
»اتحاد استراتژیک بانک ها« 
ضرورتی اجتناب ناپذیر

سمیه قبادی| »به موضوع اتحاد استراتژیک از سوی بانک ها 
توجه زیادی نشده اســت این در حالی است که در شرایط 
کنونی اتحاد استراتژیک بانک ها انتخاب نیست بلکه به یک 

ضرورت تبدیل شده است.«
ایــن گفته ابوالقاســم رحیمی انارکی مدیرعامــل بانک در 
هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت است 
که می تــوان آن را یکی از کارراهه مهم برون رفت نظام بانکی از 

معضل موازی کاری و یا همپوشانی وظایف یکسان عنوان کرد.
زیرا همان طور که ایشــان تأکید داشتند با توجه به وضعیت 
حاکم بر شــبکه بانکی و هزینه های قابــل توجه در بخش های 
مختلف می توان از طریق اتحاد استراتژیک بانک ها و افزایش توان 

مالی، عملکرد بهتر و روبه رشدی برای بانک ها ایجاد کرد.
اما نکته حائز اهمیت که توسط مدیرعامل بانک مطرح شد این 
اســت که با توجه به تجربه سیستم بانکی سایر کشورها در این 
خصوص، پیش از اتحاد سرمایه ای باید زمینه اتحاد غیرسرمایه ای 
بانک ها در قالب سه فاز »همکاری غیررسمی«، »توافقنامه های 
قراردادی« و »ادغام و تملیک« فراهم شــود و این موضوع صرفاً 
برای بانک های تخصصی یا تجاری نیست بلکه این مهم باید در 

شبکه بانکی کشور لحاظ شود.
به اذعان کارشناســان اگر بانک ها خود داوطلبانه شرایطی را 
فراهم کنند که امکان شــکل گیری اتحاد استراتژیک برای آنان 
فراهم شــود این اقدام باعث هم افزایی مثبت شده و مزیت های 
بسیاری را برای طرفین در پی خواهد داشت. در غیر این صورت 
و در صورت عدم این هم افزایی در آینده مخاطراتی به مراتب بیش 

از منافع تک روی برای شبکه بانکی بروز خواهد کرد.
بر اســاس همین ضرورت ها و مزایا رحیمــی انارکی در این 
نشســت، آمادگی بانک مسکن در سطح مدیریت عالی و هیأت 
مدیره را برای ورود به بحث اتحاد اســتراتژیک با بانک ها ضمن 

حفظ منافع مشترک را اعالم کرد.
می توان پیش بینی کرد اگر این اتحاد اســتراتژیک در میان 
بانک ها در فضای کنونی کســب وکار جامعه شکل بگیرد، شاهد 
تســریع در ارایه خدمات به آحاد مردم و در نهایت توسعه کشور 

خواهیم بود.
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نجفیان در دوره آموزشی بازآموزی روسای شعب:

برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران 
ارشد بانک مهم است

حضور اعضای هیأت مدیره در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی بازآموزی روسای 
شعب و مدیران امور به عنوان اساتید این دوره ها، گویای اهمیت این دوره هاست.

عضو هیات مدیره در جمع کارکنان مرکز تهران: 

تعامل مطلوب، تصویری مناسب در ذهن 
مشتری ایجاد می کند

کارکنان شعب باید از طریق ارتباطی منطقی و تعاملی، تصویر مثبتی از بانک در 
ذهن مشتری ایجاد کرده و در این راستا از تمام ظرفیت های موجود استفاده کنند.

هم زمان با دهه فجر انقالب اسالمی انجام شد

پاسخگویی مدیران ارشد بانک به سؤاالت 
مشتریان

هم زمان با آغاز دهه فجر انقالب اسالمی امکان ارتباط مستقیم مشتریان با مدیران 
ارشد بانک در »مرکز ارتباط با مشتریان« اداره کل روابط عمومی فراهم شد.

با حضور مدیرعامل برگزار شد 

هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت 

  همتی در نهمین گردهمایی روسای شعب موفق بانک های کشور:

روسای شعب برمصارف بانک ها نظارت داشته باشند

سالروز شهادت حضرت زهرا)س( را تسلیت می گوییم
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چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی گرامی باد 



17 آذر 1397  شماره 2731 خبر

با حضور مدیرعامل برگزار شد 

هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت 

هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت 
توسط پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی و با حضور 
مقامات بانکی و اقتصادی در ســالن همایش های برج میالد 

تهران برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن-هیبنا، در این همایش 
محمدجــواد آذری جهرمی وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات، 
اکبــر کمیجانی قائم مقام بانک مرکــزی، علی دیواندری رییس 
پژوهشــکده پولی و بانکــی، ناصر حکیمی معــاون فناوری های 
نویــن بانک مرکزی، ابوطالب نجفی مدیرعامل شــرکت خدمات 

انفورماتیک و کارشناسان خارجی حضور داشتند. 
همچنین عبدالناصر همتــی رییس کل بانک مرکزی در یک 

پیام ویدیویی محورهای همایش را تشریح کرد.
۶ محور همایش هشــتم شامل »فناوری زنجیره بلوک و دفاتر 
توزیع شــده«، »رمز ارزها«، »ســامانه های پرداخت جایگزین«، 
»فناوری های مالی، پرداخت و بانکداری باز«، »تقلب، پولشویی، 
کالهبرداری و روش های مقابله با آن« و »تحول دیجیتال« بود.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد:
افزایش امنیت با راه اندازی سامانه شاهکار

در ایــن همایــش، آذری جهرمــی وزیر 
ارتباطــات و فناوری اطالعات با اشــاره به 
دســتاوردهای جدید دولت و بانک مرکزی 
در کمیتــه نظام های پرداخــت، راه اندازی 
ســامانه شــاهکار را ابزاری بــرای افزایش 

امنیت در احراز هویت دانست.
وی با تأکید بر اینکه آیین نامه رفع انحصار از »پی اس پی ها« 
به تصویب رســیده، تأکید کرد: بانک مرکزی در حوزه بانکداری 

الکترونیک، سیاست های تسهیلی را با جدیت پیگیری می کند.
آذری جهرمی با تأکید بر اینکه ارایه تســهیالت در بانکداری 
مجازی با نــرخ پایین تر از بانکداری فیزیکــی صورت می گیرد، 
مهم ترین چالش در حوزه بانکــداری الکترونیک را چالش احراز 

هویت دانست. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تأکید بر اینکه با راه اندازی 
ســامانه شــاهکار در نظام بانکی، امنیت و شفافیت افزایش پیدا 
می کند، گفت: مجموعه ای از شاخص های هویتی و شناسایی در 
مرکز تبادل اطالعات دولت الکترونیک شــرایطی را فراهم کرده 

که احراز هویت با دقت باالتری نسبت به گذشته صورت گیرد.
وی با تأکید بر این که فین تک ها در یک ســال گذشته رشد 

قابل توجهی داشــته اند، اظهار داشــت: باید عــالوه بر حوزه های 
پرداخت، شرایط حضور فین تک ها در سایر زمینه ها تسهیل شود.

وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: سیاســت گذاری در 
کشور در زمینه تســهیل خدمات بانکداری الکترونیک را فراهم 
کرده و کار اصلی توســط فعاالن بخش خصوصی صورت گرفته 

است.
آذری جهرمی اقدام دیگر مناســب در کســب وکار مجازی را 
تشــکیل کمیته ای برای جلوگیری از فیلتر کســب وکارها عنوان 
کــرد و گفت: کمیتــه ضد فیلتر، شــکایت حوزه های مختلف را 
رســیدگی می کند تا بتواند شــرایط را برای فعــاالن در فضای 

مجازی تسهیل کند.
وی تأکیــد کرد: در حوزه بالک چیــن تحقیقات قابل توجهی 
انجام شــده و محصوالت عملیاتی عرضه شده است. هنگامی که 
نظام بانکداری بر اســاس بالک چین پیاده شود، مرجعیت اعتماد 

به جای نظام سنتی به اعتماد عمومی تغییر خواهد کرد.
وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیــان این که نظام های 
بانکی دنیــا موضع خود را در برابر بالک چین مشــخص کردند، 
گفت: بانک مرکزی نیز موضع گیری اولیه خود را در این خصوص 

انجام داده و مرزبندی تا حدودی مشخص شده است.

 رییس کل بانک مرکزی تشریح کرد
دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه نظام های پرداخت

 رییــس کل بانــک مرکــزی در یک پیام 
ویدیویی در همایش بانکداری الکترونیک و 
بانک  اقدامات  مهم ترین  نظام های پرداخت، 

مرکزی در این حوزه را تشریح کرد.
عبدالناصر همتی پس از بیان دلیل عدم 
حضور خود در این همایش به دلیل سفر به 
کشور سوریه، گفت: ســامانه های پرداخت و تسویه از دو بُعد به 

بانک مرکزی کمک می کند.
وی بُعد نخست را وجود یک بستر نظارتی معرفی کرد و گفت: 
در زمان نوســانات ارزی، بهره گیری از ابزار پرداخت باعث ایجاد 

آرامش در بازار ارز شد. 
همتی بُعد دیگر را تســهیل کسب وکارها به واسطه بهره گیری 
از سامانه پرداخت عنوان کرد و گفت: روزانه 200 میلیون تقاضا 
در این بخش وجــود دارد که می تواند به تقویت کســب وکارها 

کمک کند.
رییس کل بانک مرکزی اســتفاده از ابزار برداشــت مستقیم، 

تدوین سیاســت ارز رمزهــا، تبدیل کارت های مغناطیســی به 
هوشــمند و ایجاد یک پلت فرم بــرای بالک چین ها را به عنوان 
اقدامــات بانــک مرکــزی در بخــش بانکــداری الکترونیک و 

کسب وکارهای نوین معرفی کرد.

