسایی 
موانع و رفع مشکالت موجود، بازنگری روش ها و 
فرآیند اجرایی و .... را انجام و گزارشات مربوطه 

را ارائه می کند. 
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مهم ترین تغييرات صورت پذيرفته در 
ساختار سازمانی بانك صادرات ايران از سال 

1395 تاكنون

اصالح روش ها 
و فرآیندهای 
اجرایی یکی 
از مهمترین 
اقدامات در 
دست انجام 

این گروه 
می باشد

بر اساس سیاســت های مدیریت عالی بانک و 
الزامات ســازماندهی مبنی بر چابک ســازی و 
بهینه سازی مســتمر واحدهای بانکی شامل 
شعب و ادارات مرکزی و ستاد مدیریت شعب 
استان ها و مناطق، اداره کل سازمان وروش ها، به 
منظور ایجاد تناسب بین حجم فعالیت با ساختار 
و سازمان هر واحد، ضمن توجه به برنامه های 
پیــش رو و آینده صنعت بانکــداری، اقدام به 
پیاده ســازی سیاســت های موجود در تمامی 

بخش های سازمانی کرده است.
اقدامات فوق در چارچوب موارد زیر انجام شده 

است:
1. چابک ســازی واحدهای ســتادی و کاهش 

نسبت پست های ستاد به صف.
2. اندازه گیری حجم عملکرد تمامی واحدهای 

ستاد و صف و تعیین میزان نیاز به نیروی انسانی 
به منظور پرهیز از استخدام غیرضروری نیرو.

3. شناسایی و ادغام شعب کم بازده و زیانده در 
سطح شبکه به منظور حذف هزینه های اداری 

غیرضروری.
4. ساماندهی به وضعیت باجه های شبکه و اخذ 
مجوز از بانک مرکزی در خصوص باجه های فاقد 

مجوز.
بـه منظـور انجـام برنامه هـای مذکور نسـبت 
فعالیت هـا  کارسـنجی  و  اندازه گیـری  بـه 
بـر اسـاس مدل هـای سـازماندهی، مراجعـه 
رقبـا،  بررسـی وضعیـت  بازدیـد میدانـی،  و 
بررسـی عملکـرد و بازدهـی شـعب و ... اقدام 
کـه تغییـرات ایجـادی از 2 سـال گذشـته 

تاکنـون بـه شـرح زیـر اسـت: 

جمع کلستاد استان ها و مناطقادارات مرکزی شرح وضعیت

236745266893سازمان سال 1395

203736205657سازمان جدید

1236--330906-تعداد پست های کسر شده  

واحدهای ستادی

جمع واحد بانکی تعداد باجهتعداد شعب تعداد 

24814372918تعداد ابتدای1396

23244572781تعداد فعلی 

137-15720-تعداد کسر شده 

شعب و باجه

تعداد پست های حوزهتعداد حوزه  شرح

1791894تعداد حوزه قبلی

1541685تعداد فعلی

209--25تغییرات

حوزه های ریالی

همچنین نسبت سازمان واحدهای ستادی به 
مجموع پست ها از 24درصد در سال 1395 به 
حدود 21درصد در سال 97 کاهش یافته است.

با توجه به تعداد 2541 پست حذف شده، امکان 
کاهش هزینه های نیروی انسانی در سنوات آتی 
با احتســاب تمامی هزینه های نیروی انسانی، 
اداری و رفاهی فرآهم خواهد شــد. همچنین 
هزینه های تجهیز و نگهداری شعب ادغامی و 
درآمد فروش امالک شعب ادغام شده نیز ارقام 

قابل توجهی خواهند بود.





بانک صادرات ایران به عنوان بانکی 
خصوصی و به صورت سهامی عام با نام 
»بانک صادرات و معادن ایران« در 1۵ 
شهریورماه سال 1۳۳1 طبق قوانین آن 
روزگار با سرمایۀ اولیۀ 20 میلیون ریال، 
قابل پذیرش در اداره ثبت شرکت ها با 
شماره ۳8۳۳ تأسیس شد

ایستاده در درگاه 
67 سالگی

رویداد
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پیــام مدیرعامل: آغــاز گام دوم برنامۀ 
راهبردی بانک

مدیرعامل بانک صــادرات ایران طی پیامی به 
مناسبت آغاز شصت وهفتمین سالروز تأسیس 
این بانک، ضمن اشاره به توانمندی ها و ظرفیت 
بی نظیر این بانــک، این روز فرخنده را تبریک 
گفت و بر تحقــق اهداف عالیۀ بانک در جهت 
خدمت رســانی بیشتر به نظام اقتصادی کشور 
تأکید کرد. وی در بخشــی از پیام خود بانک 
صــادرات ایران را به درختی تنومند تشــبیه 
کرده اســت که از طوفان های بسیاری سربلند 
بیرون آمده و اکنون به عنوان یکی از سه بانک 
بزرگ کشور، همچنان می بالد و پیش می رود 
و از شاخه اش، میوه اش، شکوهش و دل پذیری 

سایه اش، همگان بهرۀ فراوان می برند. 

صیــدی در این پیام آورده کــه: »بانک بزرگ 
صادرات ایران با بیش از چهل وشــش میلیون 
حساب و حدود ســی میلیون صاحب حساب، 
یکصدوهفتاد هزار میلیارد تومان دارایی، سهم 
ده درصــدی از بازار پول، بیــش از دو هزار و 
سیصد شــعبه، نزدیک به ســی هزار همکار 
شاغل و درست به همین میزان پیشکسوت و 
بازنشسته، بیشــترین تعداد شعب و واحدهای 
خارج از کشــور، ظرفیتی بزرگ ایجاد کرده تا 
همچنان بر اساس شعار پرافتخارش در خدمت 
مــردم باشــد. ظرفیتی که باید بــرای همت 
آفرینندگان آن، از بنیان گذاران گرفته تا مدیران 
و کارکنان دیروز و امروزش و از مشتریان وفادار 
و فرهیخته تا سهامداران پایدارش درود فرستاد 

و آرزوی سرافرازی کرد.« 

مدیرعامل در پایان با اشاره به آغاز روند رسیدن 
به نقطۀ سربه ســری اظهار داشت: »می توان با 
امید فراوان به فضل الهی و پشتیبانی مسئوالن 
و مدیــران عالی کشــور و با اتکا به همت بلند 
همکاران تالشــگر و خستگی ناپذیر در سراسر 
کشور و شعب فرامرزی بانک، بالندگی دیگری 
از این درخت تنومند و همیشــه سبز را نوید 
داد. جــای آن دارد تــا با عــرض تبریک آغاز 
شصت وهفت ســالگی بانک صــادرات ایران به 
یکایک اعضای خانوادۀ بزرگ این ثروت ملی و 
میهنی و تقدیر از تالش تمامی ذینفعان برای 
رقم زدن روزهایی روشن برای بانک از خداوند 
بــزرگ بخواهیم تا توفیق رحمت بی پایانش را 
دریغ نفرماید و همچنان سربلندی و سرسبزی، 

حدیث روز و شبان بانک صادرات ایران باشد.«

به مناسبت 1۵ شهریورماه 1۳۳1، آغاز فعالیت اولین بانک خصوصی کشور

روایتی از 66 سال خدمت بانک صادرات ایران

بانک صادرات ایران به عنوان بانکی خصوصی و به صورت سهامی عام با نام »بانک صادرات و معادن ایران« در 1۵ شهریورماه سال 
1۳۳1 طبق قوانین آن روزگار با سرمایۀ اولیۀ 20 میلیون ریال، قابل پذیرش در اداره ثبت شرکت ها با شماره ۳8۳۳ تأسیس شد. 

بنیان گذاران بانک صادرات ایران با درک صحیح شرایط حاکم بر آن زمان تالش کردند با جذب حداکثر نقدینگی در دست مردم 
برای اولین بار در کشور بانکی بر اساس اصول مشتری مداری تأسیس کنند. این بانک در 22 آبان سال 1۳۳1 با 1۳ نفر کارمند شروع به کار 

کرد، در حالی که خوش بین ترین افراد نیز با وجود بانک های قدرتمند دولتی پیشرفت و موفقیت آن را پیش بینی نمی کردند. عرضۀ تسهیالت 
بانکی بهتر به مردم، ایجاد شبکۀ گستردۀ بانکی در سراسر کشور، جلب سرمایه های داخلی و پس اندازهای هرچند کوچک و ایجاد 

فرصت های سرمایه گذاری در تمامی فعالیت های اقتصادی از اهداف اولیۀ بانک صادرات ایران بود.
1۵ شهریورماه سال 1۳97، شصت وهفتمین سالروز تأسیس این بانک بزرگ و مردمی است و با تالش جمعی تمامی همکاران شبکه در تهران 

و استان ها برنامه های متنوعی برگزار شد که در ادامه بخش هایی از آن ها آورده شده است.
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حجت اله صیدی: بازنشســتگان سرمایۀ 
اصلی بانک صادرات ایران هستند

حجت اله صیدی، در جمع رؤسای کانون های 
بازنشســتگان ایــن بانــک که هم زمــان با 
شصت وششــمین ســالگرد تأســیس بانک 
صادرات ایــران برگزار شــد، اظهار داشــت: 
»بازنشســتگان بانک، سرمایۀ اصلی این بانک 
هستند. بازنشستگان و خانواده های آن ها نباید 
در موضوعات معیشتی و درمانی دغدغه  داشته 

باشند.« 
صیدی تأکید کرد: »برنامه هایی که برای عبور از 
شرایط گذشتۀ بانک در سه مرحله تنظیم شده 
بود، موجب پایان دادن به روند زیان دهی بانک 
شــده و این روند با هدف دستیابی به سود در 
سال 98 با جدیت دنبال می شود و در این زمینه 
بانــک صادرات ایران بــا توجه به ظرفیت های 
موجود از برخی عدم تعادل ها و نااطمینانی های 
موقتی در اقتصاد کشور با قدرت عبور خواهد 

کرد.«
وی همچنین با اشــاره به انتظارات مطرح شده 
در میان مدیران اقتصادی برای کمک گرفتن 
از بانک صادرات ایران جهت عبور از چالش های 
مالی گفت: »وقتی انتظاری مطرح می شــود 
به این معنی اســت که نشــانه های امید برای 
ســودآوری زودتر از موعد نیــز برای این بانک 
وجــود دارد و باید این شــرایط را به فال نیک 

گرفت.«
در این مراسم نمایندگان کانون های بازنشستگان 
بانک صادرات ایران در استان ها نیز دغدغه ها و 
درخواســت های خود را با مدیرعامل بانک در 

میان گذاشتند.

نقالی قدمت 66 ساله بانک صادرات ایران 
برای اولین بار

بانک صادرات ایران برای نخســتین بار در 
اقدامی بدیع تاریخچۀ تأســیس خود را در 
قالب هنــر اصیل ایرانی در پــردۀ »نقالی« 

روایت کرد.
آغــاز  جشــن  برگــزاری  بــا  هم زمــان 
شصت وهفتمین سال تأســیس این بانک، 
روایت ســال ها خدمت به مردم اقصی نقاط 
کشور بر پایۀ یک هنر اصیل پهلوانی ایرانی 
شکل گرفت که در نظام بانکی کشور اتفاقی 

جذاب و بی سابقه است.
در ایــن رویداد فرهنگی که در راســتای 
حمایت از شــعر و هنر نمایشی با اصالت 

تاریخچۀ تأســیس  ایرانی صورت گرفت، 
بانک صادرات ایران در قالب شعر و اجرای 
ســمبلیک نقالی در پرده های مختلف، از 
اقدامات اولیۀ مهنــدس مفرح بنیان گذار 
بانک در 15 شهریور 1331 تا شکل گیری 
نهایی، حوادث قبل و بعد از انقالب اسالمی 
سال 57، گسترش شــعب داخل و خارج 
از کشــور، نقش بزرگ و برجســتۀ بانک 
در تأمین مالی زیرســاخت های اقتصادی 
و صنعتی کشــور، انجام مســئولیت های 
اجتماعی، همچنین تداوم نقش آفرینی های 
بزرگ در عرصۀ خدمات نوین بانکداری و 
روایتی  بــا  آینده  امید بخش  چشــم انداز 

اسطوره ای اجرا شد.
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تجدید خاطرۀ یاران قدیمی بر ســر مزار 
مهندس مفرح

هم زمان با 15 شــهریور، سالروز تأسیس بانک 
صــادرات ایران، جمعی از همکاران شــاغل و 
بازنشسته، با حضور بر سر مزار مهندس مفرح، 
بنیان گذار ایــن بانک، یاد و خاطرۀ او را گرامی 
داشــتند. در این مراســم که صبح پنجشنبه 
15 شــهریورماه در قطعۀ 82 بهشــت زهرای 
تهران برگزار شــد، اعضای  هیأت مدیرۀ کانون 
بازنشستگان تهران، رؤسای کانون بازنشستگان 
استان ها و جمعی از همکاران شاغل و بازنشسته 
حضور داشــتند و با ادای احترام، قرائت فاتحه 
و اهــدای تاج گل، برای روح آن مرحوم آرزوی 
آمــرزش و غفران الهی کردنــد و یاد و خاطرۀ 
مهندس مفــرح را زنده نگه داشــتند. عالقه 
و اشــتیاق کارکنان شــاغل و بازنشستۀ بانک 
صادرات ایران به مهندس مفرح نشاندهندۀ اوج 
محبت و ابراز ارادت به این مرد بزرگ است. 66 
سال پیش مهندس مفرح نهالی را غرس کرد که 
امروز به درخت تنومندی تبدیل شده و یکی از 
افتخارات نظام بانکی کشور است. این مرد بزرگ 
شبکۀ شعب بانک صادرات ایران را به دورترین 
نقاط کشور رساند و سبب جلب اعتماد و جذب 

سرمایه های مردمی شد.

اجــرای برنامه های متنــوع در تهران و 
استان ها

هم زمان با ســالروز تأســیس بانــک صادرات 
ایــران، برنامه های متنوع و جذابی در ســتاد 
مرکزی تهــران به همت همــکاران اداره کل 
روابط عمومی در برج  سپهر برگزار شد. اجرای 
ســه نوبت نمایش »نقالی« در البی برج  سپهر 
درباره تاریخچۀ بانک صادرات ایران با شــعری 
حماسی از همکارمان راهله معماریان در اداره 
کل روابط عمومی، نمایش عکس های تاریخی 
بانک در »شهر فرنگ«، برپایی موزه با نمایش 
بخش کوچکی از یادگارهای 66 سال خدمت 
صادقانۀ بانک به مردم کشور، مراسم ویژۀ برش 
کیک سالروز تأسیس بانک توسط مدیرعامل با 
حضور اعضای  هیأت مدیره و جمعی از مدیران، 
کارکنان و مشتریان بانک، استقبال از مدیران 
و کارکنان بانک با گل و شــیرینی در بدو ورود 
به محل کار، زیباســازی فضای بیرونی برج با 
فرش های قرمز و گل های شمعدانی، آذین بندی 
ســاختمان و شعبۀ مرکزی، نصب تصاویری از 
تاریخچۀ بانک در البی و طبقۀ همکف برج و... از 
جمله برنامه های ویژۀ این روز به یادماندنی بود. 