 مدیرعامل بانک:
اتحاد استراتژیک برای تمامی بانک ها ضروری است

 ابوالقاســم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک 
نیز که در پنل »میزگرد اتحاد اســتراتژیک 
بانک ها« هشتمین همایش ساالنه بانکداری 
الکترونیــک و نظام هــای پرداخت، حضور 
داشت، با تأکید بر الزامات اتحاد استراتژیک 
اتحاد استراتژیک  بانک ها گفت: به موضوع 
از سوی بانک ها توجه زیادی نشده و پیش از اتحاد سرمایه ای باید 

زمینه اتحاد غیرسرمایه ای بانک ها فراهم شود.
در ایــن پنــل که مدیــران عامل بانــک ملت، بانــک آینده 
و رییــس پژوهشــکده پولی و بانکی و دبیــر همایش نیز حضور 
داشتند، رحیمی انارکی در پاسخ به سؤالی درباره ضرورت اتحاد 
اســتراتژیک بانک ها در حوزه فناوری گفت: با توجه به وضعیت 
حاکم بر شــبکه بانکــی و هزینه های قابل توجــه در بخش های 
مختلف می توان از طریق اتحاد اســتراتژیک بانک ها، بنیه مالی و 

عملکرد بهتر و روبه رشدی برای بانک ها ایجاد کرد.
وی با بیــان اینکه در حال حاضر اتحاد اســتراتژیک بانک ها 
انتخاب نیســت بلکه به یک ضرورت تبدیل می شود، افزود: اینکه 
این موضوع در دســتور کار همایش قرار گرفته جای خرسندی 
دارد. اتحــاد اســتراتژیک برای تمام بانک ها اعــم از تخصصی و 
تجاری ضروری اســت و ما موارد مشــترکی داریم که می توانیم 

در خصوص آن ها حتی با بانک های تجاری اتحاد داشته باشیم.
مدیرعامــل بانک ادامــه داد: بانک های تجــاری و تخصصی 
به صورت عام در بســیاری از موارد با یکدیگــر حوزه های کاری 
مشــترک دارند و فقط در یکسری امور تخصصی اشتراک منافع 

ندارند.
رحیمــی انارکی با بیان اینکه در شــرایط فعلــی قطعاً اتحاد 
اســتراتژیک بانک ها به صورت گسترده قابل اجرا نیست، به لزوم 
ایجاد فرهنگ مشترک بین شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: حتی 
با وجود الگوبرداری از این موضوع از کشورهای دیگر، ما باید برای 
اجرای این الگوها در داخل فرهنگ سازی کنیم، بنابراین ابتدا به 

اتحاد بین بانک ها نیاز داریم.

وی با اشــاره به نتیجه مطالعات ۶4 کشور برای تحقق اتحاد 
اســتراتژیک بانک ها گفت: در دنیا با طی سه فاز اصلی به اتحاد 
اســتراتژیک رســیدند که این ســه فاز »همکاری غیررسمی«، 

»توافقنامه های قراردادی« و »ادغام و تملیک« است.
رحیمــی انارکی گفــت: »موضــوع اتحاد اســتراتژیک« در 
فــاز توافقنامه هــای قراردادی در ســه مرحله شــکل می گیرد. 
به این ترتیــب که فاز نخســت آن اتحاد غیرســرمایه ای شــامل 
فعالیت های توســعه ای، بازار و صنعت، فاز دوم اتحاد سرمایه ای 

و در فاز سوم جوینت ونچر است.
مدیرعامــل بانــک تأکید کــرد: بنابراین بــرای تحقق اتحاد 
اســتراتژیک بانک هــا، پیــش از اتحاد ســرمایه ای بــه اتحاد 
غیرسرمایه ای توجه شده که ما نیز باید ابتدا به این موضوع توجه 

کنیم تا زمینه اتحاد سرمایه ای بانک ها فراهم شود.
رحیمی انارکی همچنین در پاســخ به این سؤال که آیا بانک 
مسکن آمادگی اشتراک منافع خود با سایر بانک ها را در راستای 
اتحاد اســتراتژیک دارد یا خیر، گفت: نباید بانک ها تمامیت خواه 
باشند چرا که ضرورت حضور بیشتر در ارکان اقتصادی و اجتماعی 
به سمت اتحاد استراتژیک است و در آینده این ضرورت قطعیت 
می یابد به هرحال این موضوع اجتناب ناپذیر است که بانک ها اگر 
در حال حاضر در راســتای اتحاد استراتژیک حرکت کنند روزی 

این اقدام الزم االجرا می شود.
وی ادامــه داد: بنابرایــن باید بانک ها خــود را آماده کنند و 
شــرایط را برای اتحاد در مجموعه های خود فراهم کنند چراکه 
اگــر داوطلبانه این هم افزایی صورت گیرد مزیت های آن بســیار 
زیاد اســت. در غیر این صورت عدم هم افزایی در آینده می تواند 
مخاطراتی به مراتب بیش از منافع را برای شــبکه بانکی داشــته 

باشد.
مدیرعامــل بانک گفت: منافع مشــترک بیــن بانک ها قطعاً 
اجتناب ناپذیر اســت و بانک مسکن نیز در سطح مدیریت عالی و 
هیأت مدیره سعی می کند این موضوع را در دستور کار قرار دهد.
رحیمی انارکی همچنین با تأکید بر لزوم توسعه فناوری شبکه 
بانکی گفت: در دنیا مســیر شبکه بانکی با محوریت فناوری طی 
می شــود و حرکت اقتصاد جهانی در بحث اتحاد اســتراتژیک به 

سمت شرکت های دیجیتال است.
وی تأکید کرد: از ســال 2001  از بین پنج شرکت بزرگ در 
حوزه اتحاد اســتراتژیک فقط یک شــرکت فناوری وجود داشت 
اما در ســال 201۶  هر پنج شــرکت بزرگ در راســتای اتحاد 

استراتژیک از شرکت های بزرگ حوزه فناوری هستند.

مدیر کل گمرک قم خطاب به مسووالن مدیریت: 

رسالت اجتماعی خود را به خوبی محقق کرده اید
بانک مســکن با ارایــه خدماتــی مطلوب بــه مردم، 
 رســالت اجتماعی خود را به بهترین نحــو ممکن به اجرا 

رسانده است.
بــه گزارش روابط عمومی مدیریت قــم، این مطلب را خلیلی 
مدیرکل گمرک اســتان در دیدار با اعضای کمیته بازاریابی این 
مدیریت که با هدف معرفی خدمات بانک مســکن برگزارشــد، 

عنوان کرد.
وی با اشاره به فعالیت های چشــمگیر بانک مسکن در حوزه 

تهیه مســکن مهر برای متقاضیان و کارکنــان گمرک، صندوق 
مســکن یکم بانــک مســکن را کمک بســیار مناســبی برای 

خانه دارشدن زوجین برشمرد.
در ادامه این نشســت مهدی رجبی معاون مدیر شعب استان 
گفــت: در حال حاضــر بر اســاس آخرین نقشــه های موجود، 
بخــش عظیمی از شــهر قم در منطقه بافت فرســوده قرار دارد 
و ایــن بهترین فرصت خواهد بود کــه کارکنان اداره کل گمرک 
بتوانند به صورت مشــترک از مزایای حســاب صندوق مســکن 

 یکم برای توســعه شــهری و بهســازی و نوســازی این مناطق 
استفاده کنند.

معــاون مدیریت قم افــزود: با توجــه به ارتبــاط تنگاتنگ 
گمــرک با شــرکت های تجــاری فعال اســتان، ایــن آمادگی 
و تمایــل وجــود دارد تــا بتوانیم در راســتای توســعه تعامل، 
درخواســت های مالی شرکت های معتبر اســتان در زمینه های 
 مختلــف بــه ویــژه صــدور ضمانت نامــه را در اســرع وقــت 

اجابت کنیم.
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خطیب زاده در نشست حراست شبکه بانکی 
خراسان رضوی: 

 حراست از پشتوانه  های 
قوی مدیران بانکی است

مدیر شعب خراسان رضوی، وجود حراست را پشتوانه ای قوی 
برای مدیران سیستم بانکی برشمرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت خراســان رضوی، حســن 
خطیب زاده مدیر شعب استان این مطلب را در پنجمین نشست 
کمیسیون هماهنگی حراست شبکه بانکی خراسان رضوی که به 
میزبانی حوزه حراست مدیریت و با حضور رهجو رییس کمیسیون 
هماهنگی حراســت بانک های اســتان و رییــس اداره اقتصادی 

حراست کل خراسان رضوی برگزار شد،  عنوان کرد.
در این نشســت که در خصوص طرح تحول و تعالی سازمانی 
حراست و فرآیند کاری کمیسیون هماهنگی حراست شبکه بانکی 
و اقدامات مثبت این کمیســیون تشکیل شد، مدیر شعب استان 
فعالیت در راستای تأمین مسکن را از افتخارات کارکنان این بانک 

دانسته و از آن به عنوان نعمت و افتخاری بزرگ یاد کرد.
 در ادامه، دســتور کار کمیسیون مطرح شده و اقدامات دفاتر 
حراست بانک های استان در خصوص مصوبات نشست پیشین با 
ارایه گزارشی از فعالیت های به عمل آمده به همراه مستندات، مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیر شعب لرستان:
اطالعات به روز کارکنان، افزایش 

کیفیت خدمات را در پی دارد

مطالعه بخشــنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های بانک 
و تالش در به روزرســانی اطالعات، موجب افزایش کیفیت 

خدمات ارایه شده می شود.
به گزارش روابط عمومی مدیریت لرستان، این مطلب را مرتضی 
دهداری زاده مدیر شــعب استان در مراسم تجلیل از برگزیدگان 
آزمون سنجش شغلی سال جاری در مدیریت که با حضور معاون 
و مسووالن مدیریت و روسای شعب استان برگزارشد، عنوان کرد.

وی در این مراســم ضمن تاکید بر اهمیت به روز بودن دانش 
شغلی کارکنان گفت: تسلط کارکنان بر دستورالعمل های بانک 
موجب افزایش کیفیت خدمات ارایه شده می شود و از طرف دیگر 
افزایش کیفیت خدمات نیز اثر مســتقیمی بر حفظ و نگهداشت 
مشتریان خواهد داشت و در نهایت اثر مثبت آن، متوجه کارکنان 
و شــعب خواهد شــد. در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر و 

هدایایی از کارکنان برتر تقدیر شد.

در حوزه غرب اصفهان برگزار شد

 دوره آموزشی شگردهای مقابله 
با جاسوسی

در راستای فعالیت های آموزشی و برگزاری دوره های مختلف 
و بازآموزی کارکنان مدیریت اصفهان و ارتقای سطح علمی 
و افزایش بهره وری آنان، دوره آموزشی شگردهای مقابله با 

جاسوسی در حوزه غرب استان اصفهان برگزار شد.
بــه گزارش روابــط عمومــی مدیریت اصفهــان، امیرعباس 
شیرانی نژاد مســوول حوزه غرب اصفهان در این خصوص گفت: 
آموزش مســتمر کارکنان در تمامی زمینه ها باعث می شــود تا 
کارکنان همواره برای ارایه خدمات مطلوب به مشتریان و مراجعان 

آماده و مهیا باشند.

  همتی در نهمین گردهمایی روسای شعب موفق بانک های کشور:

روسای شعب برمصارف بانک ها نظارت داشته باشند
در نهمین گردهمایی رؤســای شعب موفق 
بانک های کشور که با حضور رییس کل بانک 
مرکزی و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره 
بانک ها در ســالن اجتماعات بانک مرکزی 
برگزار شد، از روسای شعب برتر بانک مسکن 

تقدیر شد.
 تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی؛ 

اولویت نظام بانکی
بانک مرکزی   رییس کل 
گردهمایــی  نهمیــن  در 
روسای موفق شعب بانکی 
در بانــک مرکــزی گفت: 
اشــتغال و تولید، اولویت 
نظام بانکی اســت و باید 
سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تأمین شود.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، 
عبدالناصر همتی رییــس کل بانک مرکزی، در 
این گردهمایی با تأکید بر اینکه حفظ اشــتغال 
و تولیــد، اولویــت نظــام بانکی اســت، گفت: 
مدیــران عامل بانک های دولتی و خصوصی باید 
در ماه های پایانی ســال اولویــت خود را تأمین 
سرمایه در گردش واحدهای تولیدی قرار دهند 
و از سخت گیرهایی که مانع تأمین نقدینگی این 

واحدها می شوند، خودداری کنند.
رییس کل بانک مرکزی بــا بیان این که نیاز 
به نقدینگی بعضی از واحدهای تولیدی به دلیل 
افزایش نرخ ارز افزایش یافته اســت، افزود: این 
عوامل نباید مانع فعالیت واحدهای تولیدی شود 
و با توجه به این که بانک مرکزی حامی تولید و 
حفظ اشتغال در کشور است، الزم است بانک ها 

در این زمینه با جدیت وارد عمل شوند.
وی با اشــاره به نقش مهم شعب در پیشبرد 
امور بانک ها، بر ضرورت نظارت روسای شعب بر 

مصارف بانک ها تأکید کرد.
در این مراسم که جعفر آقامالیی عضو هیأت 

مدیــره و محمــود الری مدیر امور اســتان ها و 
بازاریابی نیز حضور داشتند از سیدمجید هاشمی 
رییس شــعبه فاز ســه اندیشــه مدیریت غرب 
تهران، محمد بیژنی رییس شــعبه چمســتان 
مدیریت مازندران، عظیم رحمانی رییس شعبه 
قائمیــه مدیریت فارس، مصطفی عقاب نشــین 
رییس شعبه باغستان کرج مدیریت البرز، حسن 
حمیداوی رییس شــعبه غدیر اهــواز مدیریت 
خوزستان، محسن صانعی مهر رییس شعبه کوی 
نیروی شوشــتر مدیریت خوزســتان، سیدولی 
روغنی رییس شعبه باشت مدیریت کهگیلویه و 
بویراحمد، امیرحسین شفیع آبادی رییس شعبه 

مینودر مدیریت قزوین، حســین رســت رییس 
شعبه شهید نواب صفوی بابل مدیریت مازندران، 
منوچهر مهاجر رییس شــعبه استادان مدیریت 
همدان، ظهراب آریان پور رییس شــعبه فرصت 
شــیرازی مدیریت فارس، صغری هاشــم آبادی 
رییس شــعبه شــهید چمران مدیریت کرمان، 
عبدالحمید مقصودی رییس شعبه شهید دیباج 
مدیریت همدان، حســینعلی ثابتی خرم رییس 
شــعبه میدان میوه و تره بار کرج مدیریت البرز 
و ســیف ا... هادی پور رییس شــعبه برغان کرج 
مدیریــت البرز به عنوان 15 رییس شــعبه برتر 

شبکه بانک مسکن تقدیر شد.

نعیمی در جمع بازاریابان برتر غرب تهران:

مسوولیت ما در جذب منابع سنگین است

در دیدار مدیرکل پست خراسان شمالی با اسدی فر مطرح شد

از مذاکرات بین سازمانی، استفاده بهینه کنیم

ریحانی پور خطاب به روسای شعب کرمانشاه: 

جانشین پروری، از وظایف مهم رییس شعبه است

وضعیت متفاوت استان تهران به ویژه مدیریت غرب تهران 
به لحاظ تمرکز بیشترین میزان منابع، وظیفه ما را سنگین تر 

می کند. 

به گزارش روابــط عمومی مدیریت غرب تهران، این مطلب را 
فریبرز نعیمی مدیر شــعب منطقه در مراسم تقدیر از بازاریابان 
برتر شــش ماهه ابتدای سال جاری که با حضور مسووالن منطقه 

برگزار شد، عنوان کرد.
وی با تبریک بــه بازاریابان برتر، تعصــب و پیگیری آنان در 
تحقق اهداف ســازمان در بخش بازاریابی را ســتود و از زحمات 

آنان قدردانی کرد.
نعیمی با اشــاره به لزوم حفظ تعادل در ترکیب منابع و تأکید 
بر اولویت جذب منابع خرد، افزود: در شــرایط اقتصادی کنونی، 
وظیفه کارکنان در خدمت به مردم و کسب رضایت و آرامش آنان 

بسیار حساس است.
وی ابراز امیدواری کرد با اتکا بر ظرفیت باالی منطقه و اعمال 
تالش مضاعف در مدت باقیمانده تا پایان سال، جشن منابع 100 

هزار میلیارد ریالی را در کنار یکدیگر برپا کنیم.
در ایــن مراســم، از بهــرام پارســاپور رییس شــعبه آیت ا... 
کاشــانی، رضــا محمدپور رییس شــعبه نسیم شــهر، ســجاد 
قنبریــان رییس شــعبه سیدالشــهدا شــهرک ولیعصــر، زهرا 
نوروزی رییس شــعبه کســری مارلیک و سیدجعفر میرحسینی 
 معاون شــعبه شــهیدخدامی با اهــدای لوح تقدیــر و هدایایی 

تقدیر شد.

در دیدار مدیر کل پست خراسان شمالی با مدیر شعب استان که 
در راستای افزایش سطح همکاری ها و تعامل صورت گرفت بر 
لزوم اطالع رسانی متقابل خدمات قابل ارایه در بانک و اداره کل 

پست به کارکنان هر دو مجموعه تأکید شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت خراسان شمالی،  علی اکبرخانی 
مدیر کل پست استان خدمات گسترده پست در بخش های مختلف 
اعم از ارســال مراســالت، چاپ تمبرهای اختصاصی برای کارکنان 
بانک و همکاری با شــعب تحت پوشــش بانک در اســتان به منظور 
تحویل اخطاریه های پستی مشــتریان دارای بدهی معوق را تشریح 

کرد.
وی همچنیــن از اعــالم آمادگی خود بــرای پذیرش نصب یک 
دستگاه خودپرداز بانک مسکن در ساختمان اداره کل پست خبر داد.
در ادامه مجید اســدی فر مدیر شــعب اســتان نیز با استقبال از 
خدمات قابل ارایه توسط پست، از پیشنهادهای مطرح شده به عنوان 

یــک بازی برد- برد یاد کرد که می تواند بهره مندی متقابل دو طرف 
را از یک مذاکره موفق تضمین کند. مدیر شــعب همچنین از اعالم 
آمادگی بانک مســکن برای نصب دســتگاه های خودپرداز در محل 
ســاختمان هریک از شعب اداره کل پست در سطح استان خبر داد 
و افزود: بانــک این آمادگی را دارد تا به منظــور رفاه حال کارکنان 
اداره کل پست، در هریک از مکان های مورد درخواست توسط پست 
که بازدهی موردنظر بانک را داشــته باشــد نسبت به نصب دستگاه 

خودپرداز دیواری یا سالنی اقدام کند.
 گفتنی اســت با شروع سطح جدیدی از همکاری ایجادشده بین 
بانک و اداره کل پســت، امید است در آینده ای نزدیک تعامالت دو 

سازمان در حوزه خدمات کارمزدمحور افزایش یابد.

مدیر شعب کرمانشاه در همایش روسای شعب این مدیریت، 
پرورش نیرو برای آینده بانــک را یکی از مهم ترین وظایف 

رییس شعبه برشمرد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمانشاه،  حسن ریحانی پور 
در این همایش که روســای شعب شهرستان کرمانشاه و روسای 
دوایر مدیریت حضور داشــتند، تصریح کرد: اگر بتوانیم کارکنان 
را ترغیب کنیم تا با انگیزه بیشــتر و دانش و تجربه با ارزش تر به 
کار و فعالیــت ادامه دهند، بزرگ ترین خدمت را به خانواده بانک 

کرده ایم و گامی مهم برای موفقیت برداشته ایم.
ریحانی پور تصریح کرد: تبصره 35 قانون بودجه، فرصت خوبی 
برای کاهش مطالبات روستایی، حتی در مناطق زلزله زده است، 
لذا باید با اطالع رســانی به موقع و فراگیــر از این ظرفیت نهایت 

استفاده را ببریم.
وی با اشاره به کسب جایگاه سبز مدیریت کرمانشاه در ارزیابی 
عملکرد و ارتقای تعداد شــعب ســبز استان از 22 شعبه در آبان 
ماه به 25 شــعبه در پایان آذر اظهار داشت: موفقیت های استان 
در ارزیابی عملکرد نشان می دهد که ظرفیت و استعداد کافی در 
کارکنان، برای تحقق اهداف بزرگ تر وجود داشته و نقش روسای 

شعب برای بهره برداری از ظرفیت ها بسیار مهم است.
مدیر شــعب کرمانشــاه افزود: همان گونه که در جذب منابع 
نســبتاً موفق عمل کردیم در بخش کاهش مطالبات نیز علی رغم 
موضــوع زلزله می توانیم بهتر عمل کرده و از فرصت های مختلف 