ســالروز تأســیس بانک صــادرات ایران در 
فضای مجازی نیــز پررنگ تر از ســال های 

گذشــته بود. پخش زنده برنامه های مختلف 
در شــبکۀ مجازی اینســتاگرام بانک، تهیۀ 
کلیپ ویژه توســط گــروه »دیرین دیرین«، 
انتشــار پست ها و عکس نوشــته ها از مراسم 
مختلف در پیام رســان های داخلی بانک و در 
سایر گروه ها و کانال های فعال پیام رسان ها، 
درج اخبار ویژۀ ســالگرد در شــبکۀ داخلی 
اینترانت و سایت اینترنتی بانک، بازنشر اخبار 
در نشــریات و روزنامه ها و سایت های خبری 
و... از مهم تریــن برنامه ها در فضای مجازی و 

اینترنت بود.
مدیریت  شعب استان ها نیز فعال تر از گذشته 
برنامه هــای متنوعی را اجــرا کردند. برگزاری 
رقابت های ورزشــی همچون فوتســال، اکران 
و نمایش محصوالت جدیــد بانک در مناطق 
پرتردد شــهرها، برگزاری نشست با همکاران 
شاغل و بازنشســته، برگزاری مراسم جشن و 
گرامیداشت سالروز تأسیس بانک، آذین بندی 
ساختمان های مرکزی و شعب، اجرای موسیقی 
سنتی و محلی، تقدیر از کارکنان برتر، برگزاری 
گردهمایی و پیاده روی خانوادگی، اســتقبال و 
پذیرایی از همکاران و مشــتریان در واحدهای 
ستادی و شعب و... از مهم ترین برنامه های اجرا 

شده در استان ها بود.
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مدیرعامل بانک در همایش مدیران شبکۀ بانک صادرات ایران:

همه با هم برای صعود 
بانک تالش می کنیم

همایش مدیران شبکۀ بانک صادرات ایران با حضور مدیرعامل، اعضای 
 هیأت مدیره، معاونان مدیرعامل، مدیران امور، رؤسای ادارات کل، 

مدیران شعب استان ها و مناطق تهران، با هدف بررسی چالش های 
پیش  رو و عرضۀ راهکارها، در سالن اجتماعات برج سپهر برگزار شد.

حجت اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران، 
در این همایش با اشاره به نقش همه کارکنان 
در موفقیت بانک گفت: من فقط عضو کوچکی 
از خانوادۀ بزرگ بانک صادرات ایران هستم. در 
فتح یک قلــه، فقط یک عضو گروه کوه نوردی 
پرچم را بر فراز قله به اهتزاز درمی آورد، اما قطعاً 

همۀ گروه با هم به قله صعود کرده اند. 
مدیرعامل بانــک صادرات ایران، با اشــاره به 
اضافه شدن معاونت حقوقی و وصول مطالبات 
به ســاختار بانک، گفت: »بر اساس مطالعات 
صورت گرفتــه و اهمیت بحث وصول مطالبات 
برای بانک، انجام اصالحات جزئی در ســاختار 

سازمانی بانک ضروری دیده شد.«
وی در ادامــه بــه اهمیت تهیۀ گزارش شــش ماهۀ 
حسابرسی شدۀ بانک اشاره کرد و اظهار داشت: »تمام 
ذی نفعان بانک با زبان عدد و رقم با ما حرف می زنند. 
صورت های مالی زبان مشترک ماست و در جریان آن 
می توانیم خود و تالش های مان را به آن ها ثابت کنیم.« 
مدیرعامل همچنین از برگزاری مجامع مجازی 
شش ماهه برای تک تک اســتان ها در مهرماه 
خبــر داد و از همۀ مدیران عامل مدیریت های 
شعب مناطق و استان ها خواست با تمام توان 
مدیریت های تحت سرپرستی خود را تجهیز و 

نقاط ضعف را هرچه سریع تر مرتفع کنند. 
وی در ادامــه، با اشــاره به مقولــۀ مهم تفویض 
اختیارات به استان ها، گفت: »من معتقدم هر کدام 
از مدیران ستادی بانک درست به اندازۀ مدیرعامل 
بانک اختیار دارند. اما بحث اختیار با بحث رویکرد 
سیســتمی فرق می کند. در حال حاضر شرایطی 
مهیاست که هر مدیر می تواند تصمیمات موردنظر 
خود را به انجام برساند، ولی از مسیرش. اینکه ما 
بتوانیم برای به انجام رساندن تصمیمات مان مسیر 
الزم را اتخاذ کنیم و به ســرانجام برسانیم بحثی 

است که به پشتکار و خواست خودمان برمی گردد.« 
سودآوری بانک، مهم ترین توقع سهامداران

پرویز مقدسی، رئیس  هیأت مدیرۀ بانک صادرات 
ایران، نیز در ایــن همایش گفت: »توقع مهم 
سهامداران این اســت که با سرمایه گذاری ای 
که در ســهام بانک داشته اند بتوانند با سودآور 
شدن عملکرد بانک به منفعت الزم برسند و این 
حق ســهامداران است که عملکرد بانک را زیر 
سؤال ببرند. در هر مجمعی که برگزار می شود، 
وظیفۀ مدیران این است که پاسخ گوی مطالبات 
سهامداران باشــند و به گونه ای  عمل کنند که 

سودی که انتظارش را دارند محقق شود.«
وی ادامــه داد: »در بخش هــای فنــاوری اطالعات، 
بازاریابی و تحقیقات و برنامه ریزی به تالش جدی نیاز 
داریم. باید فعال تر از قبل کار کنیم. به گونه ای که در 
بخش بازاریابی شاهد جذب حداکثری مشتریان و در 
بخش فناوری اطالعات شــاهد طراحی محصوالت و 
خدمات جدید باشیم. رئیس هیأت مدیره، با اشاره به 
عملکرد مدیریت شعب استان ها و مناطق تهران، 
گفت: »هر کدام از این مناطق و استان ها را باید 
به طور مستقل موردنظر قرار داد و برای هر منطقه 
گزارش های مالی جداگانۀ شش ماهه تهیه کرد. 
از ابعاد مختلف، وضعیت نقدینگی، سود و زیان، 
مطالبات، جذب منابع و ســایر موارد آن بررسی 
شود و درصورتی که در بخشی کاستی هایی وجود 
دارد به طور مستقل پاسخگوی تمام موارد باشند.« 

بانک صادرات ایران، بانکی قوی و مردمی
غالم سوری، نایب رئیس هیأت مدیرۀ بانک صادرات 
ایران، با اشــاره به ســابقه و قدمت این بانک، از آن 
به عنوان بانکی قوی و مردمی یاد کرد. وی با اشــاره 
به رشــد 64 درصدی اعتبارات اسنادی صادره 
در سه ماهۀ نخست سال جاری در مقایسه با بازۀ 

زمانی مشابه در سال قبل، گفت: »در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت 
قیمت ارز خارجی در کشور، بخشی از واردات با استفاده از حواله صورت 
می گیرد، بنابراین امســال در مقایسه با سال گذشته در این بخش رشد 

چشمگیری داشته ایم، 
نائب رئیس هیأت مدیرۀ بانک صادرات ایران، در ادامه به مباحثی همچون به روز بودن 
تبلیغات در سطح شعب، آراستگی محیطی، افزایش سرعت و دقت در خدمات دهی 
به مشتریان، شناسایی تسهیالتی که ضامن جرائم تأخیر آن ها دولت است و معرفی 

آن ها به گروه های مالی بانک برای پیگیری و وصول مطالبات از دولت اشاره کرد.

مدیریت نقدینگی، مهم ترین وظیفۀ مدیران
رضا صدیــق، عضو  هیأت مدیرۀ بانک صادرات ایــران، مهم ترین وظیفۀ 
مدیران را مدیریت نقدینگی دانست و اظهار کرد: »اگر نتوانیم نقدینگی 
را مدیریت کنیم، مجبور به استفاده از سپرده های گران قیمت خواهیم شد 
که تبعات زیادی به  همراه دارد. ما باید تا آخر سال به نقطۀ سربه سر برسیم 
و الزمۀ آن جذب بیشــتر منابع ارزان قیمت است.« وی در ادامه عملکرد 
استان ها و مناطق تهران در شاخص هایی همچون رشد منابع، سپرده های 
ارزان قیمت، کاهش مطالبات معوق، مشکوک الوصول و سررسید گذشته، 
جذب سپردۀ نقدی ضمانت نامه، حاشــیۀ سود، کاهش بهای تمام شدۀ 
پول، افزایش نرخ مؤثر تســهیالت را مورد ارزیابــی قرار داد و بر مواردی 
همچون کاهش هزینه های اداری و اســتفاده از اپلیکیشن »یوز« توسط 

همۀ همکاران شاغل و بازنشسته تأکید کرد. 
اولویت همکاران وصول مطالبات باشد

ارسالن فتحی پور، عضو جدید  هیأت مدیرۀ بانک صادرات ایران، در این همایش به 
چالش های پیش  روی بانک اشــاره کرد و گفت: »برای رفع و از میان برداشتن این 
مشکالت، به تالش و همت همگانی تمامی کارکنان بانک صادرات ایران نیاز داریم.

فتحی پور در خصوص وصول مطالبات نیز گفت: »وصول مطالبات باید در 
اولویت همکاران قرار گیرد. سران سه قوۀ کشور نیز پیگیر جدی وصول 
مطالبات کالن بانکی هستند.« وی با اشاره به طلب بانک از دولت گفت: 
»در تالش هستیم این مبلغ را از طریق مجلس شورای اسالمی، سازمان 
برنامه و بودجه و ســایر نهادها پیگیری و وصول کنیم.« وی در پایان با 
اشــاره به خانوادۀ بزرگ 200 هزار نفری بانک صادرات ایران گفت: »این 
خانــواده می تواند تبلیغ کننده ای قوی برای محصوالت و خدمات متنوع 

بانک باشد.«
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زنگ آغاز سال تحصیلی در یکی از دبیرستان های 
منطقه 17 تهران توسط مدیرعامل بانک صادرات 

ایران نواخته شد.
به گــزارش روابط عمومی بانک صــادرات ایران، 
حجت اله صیدی در مراســم آغاز سال تحصیلی 
جدید دبیرســتان عالمه حلی )9( در منطقه 17 
تهران با بیان اینکه در دست یابی به مراتب علمی 
نباید به حداقل هــا قانع بود، گفت: »هر انســان 
موفقی در جهت رسیدن به اهداف روشن خود باید 
چشم اندازی را تعریف کند و با تالش و مجاهدت به 

سمت آن حرکت کند«.
مدیر عامل بانــک صادرات ایران افــزود: »دانش 
آموزان مستعد کشور آینده سازان و امید های جامعه 
هستند که باید با ایجاد کردن بستر های الزم، امکان 

بهــره وری حداکثری از توان علمــی آن ها را برای 
رونق بخشی به اقتصاد و صنعت کشور فراهم آورد«.
وی با تاکید بر اینکه ترســیم و تصور روشن از 
هدف، زمینه ساز انتخاب مسیر مستقیم است، 
افزود: »باید برای رســیدن به موفقیت از پایان 
آغــاز کنیم و به عبارت بهتــر بدانیم که در هر 
مقطع و هر ایستگاه از تحصیل و زندگی باید به 
چه اهدافی برسیم. عالوه بر این در جهت تحقق 

هدف های مورد نظر باید پیشرونده باشیم«.
صیدی که با مطرح کردن پرسش هایی، مشارکت 
جدی دانش آمــوزان را برانگیخته بود، تأکید کرد: 
»هیــچ چیز به اندازه علم و دانــش ارزش ندارد و 
هرچه قدر که آگاهی  انسان باالتر برود، آرام تر و بهتر 

زندگی خواهد کرد«.

مدیرعامل بانک صادرات ایــران با بیان اینکه 
جمعیت جوان کشــور ســرمایه های انسانی 
ارزشــمند کشور هستند، گفت: »جمعیت 82 
میلیون نفری ایران تاکنون توانسته تنها از یک 
درصد منابع دنیا در کشــور استفاده کند و با 
توجه به اینکه 7 درصد منابع خدادادی دنیا در 
ایران وجود دارد، دانش آموزان و مدیران نســل 
آینده باید برای اســتفاده از 6 درصد بقیه این 

منابع تمامی تالش خود را به کار بگیرند«.
دبیرستان پســرانه عالمه حلی 9 تهران به عنوان 
قطب پژوهشی برتر کشور با 7 مدال طال در محور 
آثار پژوهشــی سومین جشــنواره زیست فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزیده 

شده است.

نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید توسط 
مدیرعامل بانک صادرات ایران

دبیر ســتاد خیرین مدرسه ساز بانک صادرات 
ایران از اجرای 105 پروژه حمایتی این بانک 

در مناطق زلزله زده غرب کشور خبر داد. 
حمدا... عظیمی ماسوله گفت: »تا اواسط مهرماه 
سال جاری، 10 باب منزل مسکونی در سر پل 
ذهــاب و 10 باب در منطقه ثالث  باباجانی که 
توسط خیرین بانک صادرات ایران ساخته شده 

است، به بهره برداری می رسد«.
وی افــزود: »از دیگر اقدامــات صورت گرفته 

توســط بانک صادرات ایــران در این منطقه، 
مشــارکت در ساخت ســه مدرسه در سرپل 
ذهاب، مشــارکت در لوله کشــی فاضالب دو 
روستا در ثالث، مشارکت در بازسازی 24 باب 
منزل مسکونی آسیب دیده همکاران، ساخت 
مســجد در کجور و احداث مجتمع فرهنگی 
اســت که به  طور کلی در قالب  105 پروژه با 

جدیت پیگیری می شود«.
دبیر ســتاد خیرین مدرسه ساز بانک صادرات 

ایران، با تأکید بر اینکه کل بودجه پروژه های 
مذکــور از محل کمک های مالــی همکاران 
تأمین شده است، تصریح کرد: »الزم می دانم 
از تمامی همکارانی که با کمک های مالی خود، 
باعث سربلندی بانک صادرات ایران در این امر 
خداپســندانه شدند کمال تشکر و قدردانی را 
داشته باشم و امیدوارم با همراهی آنها، بتوانیم 
در مناطق محروم کشور نیز حضور موثرتری 

داشته باشیم«.

انجام ١٠٥ پروژه حمایتی بانک صادرات ایران 
در مناطق زلزله زده غرب کشور
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جایزۀ ویژه برای مشتریان خوش »پیمان« بانک صادرات ایران 

دریافت تسهیالت با نرخ سود 6 درصدی از شعب بانک صادرات ایران در 
قالب »سپرده کوتاه مدت طرح 67« عملیاتی شد.

بانک صادرات ایران در راستای تأمین نیازهای تسهیالتی مشتریان، شرایط 
دریافت تسهیالت را با اجرای »سپرده کوتاه مدت طرح 67« تسهیل کرد 
که بر اساس آن، مشتریان و عموم هموطنان می توانند با افتتاح این سپرده، 
منابع خود را با نرخ ســود 7 درصد ساالنه در شعب بانک صادرات ایران 
سپرده گذاری و در شرایط نیاز، حداکثر ظرف 48 ساعت، 80 درصد آن را 

با نرخ 6 درصد تسهیالت دریافت کنند.
بنابر این گزارش، حداقل مبلغ جهت افتتاح این نوع حساب 50 میلیون 
ریال و حداکثر سقف تسهیالت پرداختی 2 میلیارد ریال است. نرخ سود 
علی الحســاب در این طرح نیز هفت درصد است. این طرح در قالب عقد 

مرابحه با اقساط 36 ماهه اجرا می شود و نیازی به وثیقه ندارد.

مشــتریان بانک صادرات ایــران می توانند در 
قالب طرح »پیمان« به ازای بازپرداخت هر یک 
میلیون ریال از بدهی های خود در هر روز امتیاز 
کســب کنند و از جوایز ارزندۀ خوش حسابی 

باشگاه مشتریان این بانک بهره مند شوند.
بانک صادرات ایران در راستای حمایت از مشتریان و 
صاحبان کسب وکار دارای بدهی های معوق بانکی، با 
اجرای طرح »پیمان«، شرایط بازپرداخت بدهی های 
آنان را تســهیل می کند و عالوه بر بخشش جرایم 
تأخیر در چارچوب ضوابط ابالغی، در قرعه کشی پنج 
کمک هزینۀ خرید منزل مسکونی هر یک به ارزش 

یک میلیارد ریــال، 25 کمک هزینۀ خرید خودرو 
سواری تولید داخلی هر یک به ارزش400 میلیون 
ریال و تعداد 100 کمک هزینۀ خرید کاالی بادوام 
ایرانی هر یک به ارزش 50 میلیون ریال شــرکت 
خواهد داد. مشــتریان خوش حساب بانک صادرات 
ایران در قالب این طرح می توانند در صورت پرداخت 
بدهی یا اقساط تسهیالت قبل از سررسید، به ازای 
بازپرداخــت هر یک میلیون ریال در هر روز معادل 
40 امتیاز کســب کنند. مدیونــان دارای مطالبات 
جاری سررسید شــده و مطالبات غیرجاری نیز در 
قالب این طرح می توانند به ازای بازپرداخت هر یک 

میلیون ریال در هر روز 30 امتیاز در حســاب خود 
منظور کنند. همچنیــن، در قالب این طرح، تغییر 
وضعیت بدهی های مشتریان از غیرجاری به جاری 
نیز با شرایط متنوع امکان کسب امتیازات مختلف 
فراهم شده است. تغییر وضعیت مطالباتی مشتری 
از سررسیدشده به سررسیدنشــده به ازای هر یک 
میلیون ریال در هر روز معادل20 امتیاز خواهد بود. 
درخصوص مطالبات سررســید گذشته به جاری، 
به ازای هر یک میلیون ریــال در هر روز معادل30 
امتیاز، معوق به جاری به ازای هر یک میلیون ریال 
در هــر روز 40 امتیاز و تغییــر وضعیت مطالباتی 
مشــکوک الوصول به جاری به ازای هر یک میلیون 

ریال در هر روز 60 امتیاز در نظر گرفته شده است.
عــالوه بر امتیــازات مذکور، در صــورت عضویت 
مشتریان حقیقی مشــمول طرح در سامانۀ باشگاه 
مشتریان به نشانی Club.bsi.ir معادل 100 امتیاز 

به حساب آنان منظور خواهد شد.
در قالــب طرح پیمان که به مدت ســه ماه از 
ابتدای شــهریور و مصادف با عید سعید قربان 
تا پایان آبان ماه ســال جاری برگزار می شــود، 
به طور ویژه مشتریان، صاحبان حرف و مشاغل 
و کارآفرینان بــا اصل بدهی یک میلیارد ریال 
موردنظر بوده و برای مبالغ بدهی باالتر از این 
میزان نیز سقف امتیاز در نظر گرفته شده است. 

با عملیاتی شدن »سپرده کوتاه مدت طرح 67«

پرداخت تسهیالت با نرخ سود ٦ درصدی دربانک صادرات ایران آغاز شد
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حمید مرتضوی نیا 
رئیس شعبۀ بهار جنوبی )209۳( 

مدیریت شعب مرکز تهران

محمدحسین قرچه بیدختی 
رئیس شعبۀ زریران )74۳( 
مدیریت شعب شرق تهران

راحله رفعت 
رئیس شعبۀ بلوار استاد معین )۳027( 

مدیریت شعب غرب تهران 

حسین عسگریان 
رئیس شعبۀ شریعتی کوشا )۳061( 

مدیریت شعب شمال تهران

الهام اسماعیلی 
بانکدار شعبۀ 20 متری افسریه )۳966( 

مدیریت شعب جنوب تهران

لیال نجفی 
بانکدار شعبۀ آزادی یادگار امام )1176( 

مدیریت شعب غرب تهران 

تالش محسوس همکاران در جریان بازرسی های 
نامحسوس دیده شد

تعدادی از همکاران که در جریان بازرسی های 
نامحسوس عملکرد مثبتی داشتند و با انگیزه 
و تالش زیادی مشــغول عرضــۀ خدمات به 

مشتریان بودند، شناسایی و معرفی شدند. 
احمد بهشــتی لنگرودی، مدیر امور بازرسی و 
نظارت، در این خصوص از بازرسی نامحسوس 

حدود 216 شعبه از مدیریت های شعب مناطق 
تهران خبر داد. این بازدیدها از طریق بازرسی 
نامحسوس در بازۀ زمانی 24 تا 29 مردادماه و با 
هدف شناسایی گلوگاه ها و مشکالت واحدهای 
صــف و اعمال تشــویق یا توجیه بــا رویکرد 
اصالح امور صورت گرفــت و طی آن تعدادی 

از همکاران مــان که عملکرد خوبی داشــتند 
به صورت کتبی با درج در پرونده تشویق شدند.

شــش نفر از همکارانی کــه در بازۀ زمانی این 
بازرســی با انگیزه و تالشی قابل توجه مشغول 
عرضۀ خدمت به مشتریان بوده اند مورد تشویق 

قرار گرفتند: 

به همت اداره کل حفاظت فناوری اطالعات:

دوره آموزشی امنیت نرم افزارهای وب )OWASP( برگزار شد
دوره آموزشـی دو روزۀ »امنیـت نرم افزارهـای 
وب« ویژه کارشناسـان حـوزه فناوری اطالعات 
و وب بانـک صـادرات ایران به همـت اداره کل 

حفاظـت فنـاوری اطالعات برگزار شـد.
افزایـش قابـل مالحظـه  مخاطـرات سـایبری 
مرتبـط بـا حـوزه فنـاوری اطالعات و تشـدید 
حـوزه  در  به ویـژه  تهدیـدات  ایـن  گسـترده 
مباحـث بانکـی، رعایـت مالحظـات امنیتـی، 
تطابـق حداکثـری بـا اسـتانداردهای امنیتـی 
توصیـه شـده و بکارگیـری الزامـات موردنظـر 
توسـط برنامه نویسـان و کارشناسـان مرتبط با 
نرم افزارهـای بانکـی را ناگزیـر نمـوده اسـت.

در همیـن راسـتا اداره کل حفاظـت فنـاوری 

اطالعـات، برگـزاری دوره آموزشـی بـا هـدف 
آشـنایی برنامه نویسـان و کارشناسـان ادارات 
بانکـی،  نویـن  خدمـات  انفورماتیـک،  کل 
آمـار و حسـابداری مدیریـت و تحقیقـات و 
برنامه ریـزی درخصـوص اسـتفاده از پروتـکل 
امنیـت نرم افزارهـای وب )OWASP مخفـف 
 Open Web Application Security عبـارت
Project( تحت اسـتاندارد ASVS را در دسـتور 

کار خـود قـرار داده اسـت.
بـر ایـن اسـاس دوره مـورد اشـاره بـا حضـور 
بیـش از 50 نفـر از کارکنـان مرتبـط ادارات 
مذکـور، در روزهـای سه شـنبه و چهارشـنبه 
مـورخ سـوم و چهـارم مهرماه جـاری به مدت 

دو سـاعت برگـزار شـد و مسـئوالن اداره کل 
حفاظـت فنـاوری اطالعـات نسـبت بـه ارائه و 
تشـریح سـرفصل های ده گانه پروتکل موصوف 
شـامل تزریق کد تأیید، هویت شکسـته شده، 
اسکریپت نویسـی فراوبگاهی، ارجاع های ناامن 
ناصحیـح،  امنیتـی  پیکربنـدی  شـئ ها،  بـه 
کنتـرل  عـدم  حسـاس،  داده هـای  افشـای 
دسترسـی بـه عملکردهـا، جعـل درخواسـت، 
و  آسـیب پذیر  کتابخانه هـای  از  اسـتفاده 
تغییر مسـیرهای نامعتبـر در قالـب فیلم های 
آموزشـی و توضیحـات تخصصـی اقـدام و بـه 
سـؤاالت حاضرین در جلسـه، پاسـخ کاربردی 

کردند. ارائـه 
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حجت اله صیدی در بازدید از مجتمع »گل گهر« تأکید کرد:

بانک صادرات ایران در توسعۀ 
زیرساخت های تولید نقشی بی بدیل دارد

مدیرعامل بانک صادرات ایران، در ســفری به 
استان کرمان، ضمن بازدید از زیرمجموعه های 
شــرکت صنعتی و معدنی گل گهر در شــهر 
سیرجان استان کرمان، حضور در مراسم افتتاح 
خط جدید آهن اسفنجی کارخانۀ توسعۀ آهن 
و فوالد و حضور در معدن شــماره 3 استخراج 
ســنگ آهن گل گهر، بر حمایــت این بانک از 

صنایع مادرتخصصی کشور تأکید کرد. 
وی در جمــع مدیــران ایــن مجموعه گفت: 
»تالش هــای صورت گرفته در گل گهر به عنوان 
یکی از مجموعه های عظیم صنعتی خاورمیانه 
بی نظیر اســت و بانک صادرات ایران، به عنوان 
بزرگ تریــن بانک خصوصی کشــور، آمادگی 
مشارکت برای تحقق اهداف این شرکت را دارد.« 
صیدی، با اشاره به اینکه نمی توان دستاوردهای 
بی نظیر شــرکت صنعتی معدنــی گل گهر را 
دســت کم گرفت، افزود: »این شرکت، هم در 
عرصــۀ اقتصاد ملی و هم ارزآوری، خوب عمل 
کرده است، به نحوی که جلوگیری از خام فروشی 
یکی از دستاوردهای مهم این شرکت به حساب 
می آید و ما نیز وظیفه داریم در راستای اهداف 

این شرکت همکاری کنیم.« 
وی، با بیان اینکه بانک صادرات ایران با حداکثر 
ظرفیت در خدمت تولید و صنعت داخلی است، 
افزود: »بانک صادرات ایران در بحث انتقال آب 
از خلیج فارس مشارکت دارد و از سایر برنامه های 
توسعه ای، از جمله افزایش ظرفیت گندله سازی 

این شرکت نیز حمایت خواهد کرد.«
مدیرعامل بانک صادرات ایران به پتانسیل های 
صادراتی این صنعت برای کشور نیز اشاره کرد 
و گفت: »حمایت بانک صــادرات ایران از این 
مجموعه می تواند تأثیر مســتقیمی بر بهبود 
تولید و ارزآوری آن داشته باشد و از این رو نقش 
بانک ها در تقویت توان صادراتی صنایع بزرگ 

کشور غیرقابل  انکار است.«
همچنین، مدیرعامل بانک صــادرات ایران با 
حضور در گردهمایی آزادگان ســرافراز استان 

کرمان از رشادت و ایثار آن ها تجلیل کرد. 

سخت کوشی و استقامت همکاران استان 
کرمان زبانزد است

حجت اله صیدی در مراسم جشن ارتقای درجه 

مدیریت شــعب استان کرمان و در گردهمایی 
کارکنان این استان گفت: »سخت کوشی، تالش 
و استقامت کارکنان استان کرمان زبانزد است 
و انرژی، شور و نشــاط آن ها مایۀ سرافرازی و 

افتخار بانک صادرات ایران است .«
وی در این مراســم، با اشــاره به ظرفیت های 
مختلف استان کرمان، اظهار کرد: »در کرمان، 
دیار کریمان، جز سبزی و شادابی و طراوت چیز 
دیگری ندیدم. کرمان دیار اراده های باشــکوه 

است.« 
مدیرعامل بانک صادرات ایران، با اشاره به ارتقای 
درجه مدیریت شعب استان کرمان، گفت: »این 
استان سبز، دوباره حماسه ای دیگر آفریده و با 
تالش همکاران خدوم و زحمت کشش موفق به 
ارتقا به درجۀ ممتاز ب شده است که جا دارد از 

تمامی همکاران استان تشکر و قدردانی کنم.«
صیدی افزایش منابع را اولین و مهم ترین اقدام 
در جهت اعتالی سازمان دانست و افزود: »اولین 
هدف ما رسیدن به سرانۀ منابع، 100 میلیارد 
ریال در سطح شبکه اســت. همکاران استان 
کرمان با عملکرد خوب خود و با ارتقای درجۀ 
استان نشان داده اند که می توانند سرآمد شبکه 
باشند و انتظار دارم که در افزایش منابع نیز در 

سطح شبکه پیشتاز باشید.«
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ارائه خدمات کارگزاری بورس در 
شعب بانک صادرات ایران عملیاتی 

شد

خدمات کارگزاری معامالت بورس اوراق بهادار در شعب منتخب بانک صادرات 
ایران عملیاتی شد و مشتریان و فعاالن بازار سرمایه می توانند با مراجعه به این 

شعب نسبت به داد و ستد سهام و سایر اوراق بهادار بورس اقدام کنند.
بانک صادرات ایران در راســتای ایجاد ســوپرمارکت مالی و تکمیل ســبد 
محصوالت و خدمات بانکی و فرابانکی با همکاری شرکت کارگزاری بانک اقدام 
به ارائه خدمات معامالت اوراق بهادار کرده و در فاز نخست 50 شعبه منتخب 
بانک امکان دریافت کد بورسی، دریافت حساب کاربری معامالتی برخط، ثبت 
دستور خرید و فروش سهام و همچنین مشاوره های مالی را برای فعاالن بازار 
سرمایه فراهم آورده  و با توجه به اهمیت و گستردگی شعب این بانک در سراسر 
کشور، نقش برجسته ای در هدایت نقدینگی  به سمت بازار سرمایه در فازهای 

بعدی برعهده خواهند داشت.
همزمان با تجهیز 50 شــعبه بانک صادرات ایران در مراکز استان های سراسر 
کشور )12 شعبه در مناطق مختلف تهران( به خدمات مشاوره مالی در مرحله 
اول، مشتریان و هموطنان می توانند نسبت به انجام تمامی امور مرتبط با بازار 
سرمایه اقدام کنند. در این شعب همچنین امکان خرید و فروش گواهی سپرده 

سکه طال )خزانه زرین سپهر( بانک صادرات ایران فراهم شده است.
بانک صادرات ایران با داشــتن بیش از 2300 شــعبه داخلی و 28 شــعبه و 
سرپرستی خارج از کشور، بزرگترین بانک خصوصی کشور است که با هدف 
بسترسازی خدمات متنوع و گسترده مالی در کشور، برنامه های بلندمدتی را 

برای تبدیل تمامی شعب این بانک به سوپرمارکت مالی در دست اجرا دارد.