از جمله طرح چاوش و تبصره 35 بهره برداری کنیم.
ریحانی پور گفــت: هنر مدیریت و توان واقعی رییس شــعبه 

موفــق، وقتی ظهور و بروز پیدا می کند که بتواند علی رغم برخی 
ناکامی ها و شکست ها، امید را در خود و کارکنان زنده نگه داشته 

و با نگاه به آینده، تالش مضاعفی از خود نشان دهد.
وی در پایان سخنان خود تاکید کرد در چند ماه پایانی سال، 
با استفاده از توان و مشــارکت همه کارکنان شعبه، برای تحقق 

اهداف تالش مضاعف داشته باشید.
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 قاضی پور از عملکرد بانک 
در مسکن مهر تقدیر کرد

با حضور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی 
و مدیر شــعب آذربایجان غربی، مشکالت مسکن مهر 

شهرک گلمان ارومیه بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریــت آذربایجان غربی، در 
این نشست که به دعوت نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه 
در مجلس شورای اســالمی برگزار شد، غالم رضا زنده طلب 
مدیر شــعب استان بر لزوم تقســیط مانده بدهی واحدهای 
باقی مانده تأکید کرد و تبعات ناشــی از عدم تقسیط را برای 

اعضا زیان آور خواند.
وی افزود: هرچقدر دوران مشارکت طوالنی شود به همان 
نسبت سود مشارکت و دیگر هزینه های جانبی افزایش یافته 

و خسارت بیشتر اعضای تعاونی ها را به همراه خواهد شد. 
زنده طلب همچنین مراحل فروش اقســاطی و شــرایط 
ضامنیــن موردپذیرش بانک را تشــریح کرد و به ســؤاالت 

حاضران پاسخ  داد.
قاضی پور نیز از حضور مدیر شعب استان و توضیحات وی 
تقدیر کرده و عملکرد بانک مسکن در خانه دار کردن اقشار 

کم درآمد و اجرای طرح مسکن مهر را بی نظیر برشمرد.

برگزاری دوره آموزشی ارتباطات 
اثربخش در گلستان 

دوره آموزشی تحلیل رفتار کارکنان و ارتباطات اثربخش 
مطابق با مدل جهانی )DISC(، ویژه روســای شعب 
استان و روسای دوایر و کارشناسان مدیریت گلستان 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت گلســتان، در این دوره 
آموزشــی، مدل های مختلف رفتاری بر اساس مدل جهانی 
DISC تحلیل و بررســی شــد و نکات مهــم و کلیدی و 
همچنین خصوصیات و ویژگی های شناختی انواع مدل های 
رفتاری به 45 فراگیر حاضر در این دوره، آموزش داده شد.

فراگیــران در گروه هــای مختلــف در طی ایــن دوره 
یــک روزه، مدل های رفتــاری گروه خود را بــرای حاضران 
 تشــریح و ارایه کرده و نقاط ضعــف و قوت رفتاری خود را 

بیان کردند.

برگزاری دوره آموزشی مدیریت 
خالق در کرمان

دوره آموزشی مدیریت خالق با حضور 35 نفر از روسا 
و پایوران شعب تحت پوشــش به مدت 17 ساعت در 

مدیریت کرمان برگزار شد.
بــه گزارش روابــط عمومــی مدیریت کرمــان، تعریف 
خالقیت، تفاوت خالقیت با نــوآوری، ویژگی های خالقیت، 
تفکر خالق، ویژگی هــا و صفات افراد خالق، تفاوت نوآوری 
بــا تغییر، عوامــل و موانع خالقیت، انواع نــوآوری، فرآیند 
حل مســأله و تکنیک های تحلیــل محیط، مباحثی بود که 
 توسط مســعود پورکیانی مدرس دوره به فراگیران آموزش 

داده شد.

نجفیان در دوره آموزشی بازآموزی روسای شعب:

برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران ارشد بانک مهم است
گزارش

ثمانه ختني فر
حضور اعضــای هیأت مدیره در مراســم 
افتتاحیه دوره آموزشی بازآموزی روسای 
شــعب و مدیران امور به عنوان اساتید این 

دوره ها، گویای اهمیت این دوره هاست.
به گزارش خبرنگار ما، در مراســم افتتاحیه دوره 
آموزشــی بازآموزی روسای شعب که با حضور روسا 
و معاونان شــعب اســتان های سیستان وبلوچستان، 
ســمنان، اصفهان، فارس، چهارمحــال و بختیاری، 
گلستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، اردبیل، مرکزی، 
البرز و آذربایجان غربی برگزار شد، پرویز نجفیان مدیر 

امور منابع انسانی این مطلب را بیان کرد.
نجفیان برگزاری این دوره ها را باعث ارتقای توانایی 
و به روزرسانی اطالعات روسا و معاونان شعب دانست 
و گفت: افزایش مهارت های شغلی، مهارت های نظارتی 
و کنترلی، مهارت های حسابداری و مالی، مهارت های 
بازاریابی، مهارت های تخصیــص منابع، مهارت های 
حقوقی، مهارت های وصول مطالبات، مهارت های ارائه 
خدمات مشاوره ای به مشتریان، مهارت راهبرد منابع 
انسانی و نقش مربی گری مسووالن شعب از اهداف این 

دوره آموزشی است.
وی نقش مسووالن شعب در انتقال دانش و مهارت 
و توجه به انگیزه، دانش و آموزش کارکنان به خصوص 
نیروهای جدیداالستخدام و تحویلداران را بسیار مهم 
خواند و با اشاره به قانون خدمات کشوری بیان کرد: 
با توجه به تأکیدی که بر برگزاری دوره های عمومی 
و تخصصی در این قانون شــده است، این دوره های 
آموزشی را به صورت عملیاتی و کاربردی برگزار کردیم.

وی افزود: در ارتباط با برنامه های ابالغی بهره مندی 
بانک، یکی از 7 محور بهره وری، ارتقای بهره وری منابع 
انسانی از طریق توسعه و ارتقای نظام های انگیزشی 
اســت که بانک در این حوزه، برنامه های عملیاتی و 

آموزشی مختلفی تعریف کرده است.
مدیر امور منابع انسانی با تشریح برنامه های 5 سال 
آینده در راســتای آموزش کارکنان گفت: برگزاری 
دوره های آموزشــی در حوزه بازرسی، بازاریابی، IT و 

اعتباری، برگزاری دوره های تخصصی بر اســاس نیاز 
ادارات مختلف، برگزاری برخی دوره ها با مشــارکت 
موسسه علوم بانکداری یا موسسه عالی علوم بانکی و 
یا بانک مرکزی از جمله برنامه های اداره آموزش است.
نجفیان با اشــاره به برگزاری دوره های آموزشی 
الکترونیک اظهار کرد: برگزاری این دوره ها مورد تأکید 
مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره است و در این راستا 
حوزه آموزش، زیرســاخت های آن را به خوبی ایجاد 
کرده و امیدوارم در آینده بتوانیم برگزاری این دوره ها 

را توسعه دهیم.
وی افزود: در قانون اشاره شده برای انتصاب افراد 
در پست های مدیریتی باید انتصابات از طریق کانون 
ارزیابی مدیران صورت گیرد و انتصابات به روش علمی 
انجام شود. این روش در بانک نیز شروع شده و مورد 

تأکید مدیران ارشد بانک است.
مدیر امور منابع انســانی با تشــریح برنامه جامع 
عملیاتی که اخیراً توســط مدیرعامل به شبکه بانک 
ابالغ شــده گفت: طبق این برنامه، انتصابات در سه 
سطح تعریف شده که شامل انتصابات در سطح کالن، 

ستادی و استان است.
نجفیان ادامه داد: بر اساس این برنامه، دستورالعملی 
ابالغ شــده که افرادی که توانایی و شایستگی احراز 
پست های مختلف مدیریتی را دارند با تکمیل فرم های 

خوداظهاری بتوانند خود را معرفی کنند و این روش 
برای اولین بار است که در بانک اجرایی می شود.

مدیر امور منابع انسانی با اشاره به لزوم اجرای قانون 
خدمات کشوری تا تاریخ 95/11/1 در بانک ها افزود: 
مقرر شده بود که این قانون در نظام بانکی اجرا شود 
و به استناد ماده 5 قانون خدمات کشوری، بانک ها نیز 
مشمول این قانون شدند اما با توجه به این که بانک ها 
همواره آیین نامه های خاصی دارند، اجرای این قانون 
موکول به تهیه دستورالعمل های آن متناسب با این 

آیین نامه ها شد.
وی افزود: پیش بینی می شــود در ســال آینده با 
افزایش 20 درصدی حقــوق، وضعیت رفاه کارکنان 
بهبود یابد. همچنین کمیســیون رفاهــی بانک ها، 
پیشنهاد افزایش تسهیالت خرید و جعاله را در شورای 
هماهنگی بانک ها مطرح کرده که با افزایش آن سقف 

تسهیالت دریافتی کارکنان افزایش می یابد.
نجفیان با اشــاره به بیمه های درمانی بانک، آن را 
یکی از بهترین بیمه ها و پشتوانه ای دانست که کمتر 

سازمانی از آن برخوردار است.
در ادامه این مراســم ناصر رفیعی رییس اداره کل 
آموزش اهم مباحث این دوره آموزشــی را برشمرد و 
گفت: یکی از این موارد اعتبارسنجی است که به دلیل 
اهمیت آن در بازپرداخت تسهیالت همواره مورد تأکید 

بوده است.
وی نــکات امنیتــی در حوزه هــای فنــاوری 
اطالعات و اسناد را یکی دیگر از این موارد دانست 
و اظهار کرد: مباحــث مرتبط با موضوع حفاظت 
و ایمنی و نکاتی که باید در شــعب رعایت شوند 
و آســیب ها و خطرات موجود در شــعبه از دیگر 

موارد است.
رفیعی مرور دستورالعمل ها و کنترل های مدیریتی 
شعب و رعایت بهداشت اعتباری در پرداخت تسهیالت 
را از دیگر ســرفصل های این دوره آموزشی دانست و 
بیان کرد: در سال های اخیر تخلفاتی در شبکه بانکی 
روی داده است که در صورت رعایت دستورالعمل ها 
توسط کارکنان هرگز این موارد اتفاق نمی افتاد و در 
این دوره سعی شده تا روسای شعب با این موارد بیشتر 