قهرمانی بانک صادرات ایران در 
مسابقات کشتی شبکه بانکی 

کشور

 بانک صادرات ایران در مســابقات کشتی شبکه بانکی کشور که به مناسبت 
گرامیداشت روز کشتی برگزار شد، توانست به عنوان قهرمانی دست یابد. 

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، در این رقابت ها، کشــتی گیران 
چهــار بانک صادرات ایران، ملی، ملت و تجارت در پنج وزن و زیر نظر داوران 
بین المللی فدراسیون کشتی با هم به رقابت پرداختند که بانک صادرات ایران 

موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. 
کشتی گیران بانک صادرات ایران در اوزان 70 و 82 کیلوگرم، مقام قهرمانی و 
در وزن 60 کیلوگرم مقام دوم و در وزن 96 کیلوگرم مقام سوم را کسب کردند 
و در مجموع و با کسب بیشترین امتیاز به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات 

دست یافتند. 
حسین عســگری از اداره کل تدارکات، علی سلمانی از اداره کل خزانه داری، 
شهریار شهریاری و امین ونایی از اداره کل حفاظت فیزیکی، مرتضی شعبانی از 
شعب شمال تهران و مجتبی حسین پور از استان مازندران بانک صادرات ایران، 
به مربیگری فریدون مدنی و سرپرستی مهدی رشیدی موفق شدند در این دوره 

از مسابقات افتخارآفرینی کنند. 
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اقدامات محیط زیستی نیروگاه 
شهید منتظرقائم )عج(

دنیاي صنعت، در هر شکلي، هم سویي کاملي با محیط زیست سالم ندارد، اما بشر براي آساني 
در فرایند بسیاري از فعالیت ها و استفاده از امکانات، ناگزیر صنعت را به خدمت گرفته است و 
توانسته تا حدودي همراهي با محیط زیست را هم در دستور کار قرار دهد تا آسیب کمتري به 

آن برساند.
مدیر امور ایمنی، بهداشــت و محیط زیســت )HSE( نیروگاه شــهید منتظرقائم )عج( گفت: 
»نیروگاه هاي حرارتي که تأمین کنندۀ بخش اعظمي از برق کشــورند، از این قاعده مستثني 
نیســتند. به همین دلیل، با استفاده از راهکارهاي عملي، ســعي در کنترل و کاهش آالیش 
محیط زیست دارند. در این زمینه، نیروگاه شهید منتظرقائم )عج( فعالیت هاي قابل توجهي مانند 
نصب و بهره برداري سیستم مستمر )OnLine( پایش گازهاي خروجي از اگزوز واحدهاي بخار و 
تصفیۀ پساب صنعتي و بهداشتي را به اجرا گذاشته و طرح هایي همچون پایش مستمر گازهاي 

خروجي اگزوز واحدهای گازي و پایش پساب خروجي نهایي مجموعه را در دست اجرا دارد.«
مهندس محمــدي همچنین گفــت: »در بحث کنتــرل آالینده هاي هوا، نیروگاه شــهید 
منتظرقائم)عج( با به کارگیري سیستم پایش مستمر گازهاي خروجي از اگزوز واحدهاي بخار، 
اعم از NOX ، SO2 ، CO و CO2 ، با انجام مانورهاي الزم، نیروگاه را در محدودۀ مجاز گازهاي 

خروجي بر اساس استانداردهاي سازمان محیط زیست تحت کنترل دارد.«
وی افزود: »الزم به یادآوري است که در این زمینه، نیروگاه با احداث فضاي سبزي به مساحت 
بیش از 20 هکتار هم زمان با احداث نیروگاه و همچنین نگهداري و توسعۀ آن، تلطیف فضاي 

سایت نیروگاه و تا حدود زیادي محدودۀ نیروگاه را در دستور کار دارد.«
مالکیت نیروگاه شهید منتظرقائم )عج( در اختیار شرکت سرمایه گذاری خوارزمی )سهامی عام( 
است. این نیروگاه در کیلومتر 7 جادۀ کرج به مالرد واقع شده است و دارای دو نیروگاه بخار و 

سیکل ترکیبی با ظرفیت اسمی 1623 مگاوات است. 
ارتقای 157 پله ای رتبۀ صنعتی 

سینادارو طی 6 سال

شــرکت البراتوارهاي سینادارو در رتبه بندي شرکت هاي برتر ایران، طي 
6 ســال،  رتبۀ خود را 157 پله ارتقا داده است. حدود 50 درصد از سهام 

سینادارو به شرکت سرمایه گذاري خوارزمي )سهامي عام( تعلق دارد.
بر اساس آخرین رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی، در بیستمین سال 
رتبه بندی شرکت های برتر ایران )IMI-100( شرکت البراتوارهای سینادارو 
طی 6 ســال حضور در این رتبه بندی به لحاظ شاخص های ذکر شده، با 
157 پله صعود در مقایسه با سال 1390 و 21 پله صعود در مقایسه با سال 
94، از 100 شرکت چهارم به 100 شرکت سوم ارتقا پیدا کرد و موفق به 

کسب رتبۀ 230 شد.
این رتبه بندي بر اساس شاخص های عمدۀ مالی و اقتصادی، همچون اندازه 
و رشــد، سودآوری و عملکرد، بهره وری، صادرات، نقدینگی، بدهی و بازار 

صورت مي گیرد.
هدف از این رتبه بندی معرفی شــرکت های داراي اثرگذاری در اقتصاد 
کشــور، شفاف سازی فضای کسب وکار و همچنین ایجاد حس رقابت در 

میان بنگاه های اقتصادی است.
بدیهی اســت تحقق این دستاورد حاصل تالش جمعی، خرد سازمانی و 

همدلی مدیران و کارکنان شرکت است.
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اپلیکیشن مبناکارت آریا در دسترس 
عموم قرار گرفت

مبناکارت آریا از جدیدترین محصول خود که یک اپلیکیشن پرداخت موبایلی است رونمایی 
 کرد. این محصول خدمتی دیگر از مبناکارت آریاســت کــه عالقه مندان به خدمات حوزۀ 

پرداخت الکترونیک می توانند از آن بهره مند شوند.
معاون فناوری اطالعات مبناکارت آریا درباره این اپلیکیشن گفت: »راه اندازی نرم افزار موبایل از 
دی ماه 96 آغاز و نسخۀ ابتدایی آن جهت آزمایش و رفع اشکال در اسفندماه 96 عرضه شد. 
هم زمان با ورود نسخۀ آزمایشی فرایند تأمین سرویس های جانبی جهت افزودن به نرم افزار 

آغاز شد و با سازمان ها و شرکت های مربوطه مذاکره صورت گرفت.«
مهران رجایی تصریح کرد: »پس از پشت سر گذاشتن تعطیالت نوروز پیاده سازی سرویس های 
ارزش افزوده در دستور کار قرار گرفت و همراه با آن اصالحات الزم درخصوص نرم افزار اجرا 
شــد.« وی افزود: »با بررسی های انجام شده درخصوص چگونگی انتشار نرم افزار، تصمیم بر 
آن شد که نسخۀ اول عملیاتی از طریق وب سایت شرکت مبناکارت آریا در دسترس عموم 

قرار گیرد.«
معاون فناوری اطالعات مبناکارت آریا درباره خدماتی که در این اپلیکیشن وجود دارد، اظهار 
کرد: »این خدمات شامل شارژ، پرداخت قبوض، اسکن قبض از طریق شناسه و بارکدخوان، 
بسته های اینترنتی، موبایل پی، کارت  به کارت، نیکوکاری، گردشگری، کیف پول و بیمه است.«

رجایی ادامه داد: »تالش ما بر این است که پس از بررسی بازخوردهای دریافتی از نسخۀ اول و 
انجام اصالحات، امکانات جدید اضافه و نسخۀ دوم از طریق اپ استورهای ایرانی منتشر شود.« 

مدیرعامل 
شرکت مبناکارت آریا 

معرفی شد

بابک رهنماپور به عنوان مدیرعامل جدید شرکت مبناکارت آریا معرفی شد.
بابک رهنماپور که پیش از این ریاست  هیأت مدیرۀ شرکت مبناکارت آریا را بر عهده 
داشته  است و مدارج عالی مدیریتی در حوزۀ فناوری اطالعات بانک صادرات ایران 
را نیز در کارنامۀ کاری خود دارد، طی جلسه ای با حضور مدیران و معاونان شرکت 

به عنوان مدیرعامل جدید مبناکارت آریا معرفی شد.
رهنماپــور ضمن تقدیر از خدمات مجید افرا، مدیر ســابق مجموعه، به تبیین و 
تشریح چشــم انداز و اهداف شرکت پرداخت. وی با اشاره به اهمیت کار تیمی در 
کسب  وکارهای مبتنی بر فناوری اطالعات، همراهی و همدلی تمامی کارکنان را در 

دستیابی به اهداف ضروری خواند.
در این جلسه، همچنین یاشار نجف زاده به عنوان رئیس  هیأت مدیرۀ شرکت معرفی 

شد.

مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری آتی نگر 
سپهر ایرانیان معرفی شد

علیرضا کنعانی از سوي حسین سلیمي،  مدیرعامل شرکت سرمایه گذاري خوارزمي )سهامي عام(، به عنوان مدیرعامل جدید 
شرکت سرمایه گذاري آتي نگر سپهر ایرانیان منصوب شد.

کنعاني شــش سال است که با شرکت ســرمایه گذاری آتی نگر ســپهر ایرانیان همکاری دارد. مدیرعامل جدید شرکت 
ســرمایه گذاري آتي نگر سپهر ایرانیان، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت ریسک مالی MFRM از دانشگاه سایمون 
فریزر کانادا، کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی- اجتماعی از مؤسسۀ عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و 
برنامه ریزی و کارشناسی ریاضی کاربردی از دانشگاه تبریز است. کارشناس ارشد سرمایه گذاری در شرکت سرمایه گذاری 
توسعۀ سپهر تهران، کارشناس ارشد سرمایه گذاری در شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران، عضو  هیأت مدیره در شرکت 

سرمایه گذاری مشترک ایران و پاکستان و کارشناس اقتصادی در بانک پارسیان نیز بخشی از سوابق کاری اوست.
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واحد صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت 
در پایانۀ باربری استان تهران

واحد صدور بیمه نامۀ سرمد و پرداخت خسارت در راستای توسعۀ خدمات سوپرمارکت مالی 
بانک صادرات ایران، با حضور معاون شعب و بازاریابی این بانک و سرپرست شرکت بیمۀ سرمد 

در پایانۀ باربری استان تهران در نسیم شهر افتتاح شد.
علی حاجی  پور، معاون شعب و بازاریابی بانک صادرات ایران، بر مشتری مداری و عرضۀ خدمات 
باکیفیت به رانندگان در این پایانه تأکید کرد و با اشــاره به تفاهم نامۀ امضاشده میان بانک 
صادرات ایران و ســندیکای رانندگان، خواستار تمرکز حساب های رانندگان و کامیون داران 

در این بانک شد.
امیرحسین عظیمی، رئیس ســندیکای رانندگان، نیز با قدردانی از توجه بانک صادرات به 
صنعت حمل ونقل کشور، اظهار امیدواری کرد با امضای تفاهم نامۀ حاضر و با فعالیت باجه های 
بانک صادرات ایران و شرکت بیمۀ سرمد در توقف گاه ناوگان باربری سنگین، نیازهای قشر 

زحمت کش راننده برطرف شود.
پایانۀ باربری اســتان تهران با مســاحت 750 هزار متر مربع در ورودی پایتخت با ظرفیت 
تردد روزانه 8 تا 10 هزار کامیون، از مراکز اصلی تمرکز کامیون داران کشــور و در روزهای 
خاص پذیرای 10 تا 13 هزار خودروی سنگین است. با توجه به محدودیت زمانی عبورومرور 
ماشــین های سنگین در سطح شهر، اســتقرار باجۀ بانک صادرات ایران و واحدهای صدور 
بیمه نامۀ سرمد و پرداخت خسارت در این پایانه شرایط پاسخ گویی مناسب به نیازهای بانکی 

و بیمه ای این قشر را فراهم کرده است. 

آغاز پرداخت حق تقدم 
سهام بیمه سرمد 

در شعب بانک صادرات ایران

شــعب بانک صادرات ایران وجوه حق تقدم های استفاده نشده 
سال مالی 96  بیمه سرمد را به سهامداران پرداخت می کنند.

پرداخت خالص وجوه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده 
نشده این شــرکت در راســتای اجرای ماده 17 دستورالعمل 
مراحل زمانی افزایش سرمایه و بر اساس موضوع افزایش سرمایه 
مصــوب مجمع فوق العاده مورخ 17 دی مــاه 96، از تاریخ 11 
شــهریور به مدت یک سال از طریق شعب بانک صادرات ایران 

در دستور کار قرار گرفته است.
بر اساس اطالعیه شرکت بیمه سرمد، از سهامداران )حقیقی( 
این شرکت خواسته شده با مراجعه حضوری و ارائه کارت ملی 
به شعب بانک صادرات ایران نسبت به دریافت نقدی یا واریز آن 

به حساب های سپهری خود اقدام کنند. 
عالوه براین، پرداخت سود سهام به افراد کمتر از 18 سال، پس 
از احراز هویت کامل و دریافت کپی شناســنامه، صرفاً به ولی 
)پدر( بالمانع خواهد بــود. در این اطالعیه همچنین پرداخت 
سود سهام به نماینده قانونی سهامدار فقط به ارائه وکالت نامه 

رسمی معتبر منوط شده است.

آغاز پروژۀ پیاده سازی سیستم های مدیریت 
کیفیت ایزو 9001 و مدیریت ریسک ایزو 31000

اجرای سیستم های مدیریت کیفیت ایزو 9001 و مدیریت ریسک 
ایزو 31000 در شرکت بیمۀ سرمد آغاز شد.

شرکت بیمۀ سرمد در راستای استانداردسازی، فرایندمحور کردن 
فعالیت هــا، ایجاد نظام یکپارچۀ مدیریتی مؤثر برای شناســایی، 
کنترل و کاهش ریسک، پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت 
ایزو 9001 و مدیریت ریسک ایزو 31000 را در دستور کار قرار داد.