آشنا شوند.
رییــس اداره کل آمــوزش آشــنایی مجــدد با 
تجزیه وتحلیل صورت های مالی، تجهیز حساب های 
ممتاز، صندوق یکم و جوانان، مباحث کنترلی و نظارتی، 
ارتباطات و بازاریابی، راهکارهای وصول مطالبات و رفع 
چالش های آن، تجزیه وتحلیل سیاست های اعتباری، 
مشارکت مدنی و فروش اقساطی و تدریجی، مرابحه، 
مضاربه و ضمانت نامه، مبارزه با جرم پولشویی و تأمین 
مالی تروریسم و ارزیابی امالک و ساختمان را از دیگر 

سرفصل های این دوره آموزشی برشمرد.
رفیعــی، هدف از برگزاری ایــن دوره ها را کاهش 
بندهای بازرســی در زمان مراجعه بازرسان به شعب 

دانست.
همچنین اداره کل آمــوزش طی گزارش دیگری 
از برگــزاری دوره آموزشــی »داده کاوی« به مدت 4 
ساعت با تدریس شهرابی عضو هیأت علمی دانشگاه 

صنعتی امیرکبیر از طریق ویدئو کنفرانس خبر داد.
بر اساس این گزارش با عنایت به اهمیت مبحث 
داده کاوی و همچنین کاربرد آن در صنعت بانکداری 
و به منظور ایجاد همگرایی و تعامل سازمانی در مسیر 
پیاده سازی داده کاوی، 174 نفر از مدیران و معاونین 
شعب اســتان ها به همراه کارشناسان مربوط با این 

مبحث آشنا شدند.

بانک مســکن با پرداخت تســهیالت و 
تأمین مالی پروژه های مســکن روستایی، 
با بنیاد مســکن برای احــداث واحدهای 
 مسکونی اهالی روستای دالنجان همکاری 

خواهیم کرد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت خراســان 
شــمالی، این مطلب را مجید اســدی فر مدیر 
شــعب اســتان در نشســتی که به دســتور 
محمدعلی شجاعی استاندار برای تعیین تکلیف 
وضعیت افراد باقیمانده در محل قدیم روستای 
دالنجان کردیه فاروج تشکیل شد، عنوان کرد.

در این نشســت کــه در محــل فرمانداری 
شهرســتان فاروج و با حضور مدیر شعب بانک 

مسکن و مدیران کل ادارات و نهادهای مختلف 
سطح اســتان برگزار شــد، در خصوص انتقال 
افــراد باقی مانــده در بخش پایینی روســتای 

دالنجان به بخش باالیی روســتا و مســاعدت 
تمامی دســتگاه های خدمات رسان  و همراهی 
به منظور فراهم کردن شرایط رفاهی الزم برای 

ساکنین روستا، تصمیماتی اتخاذ شد.
 روستای دالنجان کردیه از توابع شهرستان 
فــاروج به عنــوان یکــی از محروم ترین نقاط 
استان در شــیب بسیار تندی قرار گرفته است. 
به نحوی که امکان رفتن به داخل روستا با وسیله 
نقلیه بسیار دشوار است. به همین منظور از سال 
91 با کمک خیرین و نهادهای خدمات رسان و 
ادارات مرتبط در امر مسکن کار جابجایی کلید 
خــورد و از ۶8 خانوار ســاکن در این روســتا 
تاکنون 40 خانوار به محل جدید روستا منتقل 
شــده اند و کار انتقال 28 خانوار دیگر به محل 
 جدید در دستور کار مسووالن و مقامات استانی 

قرار دارد.

مدیر شعب کرمانشاه در جمع کارکنان موفق شعبه معلم اظهار 
داشت: نگاه مسووالنه به کار و وظایف محوله، با احساس رضایت 

درونی، زمینه موفقیت شعبه را نیز فراهم می کند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمانشاه، حسن ریحانی پور مدیر 
شعب اســتان بیان کرد: موفقیت شما در افزایش منابع نشان می دهد 
که توانایی موفقیت در کارکنان و شعبه وجود دارد و باید این استعداد 

توسط خود کارکنان شناسایی و تقویت شود.
مدیر شــعب کرمانشــاه، افزود: بیان نکات مثبت و پیشــرفت های 
شعبه به ویژه از سوی مسووالن شعب باعث می شود تا کارکنان، نتیجه 
تالش های خود را به صورت ملموس احساس کنند و انگیزه آن ها برای 
پیشرفت بیشتر شــود. ریحانی پور، با اشاره به لزوم تشکیل نشست و 
پردازش آمار عملکرد شــعبه با حضور همــه کارکنان، ادامه داد: یکی 
از نتایج ارزیابی های عملکرد، آشــنایی بــا اصول تجزیه وتحلیل آمار و 

مشاهده عملکرد بر اساس نمودارها است.
وی ترویج و حفظ مثبت اندیشــی را یکی از اصول مهم برای ایجاد 
انگیزه و پیشــرفت توصیف کــرد و خطاب به کارکنان شــعبه معلم 
کرمانشاه گفت: هر روز با انرژی مثبت در محل کار خود حاضر شوید و 
طوری انجام وظیفه کنید که بودن در شعبه و همراهی با سایر کارکنان 

برای شما لذت بخش باشد.
مدیر شــعب کرمانشــاه از رییس و کارکنان این شــعبه خواست، 
فرصت باقیمانده تا پایان سال را برای تحقق اهداف، مغتنم دانسته و با 
به کارگیری توان جمعی از طرح های چاوش و تبصره 35 برای کاهش 

مطالبات استفاده کنند.

اسدی فر در نشست استانداری خراسان شمالی: 

از ساخت مسکن روستایی حمایت می کنیم

مدیر شعب کرمانشاه:

موفقیت، حاصل نگاه مسووالنه است
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اعالم آمادگی صداوسیمای 
سمنان برای توسعه همکاری با 

بانک مسکن 
 

مدیرکل صداوسیمای مرکز سمنان در نشست با مدیر 
شعب استان بر آمادگی این مجموعه برای ارتقای تعامل 

و همکاری متقابل تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت سمنان، در این نشست که 
به منظور توسعه و معرفی خدمات و سپرده های بانک مسکن در 
بین اقشار مختلف جامعه و همچنین ارتقای همکاری با مدیران 
دستگاه های دولتی برگزار شد، حجت االسالم  مصطفی توکلیان 
مدیرکل صداوسیمای مرکز استان آمادگی این مجموعه برای 
بررسی پیشنهادهای همکاری و ارتقای تعامل دو سازمان را 

اعالم کرد.
وی با تقدیــر از اقدامات و تالش های بانک مســکن برای 
خانه دار شدن مردم، عملکرد بانک مسکن به ویژه در مسکن 

مهر را ستودنی دانست.
در ادامه این نشســت، محســن بابایی مدیر شعب استان 
با اشــاره به جایگاه و نقش حائز اهمیت صداوسیما به عنوان 
یک رســانه منحصربه فــرد و فراگیــر فعــال در موضوعات 
فرهنگی، آموزشــی، سیاســی و اقتصادی، فعالیت مطلوب 
 و اثربخش این ســازمان بزرگ و مردمی را بسیار چشمگیر 

عنوان کرد.
مدیر شعب سمنان با ارایه گزارشی از عملکرد بانک مسکن 
در استان سمنان به اهداف و رسالت اصلی بانک اشاره کرده و 
گفت: بانک مسکن با تأمین سرپناه برای اقشار مختلف جامعه 
 توانسته بخش عظیمی از مشــکالت اقتصادی و فرهنگی را 

مرتفع کند.

مدیر شعب گلستان
به خروج منابع بانک حساسیت 

نشان دهید

باید روحیه تالش مستمر و پیگیری جدی و مؤثر را برای 
جذب منابع در کارکنان ایجاد کرده و حساسیت الزم را 
به منظور جلوگیری از خروج منابع بانک به آنان انتقال 

دهیم. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریت گلســتان، این 
مطلب را محمد غفوریان مدیر شــعب اســتان در نشســت 
کمیتــه بازاریابــی مدیریت که با حضــور معاونان مدیریت 
 و همچنیــن ســایر اعضــای ایــن کمیتــه برگزار شــد، 

عنوان کرد.
در این نشســت که با هدف ارایه طرح هــا و راهکارهای 
اجرایی به منظور جذب منابع در سال جاری و تحقق اهداف 
تعیین شــده در این حوزه تشــکیل شــد، غفوریان گفت: با 
توجه به تغییر روش محاسبه سود از روزشمار به ماه شمار از 
ابتدای بهمن ماه،  باید ضمن رصد شرایط بازار و فعالیت های 
ســایر رقبــای بانکی، بــا برنامه ریزی الزم و منســجم تری 
 نســبت به تبلیغات و بازاریابی محصــوالت و خدمات بانک 

اقدام کنیم.
 وی افزود: کارکنان ما باید با رصد دقیق و مســتمر آمار 
منابع شعب، همواره کنترل منابع را در اختیار داشته باشند.
مدیر شــعب اســتان خاطرنشــان کرد: میزان نقدینگی 
در اســتان باال اســت و باید با برنامه ریزی مناسب بتوانیم 
نســبت به مدیریت و جذب منابع سرگردان بازار اقدام کرده 
تا تحقق اهداف عالی بانک به شــکل بهتر و منســجم تری 
صــورت پذیرد و نتایج بهتری از جمله ارتقای رتبه مدیریت 
 در میان ســایر مدیریت های کشــور و نیز در شبکه بانکی 

حاصل شود.

عضو هیات مدیره در جمع کارکنان مرکز تهران: 

تعامل مطلوب، تصویری مناسب در ذهن مشتری ایجاد می کند

کارکنان شعب باید از طریق ارتباطی منطقی 
و تعاملی، تصویر مثبتــی از بانک در ذهن 
مشــتری ایجاد کرده و در این راستا از تمام 

ظرفیت های موجود استفاده کنند.
به گــزارش روابط عمومــی مدیریت منطقه 

مرکــز تهران،  این مطلب را جعفر آقامالیی عضو 
هیأت مدیره بانک در نشستی با حضور تعدادی 
از کارکنــان منتخب مدیریت کــه در دفتر وی 

برگزار شد،  عنوان کرد.
وی در ادامه این نشســت که با هدف بدرقه 

این کارکنان به ســفر مشهد مقدس برگزار شد، 
بــا قدردانی از تالش تمامــی کارکنان مدیریت 
شــعب مرکز تهران گفت: عملکرد روبه رشــد 
مدیریت منطقه مرکز تهران در تمامی بخش های 
عملکردی نشــان دهنده تالش تمامی کارکنان 

اســت که به واسطه این اتفاق مهم از شما به این 
روش تقدیر شده است.

عضو هیأت مدیــره بانک جذب منابع خرد و 
پایدار را از اهداف اصلی بانک برشــمرد و افزود: 
مانده منابع مدیریت شــعب منطقه مرکز تهران 
در وضع بسیار مطلوبی قرار دارد و تداوم این امر 
تنها با تالش بدون وقفه تمامی کارکنان مدیریت 

صورت می پذیرد.
و  بخشــنامه ها  بــر  اشــراف  آقامالیــی 
دستورالعمل ها را برای تمامی کارکنان ضروری 
دانســت و افزود: هرچه اطالعات و دانش بانکی 
کارکنان به روز باشــد، ارایه خدمات، مطلوب تر 
و ضریــب اشــتباهات، کمتر و مشــتریان بهتر 

راهنمایی خواهند شد.
وی گفــت: مدیریت مرکــز تهــران باید با 
استفاده از ظرفیت های منطقه و استفاده بهینه از 
محصوالت و ابزارهای بانک در رسیدن به اهداف 
کوتاهی نکرده و با بررســی مطالبات و پیگیری 

به موقع آن ها، از رشد مطالبات جلوگیری کند.

امروزه به دلیل رقابت موجود در بین بانک ها، بازاریابی یک 
امر ضروری تلقی می شود. به طوری که بانک موفق، نیازمند 
بازاریابی موفق بوده و برای تحقق بازاریابی موفق، فن بیان از 

اهمیت به سزایی برخوردار است.
به گزارش روابط عمومی مدیریت یزد، این مطلب را صیدنبی 
حیدریان مدیر شــعب اســتان در همایش آموزشی »فن بیان و 
اصول مذاکره و فــروش« که با هدف ارتقای فن بیان کارکنان و 
توانایی مذاکره برای جذب مشتری و ارایه و معرفی بهتر خدمات 

بانک برگزار شد، عنوان کرد.

وی گفت: امروزه توســعه و تعالی هر ســازمان و مجموعه ایی 
در گرو آموزش و ارتقای ســطح آگاهی و دانش و بینش هدف دار 

منابع انسانی است.
حیدریان افزود: معرفی خدمات گســترده بانک مسکن نیاز به 
تــالش کارکنان با فن بیان باال دارد و هدف از برگزاری این دوره 

آموزشی نیز تقویت این امر بوده است.
در ایــن همایش که با حضور تمامی کارکنان اســتان برگزار 
شــد، موضوعاتی همچون اصول مذاکــره و به طور خاص مذاکره 
بانکی، زمان شناسی و مدیریت زمان، مهارت کالمی و فن بیان در 

 مذاکرات بانکی توسط فؤاد ذکری کارشناس فن بیان و سخنوری 
مطرح شد.

مدیر شعب یزد: 

فن بیان، از ارکان مهم بازاریابی موفق است

در مدیریت خوزستان رقم خورد

صدور ضمانت نامه فراتر از اهداف تعیین شده سال 

نوروزی در نشست با انبوه سازان اصفهان:

سیاست بانک، حمایت از ساخت و فروش مسکن است

مدیریت خوزستان تا اوایل بهمن ماه موفق شد فراتر از اهداف 
تعیین شده صدور ضمانت نامه در سال جاری را محقق کند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت خوزســتان، علی اصغر نادری 
مدیر شعب استان با اشاره به اینکه توجه به خدمات کارمزدمحور 
در این مدیریت به صورت جدی و برنامه ریزی شــده در دستور کار 
همه کارکنان شعب و ســتاد مدیریت قرار گرفته، گفت: توجه به 
این خدمات برای سازمان بسیار مهم هستند و مورد تأکید مدیران 

ارشد بانک نیز قرار دارند.
نادری تأکید کرد: یکی از خدمات کارمزدمحور که به خوبی در 
مدیریت خوزســتان با تالش شایسته کارکنان ما در شعب محقق 
می شــود، صدور ضمانت نامه است که امسال نیز همانند سال قبل 
نه تنها اهداف صدور ضمانت نامه محقق شده که فراتر از اهداف نیز 

اقدام شده است.

وی توضیح داد: تا اوایل بهمن ماه ســال جــاری، این مدیریت 
حدود 130 درصد اهداف تعیین شــده برای صدور ضمانت نامه را 
محقــق کرده و امیدوارم تا پایان ســال این رقم با تالش کارکنان 

افزایش خواهد داشت.
مدیر شعب خوزســتان گفت: تا اوایل بهمن ماه جاری از میان 
70 شــعبه استان، ۶۶ شــعبه موفق به صدور ضمانت نامه شده اند 
که نشان می دهد مسأله صدور ضمانت نامه برای همه شعب استان 
تبدیل به اولویت جدی شده و با تالش های صورت گرفته از سوی 
کارکنان و ستاد مدیریت تالش می شود چهار شعبه باقیمانده نیز 
موفق به صدور ضمانت نامه تا پایان سال شوند تا همانند سال قبل 

همه شعب استان ضمانت نامه صادر کنند.

سیاســت های اعتباری بانک مسکن هم 
تولید و عرضه مسکن را پوشش می دهد و 
هم با اعطای تسهیالت خرید به افراد، زمینه 
را برای فروش واحدهای ساخته شده توسط 

انبوه سازان فراهم می کند.
به گــزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان، 
این مطلب را حسن نوروزی مدیر شعب استان 
در نشســت تخصصی با فعاالن بخش مســکن 
و ســاختمان انجمن صنفی انبوه سازان استان 
که با حضور معاون اجرایی مدیریت، مســوول 
دایره امور اعتباری، مسوول دایره فنی ارزیابی، 
کارشــناس بازاریابــی و اعضای هیــأت مدیره 

انجمن برگزار شد،  عنوان کرد.
وی تصریــح کــرد: با اعمال سیاســت های 
مناســب در فرآیند ساخت وســاز و شیوه های 
تأمیــن مالــی  بایــد طــوری عمل کــرد که 

سازنده های غیرحرفه ای نقش کم رنگ تری پیدا 
کنند و اولویت ها متوجه انبوه سازان و سازندگان 

دارای صالحیت حرفه ای باشد.
نوروزی افزایش کیفیت ســاخت و مطلوبیت 
و افزایــش رفــاه مصرف کننــدگان را یکی از 
دغدغه های مهم در حوزه ساخت وســاز عنوان 
و تصریــح کــرد: با توجــه به اهمیــت و لزوم 
صیانت از سرمایه های عظیم ملی که در صنعت 
ســاختمان و مســکن وجــود دارد و به منظور 
جلوگیری از هدررفت این ســرمایه ها به واسطه 
ساخت وســازهای غیرحرفــه ای، بایــد رعایت 
مقررات و استانداردهای ملی ساختمان، ارتقای 
دانش مهندسان و همچنین افزایش همکاری و 
تعامل همه جانبه بخش های مرتبط با مســکن 
و البته افزایش آگاهی مردم در این راســتا در 

دستور کار قرار گیرد.

مدیر شعب اصفهان تصریح کرد: درصورتی که 
انبوه سازان سیاست های خود را به سیاست های 
بانک مسکن و دولت، به ویژه در حوزه بافت های 
فرسوده و ناکارآمد شهری نزدیک تر کنند، قطعاً 
تأثیر مثبتی در رونق بخش مســکن در سطح 

ملی و منطقه ای خواهد گذاشت.

در ادامه، ســید کریــم داوودی نایب رییس 
انجمن با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست 
و با قدردانی از زحمات کارکنان صف و ســتاد 
بانک مسکن، اظهار داشت: همواره بانک مسکن 
برای انبوه سازان به عنوان اولین همکار و یاور به 

شمار می رود.
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مدیر شعب هرمزگان:
 نمازجماعت را با شکوه 

برپا می کنیم

به گونــه ای برنامه ریزی کرده ایم که نمــاز جماعت را 
با شــکوه برگزار کنیــم و درعین حــال خدمت به 
 مراجعین و مشــتریان را بــدون ایجــاد نارضایتی 

انجام دهیم.
به گزارش روابط عمومی مدیریت هرمزگان، این مطلب را 
محمدرضا بوســتان افروز مدیر شعب استان در نشست ستاد 
اقامه نماز مدیریت که با حضور حجت االســالم محمدحسن 
فروزان نژاد مدیر ســتاد اقامه نماز اســتان و اعضای ســتاد 

برگزار شد، عنوان کرد.
وی با تأکید بر اقامه نماز، خدمت به مردم که ولی نعمتان 
این نظام مقدس هســتند را از اولویت هــای مدیریت بانک 
مســکن برشــمرد و عنوان کــرد: خدمت بــه مراجعین و 

مشتریان بدون فوت وقت انجام می شود.
درادامــه این نشســت مدیر ســتاد اقامه نماز اســتان 
هرمزگان و امام جمعه موقت بندرعباس با اشــاره به سابقه 
همکاری بانک مسکن با ســتاد اقامه نماز استان در برپایی 
نمــاز جماعــت و برنامه های ابالغی از ســوی ســتاد اقامه 
نمــاز، بر ادامــه این همکاری هــا تأکید کــرده و برگزاری 
 با شــکوه و حضور حداکثــری نماز جماعــت در ادارات را 

مهم برشمرد.
حجت االســالم فروزان نژاد پیروی از راه بزرگان دین در 
عمل به فرایض دینی را وظیفه همه به خصوص مســووالن 

نظام عنوان کرد.