پــس از عرضۀ دالیل توجیهی و اخذ رهنمودهای مدیران ارشــد 
شــرکت، اجرای سیستم های مدیریت کیفیت و ریسک از سوی کمیتۀ مدیریت ریسک این شرکت 
تصویب و شــرکت توف نورد )tuv nord( به عنوان شرکت ممیز خارجی برای دریافت گواهی نامه ها 

انتخاب شد.
بر اساس این گزارش، اجرای طرح های یادشده از تاریخ 1397/05/13 در فازهای شناخت سازمان و 
برگزاری کالس های آموزشی موردنیاز، بازنگری و به روزرسانی فرایندهای طراحی شدۀ کمیتۀ بازنگری 
مدیریت ، بازنگری و طراحی سیستم جدید و مستندات طراحی شدۀ نظام سیستم مدیریت کیفیت، 
بازنگری مجدد، بررسی و بهبود مستندات طراحی شدۀ نظام سیستم مدیریت کیفیت، نظارت بر اجرای 
مؤثر سیستم و ممیزی و برطرف کردن نواقص، ثبت سیستم و دریافت تأییدیۀ مرجع ناظر )شرکت 

توف نورد(، در دستور کار مدیریت تحقیق و توسعۀ شرکت بیمۀ سرمد قرار گرفت.
مدت زمان اجرای این پروژه حدود هفت ماه برآورد شــده اســت و در طول مدت زمان اجرای طرح 

تمامی مراحل و فازهای عملیاتی تحت نظارت مستمر مشاوران برجسته هدایت خواهد شد.

با حضور معاون شعب و بازاریابی بانک صادرات ایران افتتاح شد؛





همکاران پرتالش بانک صادرات 
ایران در سراسر کشور، ماه نخست از 
شصت وهفتمین سال فعالیت این بانک را 
نیز به سیاق همه ماه های پیشین، لحظه ای 
از تالش بازنایستادند و صادقانه کوشیدند.

بانک صادرات ایران در این ماه، عالوه 
بر آنکه 66 سالگی اش را جشن گرفت، 
طرح های متعدد و متنوعی را نیز به اجرا 
گذاشت که همه اینها رقم نمی خورد، مگر 
با تالش صادقانه کارکنانش.

روایت تالش صادقانه

خبرنامه
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معــاون حقوقی و وصــول مطالبات بانک صادرات ایران طی بازدیدی از مدیریت شــعب 
استان های کرمانشاه، لرستان و البرز، ضمن دیدار با کارکنان و بازدید از شعب، در جلسه با 
مدیران و کارکنان این مدیریت ها، موفقیت را نتیجۀ تالش و جدیت در کار دانست. مصطفی 
رحیمی شهواری، با اشاره به اینکه بخش نامه ها و دستورالعمل ها برای همۀ همکاران یکسان 
اســت، تأکید کرد: »اگر یک شعبه، حوزه یا استانی رشد می کند، نتیجۀ تالش و پشتکار 
تمامی همکاران در آن بخش ها است. یک ریال وصول مطالبات یا جذب منابع می تواند تأثیر 

مثبتی بر صورت های مالی بگذارد و جهت رسیدن به اهداف مؤثر باشد.«

مدیر امور بازرســی و نظارت، در جلســه ای با حضور مدیران و رؤسای حوزه ها و شعب مدیریت 
شعب غرب تهران، با اشاره به ظرفیت های موجود در غرب پایتخت، گفت: »هدف از کنترل های 
داخلی حفاظت از دارایی ها و منابع سازمان، کنترل و مدیریت ریسک های موجود در بانک، پایش 
انحرافات، رفع نقاط ضعف در فرایند انجام امور، کمک به شفاف سازی صورت های مالی، پیشگیری از 
سوءجریانات و تسهیل در انجام امور جاری است.« احمد بهشتی لنگرودی افزود: »همۀ همکاران و 
تمامی الیه ها و واحدهای اجرایی و پشتیبان سازمان باید برای ارتقای کنترل های داخلی تالش کنند 

و استقرار و پایش نظام جامع کنترل های داخلی را بخشی از وظایف خود بدانند.« 

ات ا ی و وص م اون  م

موفقیت نتیجۀ تالش و جدیت در کار است

ای ر  دی ا  ارت در با ی و ن ر ر با یر ام م

همۀ همکاران باید برای ارتقای کنترل های داخلی موجود تالش کنند 

معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک صادرات ایران منصوب شد 

مدیرعامل بانک صادرات ایران، طی احکامی مصطفی رحیمی  شــهواری و محمد درودگر را 
به ترتیب به سمت »معاون حقوقی و وصول مطالبات« و »مدیر امور پیگیری و وصول مطالبات« 
این بانک منصوب کرد. حجت اله صیدی، در راستای تقویت و اصالح ساختار بخش حقوقی 
و وصول مطالبات و بنا بر مصوبۀ  هیأت مدیره، این احکام را صادر کرده است. در همین حال، 
مدیرعامل بانک صادرات ایران با صدور احکامی علیرضا افکار را به عنوان مدیر شعب جنوب 
کشور، محمدحسین زارعی را به عنوان مدیر شعب شمال کشور و سیدکاظم مرتضوی اسکوئی 
را نیز به سمت مدیر امور شعب مناطق تهران و البرز و شعبۀ مستقل مرکزی )3046( منصوب 

کرد.

رد ر  یر بانک م ت م ی   

لزوم معرفی دقیق و سریع محصوالت جدید بانک به مشتریان 
رضا صدیق، عضو  هیأت مدیرۀ بانک صادرات ایران، در مراســم معارفۀ مدیر جدید شعب استان 
زنجان، ضمن معرفی برخی خدمات جدید بانک، از همکاران خواســت ضمن آشــنایی با این 
محصوالت، برای معرفی دقیق و سریع آن ها به مشتریان تالش کنند. وی، با تأکید بر مشارکت 
جمعی تمامی همکاران در برنامه های کالن بانک، اظهار کرد: »بهترین راهکار برای افزایش سهم 
بازار و کســب موفقیت در اعتالی نام پرآوازۀ بانک صادرات ایران، مشارکت تمامی کارکنان در 
بازاریابی پالک به پالک اســت.« صدیق در این مراسم، ضمن قدردانی از تالش های حمیدرضا 

مقدم زهرا، حکم امید حشمتی به عنوان مدیر جدید شعب استان زنجان را به وی اعطا کرد. 
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بانک صادرات ایران با انجام ممیزی و با استقرار استانداردهای روز دنیا در زمینۀ مدیریت انرژی موفق به دریافت 
گواهی نامۀ ISO50001:2011 شــرکت TUV آلمان شد. بر اســاس این گواهینامه، عرضۀ خدمات ساخت و 
نگهداری ساختمان ها و شعب بانک صادرات ایران واقع در ادارات مرکزی، مدیریت های شعب مناطق پنج گانۀ 
 ISO50001:2011 تهران و مدیریت های شعب استان های البرز و خوزستان ممیزی و مطابق با الزامات استاندارد
اعالم شده است. بانک صادرات ایران با 66 سال سابقه و در راستای مسئولیت اجتماعی خود، با تدوین خط مشی 
انرژی، صیانت از منابع و سرمایه های جامعه و آیندگان، استفادۀ منطقی از حامل های انرژی، کاهش هزینه های 

انرژی، بهبود مستمر عملکرد انرژی، پایبندی به رعایت الزامات قانونی و... را موردتوجه قرار داده است.

هیأت های مذهبی دارای مجوز از سازمان تبلیغات اسالمی و اعضای هیات 
امنای مساجد سراسر کشور، می توانند با استفاده از طرح »همیاران محرم« 
بانک صادرات ایران، ضمن استفاده از مزایای مختلف آن، برای تهیه ملزومات 
مورد نیاز از تخفیفات ویژه برخوردار شوند. همچنین امکان تخصیص پایانه 
فروش به هیأت ها یا مســاجد به منظور جمع آوری وجوه خیرین و عزاداران 
حسینی)ع(، صدور رایگان بیمه نامه حوادث ) فوت، نقص عضو و از کارافتادگی 
کامــل( و صدور رایگان بیمه نامه آتش ســوزی، صاعقه و انفجار برای محل 

استقرار هیأت  از مزایای این طرح  است.

بانک صادرات ایران، در راســتای عمل به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، تزریق 
بیشــتر منابع به واحدهای تولیدی و چابک سازی ساختارهای مالی، از ابتدای سال 
96 تا 25 مردادماه سال جاری بالغ بر 530 رقبه امالک مازاد خود به ارزش بیش از 
پنج هزار و 153 میلیارد ریال را واگذار کرد. در نظر گرفتن سازوکار الزم برای فروش 
امالک، تهیۀ نرم افزار جامع اطالعاتی و ثبت ســوابق امالک مازاد هم زمان با تعیین 
کمیته های ویژۀ پیگیری فروش امالک از اولویت های کاری این بانک طی سال های 

اجرای این قانون بوده است.

بانک صادرات ایران به منظور ارتقای کیفیت خدمات و افزایش میزان رضایت مندی مشتریان، 
امکان پرداخت اقساط تسهیالت از طریق تمامی کارت بانک های عضو شتاب در دستگاه های 
خودپرداز خود را فراهم کرده اســت که نقش مهمی در تسهیل فرایند بازپرداخت اقساط 
تسهیالت دریافتی مشتریان دارد. با فراهم آمدن این خدمت ، مشتریان بانک صادرات ایران 
می توانند با استفاده از کارت سایر بانک های عضو شتاب، اقساط تسهیالت دریافتی خود از این 
بانک را در بیش از 5100 دستگاه خودپرداز بانک صادرات با انتخاب منوی »پرداخت قبوض« 

و انتخاب گزینه »پرداخت اقساط تسهیالت« بپردازند.

بانک صادرات ایران موفق به دریافت گواهی نامۀ بین المللی 
مدیریت انرژی شد

بانک صادرات ایران با »همیاران محرم« به خدمت عزاداران حسینی آمد

واگذاری امالک مازاد در بانک صادرات ایران

پرداخت اقساط تسهیالت بانک صادرات ایران با همۀ کارت های شتابی
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افتتاح باجه شهرک صنعتی شمس آباد
باجه شهرک صنعتی شمس آباد با هدف خدمات رسانی مطلوب با 
حضور مدیر شعب جنوب تهران افتتاح شد. همت ا... حسین زاده 
سوادی با قدردانی از نقش فعاالن اقتصادی منطقه در راستای 
افزایش اشتغال گفت: »با ارتقای جایگاه بانک صادرات ایران در 
شــهرک های صنعتی، برداشتن قدم  در مسیر پیشبرد اهداف 

اقتصادی و حمایت از بنگاه های تولیدی تسهیل می شود«.

انعقاد تفاهم نامه با انجمن پیمانکاران عمرانی
در مراسمی با حضور مدیر شعب استان آذربایجان غربی 
و جمعی از پیمانکاران موفق استان تفاهم نامه همکاری 
با انجمن پیمانکاران عمرانی امضا شد. شاپور صالحی پور 
در این مراســم با قدردانی از تالش های دل ســوزانۀ 
پیمانکاران برای آبادانی کشور، بر رسالت بانک صادرات 

ایران جهت حمایت از آحاد مردم تأکید کرد.

حمایت بانک صادرات ایران از صنعت گردشگری
مراسم سالگرد جهانی شدن استان یزد با حضور محمدتقي 
وکیلی، مدیر سابق شعب این استان، برگزار شد. کارکنان 
این مدیریت نیز با مشارکت در طرح »آشتی با کوچه های 
آشتی کنان« به استقبال این روز رفتند. در راستای ترویج 
فرهنگ هوای پاک نیز پنج عدد دوچرخه توســط این 

مدیریت به قید قرعه به شرکت کنندگان اهدا شد.

دیدار با مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان
معاونان مدیریت شعب استان خراسان  رضوی، ضمن دیدار 
با مدیرعامل شرکت فوالد خراسان، بر آمادگی این بانک در 
اعطای خدمات مطلوب تر تأکید کردند. مدیرعامل فوالد 
خراسان نیز از سرعت عمل بانک صادرات ایران در اعطای 
تسهیالت سرمایه در گردش و مشــارکت در راه اندازی 

طرح های فوالدی این شرکت تقدیر کرد.

حمایت فارس از مرکز خیریۀ بوعلی سینا
اصغر عباس پور، مدیر شعب استان فارس، در دیدار با 
سیدعلی ملک حسینی، رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی 
خیریۀ بوعلی سینا، با اشــاره به اینکه کارکنان بانک 
صادرات ایران همــواره در امور عام المنفعه پیش گام 
بوده اند، کمک 1210 میلیون ریالی کارکنان این استان 

جهت خرید آمبوالنس را به این مرکز اهدا کرد.

برگزاری مراسم تجلیل از بازنشستگان
مراسمی با حضور مدیر شعب استان ایالم و معاون وی 
به منظور تجلیل از جمعی از همکاران بازنشســتۀ این 
مدیریت برگزار شد. محمدرضا سمیع تورانسرایی گفت: 
»همکاران پیش کسوت ســرمایه های ماندگار سازمان 
هستند که همواره با تعصب خود نسبت به بانک صادرات 

ایران جهت تحقق اهداف سنگ تمام می گذارند.«

یری ش  تهران       م

ربی    ان  ربای ان  یری ش ا    م

د    ان ی یری ش ا    م

ان ر    ان خرا یری ش ا    م

ار    ان  یری ش ا    م

ان ای    یری ش ا    م

مدیریت شعب شمال تهران
جلســه ارزیابی عملکــرد حوزه های ریالی و 
شعب مدیریت شعب شمال تهران در سه ماهه 
دوم ســال جاری با حضور مدیر شــعب این 

منطقه برگزار شد. 
مدیریت شعب شرق تهران 

جلسات جداگانه تبیین و تشریح سیاست ها و 
برنامه ها و بررسی عملکرد حوزه ها و مدیریت 
شعب شرق تهران با حضور عبدالرضا شریعتی، 

مدیر شعب این منطقه برگزار شد. 
مدیریت شعب غرب تهران

معاونان مدیریت شعب غرب تهران به منظور 
ارتقای سطح همکاری های دوجانبه و حمایت 
از بنگاه های اقتصادی و تولیدی، از شــرکت 
دوران الکترونیک بازدید و با مدیران آن دیدار 

و گفتگو کردند. 
شعبه مستقل مرکزی )۳046(

تیم شعبه مســتقل مرکزي )کد3046( در 
پایان رقابت هاي فوتسال شبکه بانک صادرات 
ایران موفق به دریافت جام اخالق این دوره از 

مسابقات شد. 
مدیریت شعب استان کرمان

با حضور مهدی میری جهرمی، مدیر سابق شعب 
استان کرمان و معاونان وی از همکارانی که طی 
یک سال اخیر به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند، 

با اهدای لوح تقدیر و هدیه تجلیل شد. 
مدیریت شعب استان البرز

ابوالفتح ســامان پور، مدیر شعب استان البرز 
با مدیر شــرکت توزیع نیروی برق استان به 
منظور ارتقای سطح همکاری های مشترک 

دیدار و گفت وگو کرد. 
مدیریت شعب استان هرمزگان

جلسه حراست بانک های استان هرمزگان با 
حضور محمدعلی اسماعیلی زاده، مدیر شعب 
این استان و مســئوالن حراست بانک ها به 

میزبانی بانک صادرات ایران برگزار شد. 
مدیریت شعب استان گیالن

سیدعلی مکرمی، مدیر شعب استان گیالن به 
اتفاق معاونان خود با مدیران منطقه آزاد انزلی 
به منظور قدردانی از همکاری های ســازنده 

مدیران آن دیدار کرد. 
مدیریت شعب استان مازندران

جلسه ای با حضور علی حسینی، مدیر شعب 
اســتان مازندران، معاون وی و رؤسای شعب 
حوزه بابل به منظور بررسی عملکرد سه ماهه 

اول این حوزه برگزار شد. 

اخبار کوتاه استان ها و مناطق تهران
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دیدار با نمایندۀ ولي فقیه در استان
مدیر شعب استان سیســتان و بلوچستان، با آیت ا... 
ســلیماني، نمایندۀ ولي فقیه در استان و امام جمعه 
زاهدان، دیــدار و گفت وگو کرد. حمیدرضا پاکدل با 
اشــاره به جایگاه مردمی بانک صادرات ایران در بین 
اقشار مختلف، به خصوص محرومان جامعه، از گسترش 

دامنۀ خدمت رسانی به مردم منطقه خبر داد.

برگزاری جشن ارتقای درجۀ استان
با حضور مدیر شعب استان چهارمحال و بختیاری، 
معاونان وی و تمامی همکاران شاغل و بازنشستۀ این 
مدیریت، جشن ارتقای درجۀ استان برگزار شد. فتاح 
رستگارفر گفت: »ارتقای استان ماحصل تالش همۀ 
همکاران اســت و امیدواریم این روند همچنان ادامه 

داشته باشد.«

برگزاری مراسم ارتقای درجۀ استان
مراسمی با حضور مدیر شــعب استان قم و رؤسای 
حوزه  ها و شعب این مدیریت به منظور ارتقای درجۀ 
اســتان برگزار شــد. محمدرضا هاشمی نژاد، ضمن 
خیرمقدم به مهمانان، ارتقــای درجه این مدیریت 
شــعب را از دو به یک، مرهــون تالش ها و اقدامات 

صورت گرفتۀ همۀ همکاران دانست.

دیدار با استاندار همدان
مدیر شــعب اســتان همدان به اتفاق معاونان خود با 
اســتاندار دیدار و گفت وگو کرد. محمود جعفرآبادی، 
مدیر شعب اســتان همدان، به تشریح آمار تسهیالت 
پرداختی در بخش های مختلف، به خصوص طرح های 
تولیدی پرداخت. محمدناصر نیکبخت، استاندار همدان 
نیز عملکرد بانک صادرات ایران را مطلوب توصیف کرد.

دیدار با مدیرعامل شرکت توسعۀ 
سرمایه گذاری سهام عدالت

مدیر شــعب استان خراســان جنوبی با مدیرعامل شرکت توسعۀ 
ســرمایه گذاری ســهام عدالت جهت افزایش سطح همکاری های 
مشترک دیدار و گفت وگو کرد. بهروز کالنتری، ضمن اشاره به آخرین 
خدمات و دستاوردهای بانک صادرات ایران، مطالبی را در خصوص 

عرضۀ انواع خدمات بانکی و تسهیالت به شرکت یادشده بیان کرد.

تقدیر از حمایت های بانک صادرات ایران
منوچهر حبیبی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعۀ 
منابع استانداری قزوین، در دیدار با کامران غالمی، مدیر شعب 
این استان، ضمن تقدیر از حمایت های مؤثر بانک صادرات 
ایران از واحدهای تولیدی و صنعتی اســتان، ابراز امیدواری 
کرد واحدهای تولیدی با بهره گیری از تسهیالت عرضه  شده، 

نسبت به افزایش تولید و ایجاد اشتغال در استان اقدام کنند.

ان    ان و بل ی ان  یری ش ا    م

یار    ا و ب هارم ان  یری ش ا    م

ان     یری ش ا    م

ان    م ان  یری ش ا    م

بی    ان  ان خرا یری ش ا    م

وی    ان  یری ش ا    م

مدیریت شعب استان مرکزی
امین ترابی، مدیر ســابق شــعب اســتان مرکزی از 
شــرکت های پوالدین دژ کاوه و ســرام نگار ساوه به 
منظور ارتقای سطح همکاری های مشترک بازدید کرد. 

مدیریت شعب استان بوشهر
بهمن متین راد، مدیر شــعب اســتان بوشهر، در 
دیدار با نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای 
اســالمی گفت: »بانک صادرات ایــران همواره با 
پرداخت تسهیالت به این بخش، سعی در افزایش 
رونق فضای کسب و کار کشاورزان داشته است.«

مدیریت شعب استان کرمانشاه
جلسه ای با حضور بهزاد قهرمانی، مدیر شعب 
استان کرمانشاه و معاونان وی به منظور بررسی 
شاخص های عملکردی این مدیریت برگزار شد. 

مدیریت شعب استان گلستان
جلسات ارزیابی عملکرد شعب استان گلستان 
با حضور معاون این مدیریت برگزار و بر رصد 
روزانه عملکرد و ارائه راهکارهای الزم جهت 

رسیدن به نقطه مطلوب تاکید شد.
مدیریت شعب استان خراسان شمالی

جعفر کوچکي پهنه کالئي، مدیر شعب استان 
خراسان شــمالی در دیدار با مدیران مجمع 
امور صنفی اســتان، ضمن معرفی خدمات 
بانک صادرات ایران، این بانک را پشــتیبان 

خوبی برای مشتریان خود دانست.
مدیریت شعب استان لرستان

جلسه ای با حضور سیدجمال فقیهی، مدیر 
شــعب اســتان لرســتان و مدیران شرکت 
مخابرات استان برای گسترش همکاری های 

فی مابین برگزار شد. 
مدیریت شعب استان کردستان

ایرج جعفری کوچنانی، مدیر ســابق شــعب 
استان کردســتان در دیدار با مدیران شرکت 
پنجره آریا ضمن تأکید بر بررســی نیازهای 
مشتریان، آمادگی بانک صادرات ایران را برای 
تأمین مالی طرح های توسعه شرکت اعالم کرد. 

مدیریت شعب استان 
کهگیلویه و بویراحمد

این مدیریت به منظور تأمین 20 نفر از نیروي 
انســاني مورد نیاز خود، با همکاري اداره کل 
آموزش و دانشگاه امیرکبیر یاسوج، اقدام به 

برگزاری آزمون استخدامي کرد. 

اخبار کوتاه استان ها و مناطق تهران
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مهدی گودرزی
به سمت معاون بین الملل 
مدیرعامل

غالمرضا عنایتی
به سمت معاون 

مدیریت شعب استان مازندران

محسن تمجید
به سمت معاون اداره کل 
سرمایه گذاری و امور شرکت ها

سیدقاسم معصومی
به سمت رئیس اداره کل 
حفاظت فیزیکی

شهریار خلیلی 
به سمت رئیس شعبه 

مستقل مرکزی)3046)

انتصابات

سیدکاظم مرتضوی اسکوئی 
به سمت مدیر امور شعب مناطق تهران، 

استان البرز و شعبۀ مستقل مرکزی 

محمدرضا عرفانی
به سمت مشاور 

مدیرعامل 

امین اله رشنوادی
 به سمت معاون 
مدیریت شعب استان البرز

حسین صفری
به سمت معاون 

مدیریت شعب استان قزوین

رضا انتظاری بجستانی
به سمت معاون 
مدیریت شعب استان قم

مجید مهدی پور
به سمت معاون 

شعبه مستقل مرکزی)3046)

محمد روشن
به سمت مشاور مدیرعامل و سرپرست 
اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق

ادارات مرکزی: 
مهدی صابریان، علی سوادی گفتی، فاطمه دربندی، حدیثه وحیدی عدل، 
حســین متقی اصل، مهدی زمانی ایمنی، مریــم محمدی، احمد مینایی 
حفظ آبادی، اکبر ســلیمیان، حامد احمدی خواه، حامد حاجی لو، حمید 
رسولی، محمد رونقی کندری، غالمرضا غریبانی، سیداحمد حسینی نوشهر، 
قاســم بوربور، فرهاد تیموری قاسم آباد، نصرت اله صفری، مجتبی جعفرنیا، 
مجتبــی رضایی، محمدجــواد برقعی نژاد، مهدی حســین زاده، افســانه 
پروردگاری داریان، رویا ملولی، سمیه طادی، سمیه کاظمی چیمه، سودابه 
کوچکی تاجانی، شــیرین اســدالهی، فاطمه روح الهی، لیال قاسمی، مریم 
حســن پور کهندانی، معصومه آشناور، معصومه ســوادی نژاد، منا زهتاب، 
ناهید تاج آبادی، مهناز دانشــیان ایزدموسی، حبیب اله ابراهیمی جونوش، 
آزاده فقیه ملک مرزبان، فریبا ســالک، سیده طاهره میرعابدینی، بیوک آقا 
کریم زاده، حامد شهســواری، رضا آریائی، عبــاس حقانی، فرید قهرمانی، 
محمد اســمی، محمدرضا علیمردانی، مرتضی گرشاســبی، مائده اسداله، 

مهرداد سوری، الناز رحیمی
شمال تهران:

امیر شفیعی 
شعبه مستقل مرکزی:

محرمعلی طالبی اسفنجانی
غرب تهران:

عادل جراحی زاده، بهرام مقدم، ولی اله مختاری، یزدان شــیرود علیجانی، 
عزیز عباسعلی پور زنجانی، ایوب جاللی، بهمن امیری ذاکله بری، محمدرضا 
صنوبر، حمیدرضا اســکندری، مهدی الونــدی فیض، مرضیه محمدزکی، 
مهناز ســهیلی، خدیجه هاشــمی، رقیه امیدی، مهدیه باستان فر، شهرام 

باریکانی 
شرق تهران:

مجید مولوی، مهدی ابراهیمی، مهدی جانکه، مرتضی قربانی، محمدحسین 
قرچه بیدختی، محمدرضا عکاف، حامد کشــاورز، شــاپور رضاپور، محمد 
رضی آبادی،لیال شــریفی، فهیمه البرزی، مریم احمدزاده، منیره حقیقی، 
شبنم میثاق دوست، سکینه نصیری نژاد، لیال رضیئی، سمانه صداقتی، ناصر 

توکلی، جعفر محمودی، مصطفی پیرخاوری
استان البرز:

ســعید ســلطانی، محمدرضا ســامانی پور، حامد پوردانا، طیبه قاســمی 
معصوم آباد، سیدهادی محجوب، مسعود میرزائی

استان سمنان:
مطهره رهبر

استان کرمانشاه:
حمید خسروی، احســان نظامعلی، بهرام سهرابی، بهمن فیض شرفوندی، 
صیدحســین ریحانی، بهزاد مرادی، کامران الماسی، تورج قاسمی، هادی 
تفضلی، بهاء ناظــری، جواد محمدپناهی، رضا اســمعیل طالیی، روناک 

سبزپور، شکوه خدیور، مهدی عزتی، نجم السادات میراحدی

تشویقی 
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تنی چند از همکاران گرانقدرمان پس از سال ها خدمت و فعالیت، 
به کسوت ارزشمند بازنشستگی درآمدند. برای این عزیزان آرزوی 

سالمت، شادکامی و طول عمر داریم.

ادارات مرکزی: جواد مقدسـی، علی اکبر دربندی، مجید گندمی، سـکینه 
میرزایی کلخوران، علیرضا حسـین پور، ناصر نجفـی، فرامرز صفری، نصراله 
نصیـر سیدشـاکری، علیرضا عباسـیان چیمـه، منصوره رفیعـی، خدابخش 
ازوجـی، صفر راعی، شـهناز محمدعلـی، جالل مردی، هلـن کریمی ارنگه 
مرکزتهران: محمد خسـروآبادی، صفر محمد دلدار، سیدحسـین اعتماد، 
مرتضـی جلـوداری، رضـا محمودخانی، سـعید بهـاری یامچلو، سـعید زاده 
محسـن، فریبرز جوانشـیر، محسـن هداوند، سـیدمصطفی سـادات کیائی، 
سـیدعلی شـجری، احمدمنصـور روسـتا، علـی فرهمندنسـب، محمـود 
طاهـری، محمـد مددی، رضا ضابطیان، محمدرضا شـفیعی علویجه، سـید 

محمدباقـر موسـوی، حجت اله گـودرزی، داود کیاشمشـکی
بذرافکـن،  الـه  حبیـب  نظیـری،  آقاسـیدجعفر  فرهـاد  شـمال تهران: 
علی اصغـر احمـدی سـاعی، رضا مدرسـی انشـائی، بهـروز عزیـزی، عبداله 

فرخـی نمیـن، علیرضـا گـودرزی، عبـاس رئوفـی، علـی اشـرف گیـوی 
غرب تهـران: کاووس اسـدی، محمـد براتـی، اسـکندر طویـر سـیاری، 
علیرضـا رحمانیـان، پرویز راسـتی، محسـن کیوانـی، اصغـر عبدلی خفری

شـرق تهران: اصغـر بدرنیا، جمشـید مشـائی، علیرضا شـرفخانی، راشـد 
صادقـی دهبنـه، سـیدامیر محمـود زهرایـی، احمـد همـزه نسـب، منصور 

یوسـفی، غالمرضا خسـروآبادی، سـیدابراهیم شـاکری
جنوب تهران: عبدالرحیـم زاهدی، امیر دالور خشـکالت، ابراهیم خادمی 
خوبانـی، رضـا زینلـی، عبـاس اکبـری احمدسـرائی، داود امیـری کلیائـی، 
پرویز وحیدی زند، حمید امینی، محسـن حسـامی، مجید اسـدیان، حمید 

جلیلوند
البرز: کوروش بهرامی، مرتضی آقائی

خراسـان رضـوی:  محمدباقـر علیـزاده، علیرضـا علیائـی طرقبـه، علـی 
مومن، غالمرضا قاسـم زاده،  غالمرضا پورسـلیمی جاغرق،  سیدعلی موسوی 
ابراهیم آبادی، علی محمد ابراهیمی، محمود کریمیان، محمدرضا شـاهنواز، 
ملیحـه حسـینی، علیمحمـد شـیرواني کالتـه آقـا محمـد، محمدطاهـر 
عسـکري، محمد صیامي کاخکي، سـیدمجتبي حسـیني ششتمد، حسین 
شـهرکي، حسـین صادق صابـري، عباس آقائـي میبدي، مرتضي شـافعي، 
سـید محمـد قـادري، حسـن بکائیـان، محمد میرجلیلـي، سـید علي اکبر 
وزیـري، علیرضـا صادقي اول نوقابي، محسـن بذرکار، حسـین گوهري نژاد، 
اکبـر قرائـي، علـي صفري، حسـین قنبریان، منصوره ناصرقدسـي، حسـن 

بانوئي برزشـي
سـمنان:  رسـول پسـرکلو، منصور همتـی، حمید محقق، مظفـر خلیلی، 

بیـژن ابراهیمیان
همدان:  محمد عاطفی

آذربایجان شرقی:  رسول اسدی
آذربایجان غربی:  خالق محبی

مازنـدران:  قدیـر  لورانـی، یعقوبعلی  منصور سـمانی، قربانعلـی  علیپور، 

بازنشستگی

ستایش و سپاس کردگاری را سزاست که با پیوند جان ها بوستان زندگی را 
بارور ساخت و رشته مهر و دلبستگی را به شراره زناشویی استوار کرد. مطلع 
شدیم تعدادی از همکارانمان زندگی مشــترک خود را آغاز کرده اند. ضمن 
تبریک، از درگاه خداوند متعال زندگی سرشار از خوشبختی و سعادت را برای 

آنان آرزومندیم.