تقدیر خاکساری از کارکنان 
انتظامات قم

طی نشستی با حضور مدیر شعب استان قم از زحمات 
کارکنان انتظامات استان در راســتای حفظ امنیت و 

صیانت از منافع بانک و مشتریان تقدیر شد.
به گــزارش روابــط عمومــی مدیریت قــم، در ابتدای 
این نشســت که با حضور مهدی رجبــی معاون مدیریت و 
هاشــم زائری رییس دفتر حراست برگزار شد،  محمدرسول 
خاکســاری مدیر شــعب بر حساســیت و اهمیت موضوع 
برقــراری نظــم و امنیــت در بانک تأکید کــرد و از تالش 
کارکنان انتظامات اســتان در فراهم ســازی رفاه و آرامش 

ایده آل در شعب قدردانی کرد. 
وی همچنیــن نقش انتظامــات در برقــراری امنیت و 
پیشــگیری از بروز حوادث و بحران ها را بسیار مهم قلمداد 
کرد و گفت: کارکنان انتظامــات برای عمل به وظیفه خود 
و برقــراری نظــم و امنیت، حتی از جــان خویش هم مایه 
می گذارند که این امر موجب تحســین است و اجر و منزلت 

آن در نزد خداوند متعال محفوظ خواهد بود.
در ادامه این مراســم زائری، رییس دفتر حراســت قم با 
ارایه گزارشــی از عملکرد انتظامات و اقدامات صورت گرفته 
در ســال جاری به تــالش و اهتمام شــبانه روزی کارکنان 
انتظامات اســتان در راستای نظم بخشی به عملکرد شعب و 
ستاد و اجرای منظم و دقیق وظایف محول شده اشاره کرد.

همچنین، داوود محمدی قراســویی به دلیل ارتقای رتبه 
و کســب درجه ارشــد مفتخر به اخذ سردوشــی از سوی 
مدیر شعب استان قم شــد و از مهدی زمانی مقدم نفر برتر 
 دوره تیرانــدازی کارکنان انتظامات با اعطای لوح ســپاس 

قدردانی شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی هرمزگان در دیدار با 
مدیر شعب استان از اعالم آمادگی این بنیاد برای همکاری 

با بانک در راستای تحقق اهداف طرح تبصره 35 خبر داد.
بــه گــزارش روابط عمومــی مدیریت هرمزگان، در نشســت 
هم اندیشــی که با حضور مدیر شــعب و مدیرکل بنیاد مســکن 
استان تشکیل شد، در خصوص بررسی مشکالت وصول مطالبات 
روســتایی و استفاده بهینه از تبصره 35 قانون اصالح بودجه سال 

95 )بخشودگی سود و جرائم تسهیالت مسکن روستایی( بحث و 
تبادل نظر شد.

ذاکری مدیرکل بنیاد مســکن هدف از برگزاری این نشست را 
تقویت فضای همکاری بین بنیاد مسکن و بانک مسکن برشمرد و 
اظهار داشت: در پرداخت تسهیالت مسکن روستایی باید به دنبال 
منابع پایدار باشــیم و آن هم ممکن نیست مگر با برگشت منابع و 

تسهیالت پرداختی که دولت در اختیار بانک ها قرار داده است.
وی عدم فرهنگ ســازی و توجیه روســتائیان مبنی بر این که 
پرداخت تسهیالت روستایی به مثابه یک قرض است و باید برگشت 
داده شود را یکی از دالیل عدم وصول مطالبات روستایی برشمرد.

مدیرکل بنیاد مســکن با اعالم آمادگی الزم از ســوی بنیاد، از 
طریــق در اختیار قرار دادن نیروی انســانی و خودرو برای وصول 
معوقات روســتایی، بر لــزوم افزایش ســطح همکاری ها و تعامل 

به منظور تعیین تکلیف مطالبات روستایی تأکید کرد.
در ادامه این نشست محمدرضا بوستان افروز مدیر شعب استان با 

قدردانی از همراهی و همکاری مدیر و سایر مسووالن بنیاد مسکن، 
لزوم همکاری بیشــتر و سریع تر را در وصول مطالبات روستایی از 

سوی بنیاد خواستار شد.
وی بر صدور نامه ای مشــترک از سوی بانک و بنیاد مسکن به 
فرمانداری ها مبنی بر درخواســت تشکیل نشست شورای مسکن 
شهرستان با محوریت وصول مطالبات مسکن روستایی با توجه به 

شرایط موجود و محدودیت زمان تأکید کرد.
همچنین در این نشســت مصوباتی شــامل برگزاری نشست با 
کمیته امداد در اســتان و شهرســتان ها با حضور نماینده بانک و 
بنیاد در خصوص وصول مطالبات مسکن روستائیان تحت پوشش 
و استخراج آمار مشمولین طرح بخشودگی سود و جرائم تسهیالت 
روســتایی و ارسال نامه اخطار از طریق بنیاد مسکن شهرستان ها، 
ضرورت اخذ استعالم از بانک مسکن در هنگام صدور سند مالکیت 
و اقدام به ترهین آن نزد بانک، مصوب و به امضای مدیریت و بنیاد 

مسکن رسید.

مدیر کل بنیاد مسکن هرمزگان:

روستاییان را برای استفاده از تبصره 35 ترغیب می کنیم 

هم زمان با دهه فجر انقالب اسالمی انجام شد

پاسخگویی مدیران ارشد بانک به سؤاالت مشتریان

هم زمان با آغاز دهه فجر انقالب اســالمی 
امکان ارتباط مستقیم مشتریان با مدیران 
ارشد بانک در »مرکز ارتباط با مشتریان« 

اداره کل روابط عمومی فراهم شد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، 
در راســتای اجرای طرح تکریــم ارباب رجوع و 
جلب رضایت مشــتریان، هم زمــان با دهه فجر 
انقالب اســالمی، مدیران ارشــد بانک با حضور 
 ،)call center( در مرکز ارتباط با مشــتریان
به صورت روزانه پاسخگوی ســؤاالت و ابهامات 

مشتریان بودند.
در روز اول، محمدحســن مرادی مدیر امور 
طــرح و برنامه در مرکــز ارتباط با مشــتریان 
حضور یافته و با اشــاره به پرتعدادترین سؤاالت 
مطرح شده از سوی مشــتریان گفت: بیشترین 
موضوعی که از سوی مشتریان و تماس گیرندگان 
مورد سؤال قرار گرفت، مربوط به چگونگی امکان 
خرید خانه از طریق اخذ تسهیالت بانک مسکن 

بود.
وی افزود: با توجه به ســبد تسهیالت متنوع 
خرید خانه از سوی بانک مسکن، در پاسخ به این 
گروه از مشتریان، دو گزینه استفاده از تسهیالت 
صنــدوق پس انداز مســکن یکــم و همچنین 
تســهیالت اوراق مسکن و شرایط استفاده از هر 

یک از آن ها به مشتریان ارایه شد.
به گفته مرادی، از دیگر مهم ترین ســؤاالت 
مطرح شده از سوی مشتریان و تماس گیرندگان، 
می تــوان به تعریف کامل شــرایط »خانه اولی« 
بودن از نگاه بانک مسکن برای دریافت تسهیالت 
صندوق پس انداز مسکن یکم، شرایط استفاده از 
این تسهیالت و مبلغ اقساط ماهیانه آن، شرایط 

اســتفاده از قانون تبصره 35 مصــوب دولت و 
موضوعات مرتبط با خرید وکالتی واحد مسکونی 
توسط یک متقاضی تسهیالت صندوق پس انداز 

مسکن یکم اشاره کرد.
در روز دوم، پرویز نجفیــان مدیر امور منابع 
انســانی با حضور در دایره ارتباط با مشــتریان، 
ایجاد این فرصت هرساله از سوی اداره کل روابط 
عمومی را فرصت بســیار خوبی دانست و گفت: 
استقبال همکاران همانند سال های گذشته خوب 

بوده است.
وی بیشتر ســؤاالت همکاران را در خصوص 
ارتقــای ســمت، جابه جایی ها، حقــوق و مزایا، 
اشــتغال فرزندان بازنشســته، مســائل رفاهی، 

درمانی و پرسنلی و انتصابات دانست.
نجفیــان در خصوص جابه جایــی افرادی که 
محــل خدمت آنان با محل زندگی شــان فاصله 
مکانی زیــادی دارد بیان کــرد: این موضوع در 
جلســات مختلف پیگیری می شــود و اســامی 
افرادی که درخواســت جابجایــی ارایه داده اند، 
بررســی شــده و پس از هماهنگی های الزم در 
خصــوص جابه جایی آن ها اقدامــات الزم انجام 

خواهد شد.
مدیــر امــور منابــع انســانی در خصوص 
اجرایی شــدن طرح جامع انتصابات اظهار کرد: 
دســتورالعمل طرح جامــع انتصابــات تهیه و 
تدوین و به مدیریت ها ابالغ شــده و مدیریت ها 
باید تا تاریــخ 97/11/15 نقطه نظرات و ابهامات 
و اشــکاالتی احتمالی آن را اطالع دهند و پس 
از بررســی های بیشتر توسط هیأت مدیره بانک 

مصوب خواهد شد.
نجفیــان در خصوص افزایش حقوق کارکنان 

در پیش نویس الیحه دولت در ســال 98 گفت: 
افزایش 20 درصدی حقوق برای تمامی کارکنان 
در همه سطوح در نظر گرفته شده که در صورت 

تصویب اعمال خواهد شد.
وی همچنیــن در خصوص افزایش ســقف 
تســهیالت کارمندی بیان کرد: با توجه به اینکه 
در قانون سال آینده به سقف تسهیالت اشاره ای 
نشــده و طبق مکاتباتی که با شورای هماهنگی 
بانک ها، بانک مرکزی، معاونت امور بانکی و بیمه 
وزارت اقتصاد و دارایی انجام شــده این احتمال 
وجود دارد که در سال آتی محدودیت سقف این 

تسهیالت حذف شود.
در روز ســوم تبســم فرجی معاون اداره کل 
تســهیالت تبصره ای و محمدرضا روشــن فکر 
معاون اعتباری اداره کل اعتبارات و تأمین مالی 
به نمایندگی از محمدحسن علمداری مدیر امور 
اعتباری با حضور در مرکز ارتباط با مشــتریان 
)call center( به سؤاالت همکاران و مشتریان 
بانک در حوزه اعتبارات و تسهیالت پاسخ دادند.