محل خدمت نام همکار

ادارات مرکزی مجید امیر بهرامی

ادارات مرکزی محمد رونقی کندری

مرکز تهران علی یزدانی

شمال تهران امین عبدی

جنوب تهران مسعود مصطفوی

استان گیالن فاطمه موحد

استان گیالن زهرا استاد سرایی

استان اصفهان عباس  شاه مرادي ورنامخواستي  

استان اصفهان منوچهر  فالحیان کلیشادي

استان اصفهان محمد  خاکي زماني

استان اصفهان عباسعلي  عموئیان آذرخواراني

استان اصفهان مرتضي  دلفروزي

پیوندهای آسمانی

رمضانعلـی  بحرپیمـای، اسـحق علیـزاده، حمزه اسـحاق امیـررود، خداداد 
نوشـیرواني، سـید عباسـعلی  غضنفـری، ساسـان نجارصادقـي، حسـن  
پوریائـی، سـید محمد  حسـینی، امراهلل اصغـری، محمد باقر پـای برجای، 
فرهـاد  منصـوری، مجیـد آقانژاد، سیداسـحق موسـوي چاشـمي، علیرضا 
قلي پور واسـکس، مسـلم اسحاقي، شـعبان  موتمن سـورکی، سید محمد 
نعیمـي، پرویـز نیـک بخت، بهنام  احمـدی، محمد قلی پورمحمد، حسـن  

تقدسـی، مهـدی  اصفهانی
یزد: حسین زارع زاده مهریزی

براتپـور  غالمرضـا  علـوي،  سـیدمهدي  بختیـاری:  و  چهارمحـال 
قهفرخـي، فریـدون عبـدي قهفرخـي، سـتار اسـدي امیرابـادي، حمیـد 
کاظمـي، فتح اله هاشـمي چالشـتري، عبداله فاتحي بروجنـي، حفیظ ا... 
آقاباباپـور دهکـردي، علي نصرچالشـتري، سـعید یعقوبي سـاماني، ایرج 
نوربخشـیان، جهانگیـر اسـکندري شـهرکي، احمـد علـي بابائـي، احمد 
نـادري بلداجـي، رضـا نیکوفـر، هوشـمند رئیسـي  کاجـي، جهانشـاه 
سـامانیان باقرصاد، ابراهیم جبیره چالشـتري، ا...یـار منصوري گندماني، 
فایـز عبـادی، بهـزاد صیادي شـهرکي، کریم داد دشـتي، قربانعلي علوي 

فرادنبـه، غالمحسـین جعفری
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تبریک تولد فرزند
همکار گرامی،  به یمن زمینی شدن فرشته کوچکتان، همراه با آسمانی ترین آرزوها برای پرخیر و برکت بودن قدم های کوچکش و روح  بخشیدن به زندگیتان، 

تبریک صمیمانه ما را بپذیرید.

ادارات مرکزی
مهتابرضا مدائن و معصومه مختاری

 جانارزصدیقه تقی زاده
حسامعبداله مهاجری
نازنین فاطمهمحسن حبیبی

امیرعلیسید سعید میر معینی
نیالتورج حصاری

اسماعلی شعبان پور
رایانعلیرضا فرخی امین

آریاآرش کیهان زاده
مهدیارمهدی شوقی نیری

مناطق تهران
امیرمحمدمصطفی یزدان پناه

پرهامکریم معینی
نیوشارضا داودی

نگارعلیرضا عامری
پرنیا ساداتملیحه شکوری
فریماهسمیرا تاجداری

همایونعلی چپردار
رهامحسن یوسفی
راحیلزهرا علیزاده

آرتمیسفرشاد ظاهرکردار
آرمانسمیه پیرحیاتی
مهرادابراهیم جوادی
امیرعلیمحمود شهریاری
نیکاعلیرضا صفاری

لیاناعلیرضا شمسه افضلی
پارساخسرو هاشم آبادی
رقیه حلماعلی اصغر شوشتری

آرادمسعود رضانژاد
آرتام حامد محمدی پور
برساملیال میرشفیعی

آرشاحسین حاجی حسینی
محمدمهیار-مهیاسمسعود شاه آبادی

درساحسن امیری
دانیالجواد مقیسه
سوگندمحمد کبیری
آرشیدامریم بهروج

مهرسامیالد ملک محمدی
هانامعصومه سرلک

مهدیامهدی حیدری دهوئی
اردبیل

نفسپیمان نسترنی
تیام- تاراطاهر چاکر عباسی

سمنان

مرسانامحسن دباغ
رایانمهدیه شریفی
رایانحمید محمدیان

کرمانشاه

ستارهبهروز خالقی
مبینحجت رنجبر

آرینپژمان استوار
رونیاآرش نوری

باراناعبدالرضا نیازی
رادینتورج بهرامی
زهراجمال لطفی

آوامحمد هادی سپهری
ستیالسعید جعفری

هستیمحمد مهدی امیری
محمدنورعلی یاری پور

فرینافریبرز بلبلی خوشینانی
محمدعلیخدارحم فتاحی

گیالن

پارساداود خوشدل فلکدهی
بردیاشهرام دینی پیردهی
سیده اسراءسیدرضا میری لیچاهی

آرشانامیر شعاع کاظمی
دالرامرضا اسماعیلی

نازنین فاطمهمرتضی نصرین کامران
نوامهران رهبری

محمدعلیعلیرضا پور کاکرودی
خراسان رضوی

سیدسجاد-  سیدمجید  حسیني شاندیز
سیدامیرحسین

آویناسعید  مظفریان الئین
دیاناعلیرضا  مهربان
مهرسامهدي  اخوندي

عليجالل الدین  ایزدي طلب
رادمهرایمان  رمضاني شهري

صدرامهدي  عرب
امیر محمدمیثم  ذبیحي حصاري
درسامصطفي  فرقاني پور

سیدمحمدسیدمهدي  طالبي
سیدمحمدمهرادسیدمحمود  علي آبادي

هستيعابس  جباري

همدان

محمدحسینمنوچهر صباحی دلیر
رزامجید لطفی

هرمزگان

محمدعلیرضا موسایی
قزوین

علی حامد فیاض پور 
سامیه و فاطمهتقی ابدی خواه کلیشمی

نیماتیمور جعفری
کیانزینب زینلی
رهامربابه محمدی
کیارشصبا الوندیان

اصفهان

هیوامرضیه  محمد علیزاده
امیرعليمهدي  سالک

ماهتیساعلیرضا  مهدیان
رهاماحسان  رستمي
مرسانامحسن  شعباني
نفسامیر  صرام فر
ملیساغالمرضا  خواجه

ثمینمحمد  داوري دولت آبادي
فاطمه حلماهاشم  فالحتي
هستيعلي  درویشي

سید سجاد  مرتضوي شیخ 
شباني

سیدمحمدیوسف

امیررضاجواد  جعفري طادي
علیرضامحمد  صادقیان رناني

محمدحسینمنوچهر  بیگي هرچگاني
محمدبهناممحمد  بینا
نوراامیر  جمالي

امیرعلياحمدعلي  مصالئي
کیانا ساداتسیدمحمد  فاطمي ورزنه
محمدطاهاامیرحسین  زارع هرندي

امیرعليسجاد  حسیني رحمت آبادي
محمدمجید  زماني

نیماکریم  صالحي مبارکه
لیالپیمان  شاکري

محمدمتینمصطفي ناصري اصفهاني
البرز

آواامین آرسته سامانی 
امیر عباسجواد امیدی
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موفقیت همکار و فرزند همکار

 مقاله های همکارمان علی گل پرور اجیرلو از مدیریت 
شعب اســتان اردبیل در اولین همایش بین المللی علوم 
مدیریت »پیشــرفت ها، نوآوری ها و چالش ها« با عنوان 
نوع مالکیت بانکی و ریســک پذیری و سومین کنفرانس 
بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری با عناوین بررسی 
نقش حسابداری و حسابرسی در توسعۀ بازار سرمایۀ کشور و 
بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر سودآوری بانک های تجاری 

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شدند. 

محمد نوری، فرزند همکارمان مقصود نوری از مدیریت 
شعب استان اردبیل در کنکور سراسری سال 97 ضمن 
کسب رتبۀ 61 در رشــته علوم قضایی دانشگاه علوم 

قضایی پذیرفته شد.

نسیم حق دوســت، فرزند همکارمان مریم فخار از 
مدیریت شعب استان سمنان در کنکور سراسری سال 
97 ضمن کسب رتبۀ 76 در رشته مهندسی مکانیک 

دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته شد.

امیرمحمد غالمی نژاد، فرزند همکارمان رامین غالمی نژاد 
از مدیریت شعب استان گیالن در مسابقات شوتوکان کاراته 
در رشتۀ کمیته در ردۀ سنی نوجوانان موفق به کسب مقام 

سوم در دوازدهمین دورۀ مسابقات قهرمانی کشور شد.

میالد شفاعتی، فرزند همکارمان قدیرمحمد شفاعتی 
از مدیریت شعب استان خراسان رضوی در دوازدهمین 
دورۀ مسابقات قهرمانی کشور انجمن شوتوکان کاراته 
ایران در ردۀ ســنی جوانان، رشــتۀ کومیته وزن 76 
کیلوگرم شرکت کرد و موفق به کسب مقام سوم شد. 

امین رضا شفاعتی، فرزند همکارمان قدیرمحمد شفاعتی 
از مدیریت شعب استان خراسان رضوی در دوازدهمین 
دورۀ مســابقات قهرمانی کشور انجمن شوتوکان کاراته 
ایران در ردۀ سنی جوانان، رشتۀ کومیته وزن 63 کیلوگرم 

شرکت کرد و موفق به کسب مقام اول شد.  

شــکیبا جمشــیدی، فرزند همکارمــان علی 
جمشــیدی از مدیریت شعب اســتان گلستان در 
مســابقات تکواندو نونهاالن کشور موفق به کسب 

مقام سوم شد.
 

مقالۀ همکارمان علی صالحی از مدیریت شعب استان 
اصفهان در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین 
در مدیریت، اقتصاد و توسعۀ دانشگاه جرجیا در کشور 
گرجستان با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر فساد اقتصادی 
در ایران با تأکید بر نقش خدمات نیروی انتظامی عرضه و 

در کتابچۀ مقاالت برتر به چاپ رسید. 

سعید صلواتي همکارمان از اداره کل انفورماتیک در 
سومین دوره مســابقات رده بندي بنچ رست کشوري، 
رشــته تیر اندازي با تفنگ بادي شــرکت و موفق به 
کســب مقام اول کالس ِهوي ِورمیت )HV( و کســب 
مقام نخست مجموع در دو کالس الیت ِورمیت )LV( و 

ِهوي ِورمیت )HV( شد. 

الهه عرفانیان فرزند همکارمان ســلیمان عرفانیان 
از مدیریت شعب اســتان قزوین در پانزدهمین دوره 
مسابقات قهرمان کشوری کیوکوشین کاراته ماتسویی، 

موفق به کسب مقام دوم در رشته کاتا شد.

کوثر محمدنیا فرزند همکارمــان جواد محمدنیا از 
مدیریت شــعب استان خراســان رضوی در بیست و 
نهمین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی مدارس ابتدایی 
دختران کشور در رشته ژیمناستیک، موفق به کسب 

مقام اول شد.

محمد مهدی طاهری فرزند همکارمان اکبر طاهری 
از مدیریت شعب استان چهارمحال و بختیاري در سی 
و ششــمین دوره مســابقات هنری و فرهنگی اذان از 
بین دانش آموزان ناحیه یک شهرکرد، موفق به کسب 

مقام اول شد.

علیرضا یزدخواســتی فرزند همکارمان ســعید 
یزدخواســتی از مدیریت شــعب اســتان اصفهان در 
هشــتمین جشنواره ربات های آموزشــی آریاناکاپ و 
اولین دوره مسابقات بین المللی ربوتکس ایران، موفق 

به کسب مقام اول حرفه رباتیک در اصفهان شد.

اســامه آل ناصر فرزند همکارمان نصار آل ناصر از 
مدیریت شــعب اســتان خوزستان در ســومین دوره 
مسابقات قهرمانی کشور سبک کیوکوشین iku در وزن 
76 کیلو رده سنی جوانان، موفق به کسب مقام اول شد. 
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مرحوم ابراهیم هادی:  این همکار بازنشسته مان 
از مدیریت شعب استان سیستان و بلوچستان در 
سال 1349 به استخدام بانک صادرات ایران درآمد 
و در مرداد ماه سال جاری بر اثر بیماری دار فانی 

را وداع گفت.

مرحــوم احمدرضا کاظمــی خوزانی: این 
همکارمان از مدیریت شــعب استان اصفهان در 
مهرماه سال 1374 به اســتخدام بانک صادرات 
ایران درآمد و در شــهریورماه سال جاری دیده از 

جهان فروبست.

مرحوم رمضان کاظم عبیری: این همکارمان 
از مدیریت شعب استان خراسان رضوی در دی ماه 
ســال 1395 به اســتخدام بانک صادرات ایران 
درآمد و در شهریورماه سال جاری دیده از جهان 

فروبست.

درگذشت همکار

مرحوم بابک صادقــی زاده: این همکارمان در 
مدیریت شــعب اســتان فارس در بهمن ماه سال 
1370 به استخدام بانک صادرات ایران درآمد و در 
شــهریورماه سال جاری بر اثر یک حادثه، دار فانی 

را وداع گفت.

همکار  این  نائیني:  مرحوم محمد حسینیان 
بازنشسته مان از مدیریت شعب استان اصفهان در 
مهرماه سال 1350 به استخدام بانک صادرات ایران 
درآمد و در اردیبهشت ماه سال جاری دیده از جهان 

فروبست.

مرحوم رحمت اله ســلطانیان: ایــن همکار 
بازنشسته مان در مدیریت شعب استان اصفهان در 
آبان ماه سال 1350 به استخدام بانک صادرات ایران 
درآمد و در خردادماه ســال جاری دار فانی را وداع 

گفت.

همکارمان  این  مرحوم سیدحسین عراقچی: 
از مدیریت شعب استان اصفهان در مردادماه سال 
1371 به استخدام بانک صادرات ایران درآمد. وی 
در آبان ماه سال 1389 از کار افتاده شد و در تیرماه 

سال جاری دیده از جهان فروبست.

مرحوم نعمت الــه فرزامی زنگنه:  این همکار 
بازنشسته مان از مدیریت شعب استان کرمانشاه در 
فروردین ماه سال 1350 به استخدام بانک صادرات 
ایران درآمد و در تیرماه سال جاری دیده از جهان 

فروبست.

ایــن همکارمان در  مرحوم طاهــر مرندیان:
مدیریت شعب استان کرمانشاه در تیرماه 1369 به 
استخدام بانک صادرات ایران درآمد و در مردادماه 

سال جاری دار فانی را وداع گفت.

مرحوم سیاوش عزیزی:  این همکار بازنشسته مان 
از مدیریت شعب استان خوزستان در آذرماه سال 
1355 به استخدام بانک صادرات ایران درآمد و در 

مردادماه سال جاری دیده از جهان فروبست.

متأسفانه، دست اجل تعدادی از همکارانمان را از ما دور و از جهان فانی 
مستور کرد. از درگاه خداوند برای این همکاران فقید، آمرزش و برای 

بازماندگان ایشان شکیبایی طلب می کنیم.

با خبر شدیم تعدادی از 
همکارانمان در سطح شبکه، در 
سوگ از دست دادن عزیزانشان 

نشسته اند. نشریه سپهر به 
نمایندگی از تمامی همکاران، 
ضایعه پیش آمده را تسلیت 

می گوید و از درگاه الهی برای آنها 
اجر جزیل و صبر جمیل خواستار 

است. 
ادارات مرکزی:   زهرا شــهریوری، 

مهدی الماسی 
شمال تهران: رضا محبی محتشم، 

صمد حسین زاده مهدیخانی
شرق تهران: هانی زعیم زاده، بهرام 
زینعلی، نرگس رضازاده، مجتبی شواخ
شعبه مســتقل مرکزی ۳046:  

آرمان زندیانی

ســمنان:  مریم فخــار، مجتبي 
رفیعیان، داود محمدي فر

قزوین: ســید باقر هاشــمی، رضا 
یوسفی، علیرضا یوسفی، ابوالحسن 
مسعود  خوشنامی،  حاج شفیعی ها، 
طالبی، وجیه اله نوری، ســیدحمید 
حسینی، مریم مصطفی، علی اوسط 

نورجعفری، محسن بهتوئی
خوزســتان: کیومر نجفی، آزاده 
نجفی، عبدالنبی ســیاحی، یادگار 
وهابی، عبدالحسین بحیرانی، کریم 

جادری، پروانه خلیفه
سیستان و بلوچستان: ابراهیــم 
مالشاهی،  رنجور  غالم  ســرحدی، 
احمد صدقی، حمید شیخ، علیرضا 
هــادی، منصــور لشــکری، مریم 

روان بخش

تسلیت
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مسلم پورآبیار فهادان 
د ان ی یری ش ا م

معرفی  را  خودتان  لطفا   
کنید.

مســلم پورآبیار فهــادان به 
شماره کارمندی 94010، در 
تاریخ 1380/1/8 به استخدام 
بانک صادرات ایران در استان 
یزد درآمدم. پس از استخدام 
فعالیــت خود را در شــعبه 

دهه فجر )کد2714( آغاز و هم اکنون در شعبه محمودآباد 
)کد2715( در کسوت بانکدار مشغول خدمت به مشتریان 

هستم. 
 نظر شما در خصوص تجلیل و تقدیر از عملکرد بانکداران 

برتر و تأثیر آن در شبکه بانکی چیست؟
به نظر من، تجلیل از عملکرد بانکداران برتر بســیار مفید و 
اثرگذار است. زیرا عالوه بر ایجاد رقابت سالم بین همکاران 
و ایجاد انگیزه در آنان موجب می شــود تا کارکنان با رغبت 
و دلگرمي بیشتري مشغول خدمت رساني به مشتریان شوند.

 چه ویژگی های فردی بانکداران برتر را از دیگر کارکنان 
متمایز می کند؟

بــه نظر من یک بانکدار موفق باید قبل از هر چیز حســن 
خلق داشــته و با مردم و مشتریان مهربان باشد. لبخندي 
که یک بانکدار به مشــتري در نظر اول مي زند، اثرش از هر 
بازاریابي حرفه اي بیشتر است. یک بانکدار موفق باید اطالعات 
بانکي اش را به روز نگه  دارد و ضمن تســلط به اطالعیه ها و 
بخشنامه هاي بانکي در مواجهه با مشتریان، آن ها را به خوبي 

راهنمایي و در نهایت جذب بانک کند.
 یک بانکدار موفق از چه اشتباهاتي باید دوری کند؟

یک بانکدار باید با دقت کامل اسناد بانکي )فیش نقدي، 
چک و ...( را کنترل کرده و هنگام صدور اســناد به ویژه 
مبلغ و نام صاحب حســاب را با وســواس کنترل کند، 
چراکه با توجه به برخط بودن حســاب ها کوچکترین 
اشتباه مي تواند باعث بروز خسارتي بزرگ و جبران ناپذیر 

براي همکار و بانک شود. 

مسعود بستانی 
ان  رم ان  یری ش ا م

 لطفا خودتان را معرفی 
کنید.

به شماره  مسعود بستانی 
و   62338 کارمنــدی 
فوق لیســانس مدیریــت 
بازرگانی هســتم. 23سال 
و  دارم  بانکــی  ســابقه 
عنــوان  بــه  هم اکنــون 

بانکدار ارشــد در باجه بلوار امام حسین)ع( شعبه غدیر 
)کد4450( مشغول به خدمت هستم.

 فکر می کنید تجلیل از عملکرد بانکداران برتر چه 
تأثیری در پیشبرد اهداف بانک دارد؟

تجلیل و تقدیر از همکاران باعث دلگرمی بیشــتر آنان 
نســبت به کار شــده و انگیزه کارکنان را برای تالش 
مضاعف در کارشــان افزایش می دهد و در نهایت، یک 

رقابت سازنده بین آن ها ایجاد می کند.
 یک بانکدار موفق چه ویژگی هایی دارد؟ 

به روز بودن اطالعات بانکی، تکریم ارباب رجوع، سرعت 
عمل همراه با دقــت در انجام وظایف مربوطه از جمله 

ویژگی های یک بانکدار موفق است.
 بانکدار موفق باید از چه اشتباهاتی دوری کند؟

به وظیفه اصلی خود بپردازد و به حاشیه ها توجهی نکند. 
همچنین کارهایی که به صالح بانک نیست، انجام ندهد. 
 به عنوان یک بانکدار برتر موفقیت بانک را در رعایت 

چه اصولی می دانید؟
بــرای حفظ و ارتقای جایگاه بانک باید شــعار »حق با 
مشتری است« را رعایت کنیم و همواره تکریم ارباب رجوع 
و مشتریان را سرلوحه امور خود قرار دهیم. ارائه خدمات و 
محصوالت متنوع و به روز بانکداری الکترونیک، با توجه به 
شرایط روز بازار هم باید در اولویت قرار بگیرد. جذب منابع 
ارزان قیمت، کاهش مطالبــات معوق، افزایش مصارف 
همراه با اعتبارسنجی دقیق و مناسب و افزایش تعهدات و 

ضمانت نامه ها می تواند باعث موفقیت بانک شود.

الهام ساورعلیا 
ان ل ان  یری ش ا م

 لطفا خودتان را معرفی 
کنید.

الهام ســاورعلیا به شماره 
هستم  کارمندی 40777 
کــه از تاریخ اول بهمن ماه 
سال 87 به استخدام بانک 
صادرات ایران در اســتان 
در حال  درآمدم.  گلستان 

حاضر در شــعبه غدیر )کد 1408( بــه عنوان بانکدار 
مشغول به خدمت هستم.

 تأثیر تقدیر از بانکداران کوشا و موفق را بر شبکه 
بانک چطور ارزیابی می کنید؟

تقدیر از بانکداران برتر باعث ایجاد انگیزه میان همکاران 
شده و رقابت مثبتی بین کارکنان ایجاد می کند که در 
نهایت موجب افزایش بهــره وری و نیل به اهداف بانک 

می شود.
 ویژگی های بانکدار موفق از نگاه شما چیست؟

در حــال حاضر بــا توجه به افزایش ســطح اطالعات، 
مشتریان دقیق تر و مشکل پسندتر شده اند و الزم است 
همکاران، مهارت و توانایی های خود را برای پاسخگویی 
به نیازها و خواســته های آنان افزایش دهند. در بانک با 
توجه به ماهیت محصوالت بانکی و نقش مشتریان در 
تأمین منافع، مدیریت ارتباط با مشتری و پاسخگویی 
مناسب به خواسته های آن ها جایگاه ویژه ای دارد، چرا که 
فرآیند ارایه خدمات بانکی عمدتاً به نحوه ارتباط کارکنان 
خط مقدم و مشتریان وابســته است. بنابراین برقراری 
ارتباط درست با مشتریان ضمن کسب رضایتمندی آنان 

موجب پویایی و توفیق هرچه بیشتر بانک می شود.
 چه توصیه ای برای همکاران دارید؟

رعایت ســرویس اداری، تکریم مشتریان، توجه به قوانین 
و مقررات، اطاعت از دســتورات مدیران، انجام امور به نحو 
احسن و کمک و همکاری با سایر کارکنان در شعبه از جمله 

عواملی است که می تواند باعث موفقیت همکاران شود.

بانکداران برتر شبکه بانک صادرات ایران معرفی شدند

طبق دستورالعمل اداره کل سازمان  و روش ها و با تصویب هیأت مدیره بانک، در پایان هر فصل از سال، 
بانکداران برتر با تشکیل کمیته ای شامل گروهی از مدیران عالی بانک از طریق اداره کل امور کارکنان 
معرفی می شوند. در این شماره، بانکداران برتر شبکه بر اساس عملکرد سه ماهه اول )فصل بهار( سال 

1۳97 معرفی می شوند. در ادامه گفت وگوی کوتاه نشریه سپهر با این همکاران برگزیده را می خوانید.
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سمیه عباسي جارچلو،   
استان آذربایجان غربي

مهدي احدي
  استان زنجان

فاطمه صفي خاني
  استان مرکزي

 اکبر محمدي،   مرکز تهران

زهرا بخت  خوش
  جنوب تهران

علی اسکندری
  استان خراسان رضوي

اسماعیل هوشمند
  استان سمنان

بهمن مدني
  استان اردبیل

زهرا رضایي،   شمال تهران

علیرضا پیش آهنگ  نژاد
  جنوب تهران

سحر شرکت بزازان
  استان خراسان رضوي

نادر کاکه خاني
  استان کردستان

محمود امیني
  استان قزوین

مریم احمدي بورقاني
  شمال تهران

علیرضا سیدحسیني
  غرب تهران

مریم رجب پور
  استان خراسان رضوي

صادق فرد باقري کیسمي
  استان گیالن

رضا محمود زاده
  استان قم

آزاده بحیرایي
  شرق تهران

حسن فرمایشي رودسري
  غرب تهران

سمیه حجي پورابرده
  استان خراسان رضوي

امین رضازاده نیا
  استان گیالن 

حسین عبدي گلي
  مرکز تهران

جواد مطیع فر
  شرق تهران

رضا صادق پور
  استان آذربایجان شرقي
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زهرا ستوده 
   استان آذربایجان شرقي 

محمود جریده
  استان کهگیلویه  و  بویراحمد

مریم ثابت سروستاني
  استان فارس

کورش طوالبي
 استان لرستان

سیده عفت واعظي مقدم
استان خراسان جنوبي

محمد مهدیان ریزي
   استان اصفهان

سیده الهام حسیني هفشجاني
  استان چارمحال بختیاری

محمد کشاورزي
  استان فارس

مصطفي محسني کفشگري
استان مازندران

طیبه قاسمي معصوم آباد
استان البرز

فیروزه ابراهیمي دره
  استان اصفهان

شهال ساري
   استان خوزستان

سیدمحمود حسیني 
حمزه خاني

  استان فارس

ایمان ذبیح زاده
 استان مازندران

امین آقاجاني گلسفید
شعبه مستقل مرکزی ۳046 

یحیي کریمي
  استان ایالم

عاطفه متقي
  استان خوزستان

حسین کاشاني
 استان کرمان

سعید عسگري
 استان همدان

سمیه حسین پور
  استان بوشهر

بهمن ایزدي نیا
  استان سیستان و بلوچستان

سمیرا سعادت نیا
 استان کرمانشاه

مهدي پورابراهیمیان هراتي
استان یزد
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د م
1- حداقل سهامداران در شرکت سهامی عام باید چند نفر باشند؟ انسان مؤمن هرگز 
نمی شود 2- شنیده شده، کشــور فالسفه 3- دشمن سخت، گردنکش، توانگر، یکی 
از مطهرات 4- بریدن شــاخۀ زائد، جست وجو کردن، گناه و بزه، سیم منفی برق 5- 
گیرا و جذاب، فرزند نتیجه، حزب نوازشریف 6- مشاغل رده باال، کشور پوتین، خداوند 
آن ها را برای راهنمایی مردم فرســتاد 7- مدفن آن در شهر ری است، فرقه ای از فرق 
مسیحیت 8- اســب ترکی، حرف بیهوده 9- در نگرش سیستمی به مدیریت منابع 
انسانی، سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان مشمول کدامیک از اجزاء سیستم محسوب 
می شود، از کاخ های تخت جمشید 10- فلز کشف شده در سال 1925، رخسار، مدفن 
موالنا 11- قرض ها، نقصان، فیلسوف آلمانی 12- اجازۀ حضور یافتن، معدن، کلمۀ شرط 
و تفصیل، مرکز ایتالیا 13- خداوند، شــهر باستانی در شرق آسیا، از گل های خوش بو، 
دو یار جدولی 14- تئوری مدیریت علمی را کدام یک از دانشمندان مطرح کرده است، 

خورشید عالم تاب 15- دختر کوروش، وزیر امور خارجۀ اسبق کشورمان

جدول شماره 182
ی  ا

1- نوعی خوراک سنتی، هنگام مذاکره و برقراری با مشتریان مذاکره مطلوب آن 
است که بر فرایند... استوار باشد 2- کشیده شدن، دندان های نیش 3- خسیس 
پس نمی دهد، پوست کن، آرایش و زینت، لنگه چیزی 4- بدن، بیماری پوستی، 
یک ســیزدهم بدن را تشکیل می دهد، بدبوی پرخاصیت 5- مالحت و زیبایی، 
ادامه داشتن، از خدایان هندو 6- جهیدن آب، ضلع روی زاویه، رود پرآب حیاتی 
جنوب 7- پیش درآمد بارش های رگباری، هنرمندی که بیش از 200 فیلم بازی 
کرده است 8- شما انگلیسی، شبکۀ اطالعاتی 9- ایالت امریکایی، از نوشته های 
والتر اسکات 10- دربه در از زادبوم، غذای آبکی،  فیلمی با بازیگری علیرضا لرستانی 
فرنگی کار سابق کشتی 11- ستارگان، چندین ورق، شهر تاج محل 12- سلسله ای 
کهن، بازداشتن از کاری، القاب اشرافی، بخشنده 13- پول کشور چشم بادامی ها، 
خویشاوند مستقیم، میوۀ آتشــین، پراکنده 14- جمع ولی، کربالی قدیم 15- 

مجموعه اثاثیۀ سنگین منزل، همت گماشتن بر امری.
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1 و 0 ان  برن
1-  مهدی باقری، مدیریت شعب شرق تهران 

2-  غالمرضا صیفوری، مدیریت شعب استان هرمزگان 
3-  قاسم طاهری، مدیریت شعب استان مازندران 

4-  معصومه محرمی، شعبۀ مستقل مرکزی 3046 
5-  مروارید گشتاسبی، مدیریت شعب استان خوزستان

1 و 0  
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