در روز چهارم ساســان شــیردل، مدیر امور 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در این مرکز 
حضور یافته و با اشــاره به پرتعدادترین سؤاالت 
مطرح شــده از سوی مشــتریان گفت: خدمات 
حوزه فناوری اطالعات بانک مسکن به دو بخش 
خدمات حوزه پرداخت در داخل مجموعه بانک 
 ،)pos( و نیز پشــتیبانی از پایانه های فروشگاه
کیوســک بانک و نظایر آن تقســیم می شــود و 
ســؤاالت و ابهاماتی درباره هر دو حوزه از سوی 
مشتریان مطرح و پاسخ های کارشناسی به آن ها 
ارایه شــد و ســؤاالت بعدی در خصوص فرایند 
استفاده از ســرویس ها و خدمات پرداخت بانک 

مسکن بود.
شــیردل با بیان اینکه تعدادی از سؤاالت نیز 
ناظر بر ضوابط حاکم بر ســقف برداشت و خرید 
و برخی محدودیت ها در این زمینه بود، توضیح 
داد: بانک مســکن در چارچــوب ضوابط بانکی 
ابالغی از سوی بانک مرکزی به سقف های مجاز 
انتقال وجه و خرید پایبند است اما ظاهراً برخی 
از بانک هــا این ضوابط را رعایت نمی کنند و این 
موضوع می تواند موجب آسیب چهره بازار پول در 

نظر برخی از مشتریان شبکه بانکی شود.
مدیر امــور فناوری اطالعــات و ارتباطات از 
پیگیری موضوع از طریق بانک مرکزی خبر داد 
و تأکید کرد: الزم است به این موضوع رسیدگی 
شود، چراکه تناقض در سقف برداشت و پرداخت 
با اســتفاده از ســرویس های مختلف مشتریان 

بانکی را سردرگم خواهد کرد.
شیردل با اشــاره به اینکه بخشی از تماس ها 
نیز مربوط به سامانه پرداخت الکترونیک عوارض 
)ETC( بود، یادآور شد: این سرویس 700 هزار 
کاربر دارد و در ســه آزادراه پرتردد به کاربران، 
خدمات پرداخت بدون توقف و آنی عوارض ارائه 

می دهد.
در روز پنجــم نیز حمیــرا درم بخش معاون 
دعــاوی اداره کل حقوقی بــه نمایندگی از داود 
خلجستانی مدیر امور حقوقی و وصول مطالبات 
و علیرضا ممی زاده معاون امور شــعب استان ها 
اداره کل امور مدیریت های شــعب به نمایندگی 
از محمود الری مدیر امور اســتان ها و بازاریابی 
 )call center( در مرکــز ارتباط با مشــتریان
اداره کل روابط عمومی حضور یافته و به سؤاالت 

همکاران و مشتریان بانک پاسخ دادند.
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تقوی در نشست کارکنان ستاد:
برای تحقق اهداف، هماهنگ حرکت 

کنید 

مصطفی تقوی مدیر شعب مازندران در نشست هم اندیشی 
کارکنان ستاد بر حرکت هماهنگ مجموعه برای تحقق اهداف 

تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت مازندران،  در این نشســت که 
به منظور هم اندیشی و برنامه ریزی مؤثر و عملیاتی در راستای تقویت 
همکاری های ستاد و شعب و با حضور رؤسای دوایر و کارشناسان مدیریت 
برگزار شد، تقوی به ارایه دیدگاه های خود در حوزه های مختلف کاری 
پرداخت و تالش تمامی کارکنان مدیریت را در راستای حرکت جمعی 

و پیشبرد اهداف بانک خواستار شد.
 مدیر شعب استان با تشــریح عملکرد مدیریت و تبیین اهداف 
راهبردی بر توجه بیش ازپیش کارکنان برای انجام بهتر امور تأکید 
کرد و اهتمام همه کارکنان صف و ستاد در حوزه جذب منابع، وصول 
مطالبات و همچنین صرفه جویی، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری 

را خواستار شد.

 تشریح اقدامات شورای 
اقامه نماز کردستان 

 

در نشست فصلی شورای ســتاد اقامه نماز مدیریت 
کردستان که با حضور مدیر شــعب استان و ماموستا 
احمدی امام جماعت مدیریت برگزار شد، اقدامات و 

برنامه های این مدیریت تشریح شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت کردستان، در ابتدای نشست 
جالل الدین سلیمی مدیر شعب استان با تأکید بر اهمیت جایگاه نماز 
در دین مبین اسالم، گفت: این روح نماز و تعبد به خداست که هرگز 
نمی گذارد فرد در مقابل خلق خدا بی تفاوت بماند. پس در نماز دو اثر 
نهفته است، یکی اثر فردی که موجب نزدیکی او به خدایش می شود 

و دیگر اثر اجتماعی است که او را در جامعه خود مسوول بار می آورد.
سلیمی یادآور شد: اگر اهمیت به نماز و نمازگزار در بانک بیشتر شود، 
مطمئناً اخالق نیز در بین کارکنان آن بیش ازپیش ارتقا خواهد یافت.

 بیان قصه بانک از زبان 
زهرا صداقت علی 

روابط عمومی مدیریت گیالن از معرفی مزایای حساب مسکن 
جوانان در جشنواره قصه گویی گیالن خبر داد.

براساس این گزارش، اولین دوره جشنواره منطقه ای قصه گویی 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور به میزبانی استان گیالن و با حضور 
شرکت کنندگانی از استان های قزوین، مازندران و گلستان در محل 

دهکده ساحلی بندر انزلی برگزار شد.
مدیریت گیــالن با توجه به رســالت اجتماعی بانک در 
اشــاعه فرهنــگ کتاب خوانی و همچنین بــا هدف معرفی 
مزایای حســاب پس انداز مســکن جوانان با انجام تبلیغات 
محیطی شامل استقرار استند، توزیع بروشور معرفی حساب 
جوانان، استفاده از لگوی بانک در دکور جشنواره و همچنین 
اهدای جوایز حواله افتتاح حساب مسکن جوانان به 80 نفر 
از شرکت کنندگان، نقش پررنگی را در جشنواره ایفا کرد که 

با استقبال شرکت کنندگان مواجه شد.
در مراســم اختتامیه کــه با حضور مدیر شــعب و چند تن از 
مســووالن مدیریت گیالن برگزار شــد، پریســا کرمی مدیر نهاد 
کتابخانه های عمومی گیالن از حضور و حمایت بانک مسکن تقدیر 

و تشکر کرد.

رفع نیازمندی های انسان ها از جمله نیاز به مسکن به عنوان 
سرپناه توسط بانک مسکن، بسیار ارزشمند است.

به گــزارش روابط عمومــی مدیریت زنجان، ایــن مطلب را 
حجت االســالم صادقی نیارکی رییس کل دادگستری استان در 
دیدار با ســلمان داشاد مدیر شــعب استان که با هدف گسترش 

همکاری و تعامل بانک و دادگستری برگزار شد، عنوان کرد. 
در ایــن دیــدار حجت االســالم صادقی با تقدیــر از زحمات 

کارکنان بانک مســکن و اقدامات انجام شــده در حوزه مســکن 
خصوصاً مســکن مهر در اســتان گفــت: با رونــق گرفتن بازار 
مســکن، اقتصاد کشــور نیــز بهبــود خواهد یافت، چــرا که با 
این اقــدام و فعال کــردن اصنــاف مرتبط در مســکن، زمینه 
 اشــتغال زایی و تولید فراهم خواهد شــد که توجــه به این امر 

ضروری است.
رییس شورای قضایی استان اظهار کرد: بانک مسکن به عنوان 
تنظیم کننده امور مســکن مردم باید در راســتای توزیع عادالنه 
ثروت برای همه اقشــار و خانه دارشــدن خانواده ها و به خصوص 

قشر ضعیف جامعه تالش کند.
ایــن مقام عالی قضایــی توجه به بافت های فرســوده و ارایه 
تســهیالت از قبیل مقاوم سازی و بهســازی این اماکن را امری 
ضروری برشــمرد و تصریح کــرد: با تشــویق و ترغیب مالکان 
بافت های فرســوده برای مقاوم سازی و با ارایه تسهیالت کم بهره، 

حافظ جان انســان ها باشید و امیدوارم در این بخش نیز اقدامات 
خوبی انجام شود.

در ادامه این نشســت ســلمان داشاد مدیر شــعب استان با 
ارایه گزارشــی از اقدامات بانک گفت: اســتان زنجان در بخش 
اعطای تســهیالت بانکی برای ساخت مسکن مهر در کشور جزو 

استان های برتر و موفق بوده است.
داشــاد با اشــاره به ارایه خدمــات مالی و بانکــی به اعضای 
دادگســتری اســتان افــزود: در ایــن مــدت بانک مســکن با 
اداره کل دادگســتری زنجــان تعامــل و همکاری های بســیار 
ارزنــده ای داشــته و این دلیل بر ارتباط بســیار خــوب هر دو 
ســازمان اســت و امیدواریم بتوانیم برای توسعه و گسترش این 
همکاری ها و بــا ارایه خدمــات بانکی ارزنده تر، شــاهد حضور 
 بیش ازپیــش کارکنــان دادگســتری در شــعب بانک مســکن 

باشیم.

باید در راستای هم افزایی، اطالعات مان را با 
هم به اشتراک گذاشته و به دنبال راه حل های 

ساده ولی کاربردی باشیم.
به گزارش روابط عمومی مدیریت بوشــهر، 
این مطلب را ســعید دهقان نیری رییس اداره 
کل حســابداری در همایش آموزشــی منابع و 
مصارف با رویکرد وصول مطالبات که با حضور 
روسای شعب اســتان برگزارشد، عنوان کرد و 
افــزود: موضوع اصلی بانک در این روزها وصول 
مطالبات اســت که باید اهتمام و تالش اصلی 

کارکنان، معطوف به این مقوله مهم باشد.
رییس اداره کل حسابداری، هدف از تشکیل 
این نشست را افزایش آگاهی کارکنان خواند و 
درخصــوص مدیریت منابع و مصارف با رویکرد 
وصول مطالبــات در بانک مســکن مواردی را 

عنوان کرد.
همچنین وی بــا تشــریح و تجزیه وتحلیل 

تجربه موفق برخی کشورها در وصول مطالبات، 
به آسیب شناســی کالن مطالبات معوق، عوامل 
ایجاد مطالبات معوق، تأثیــر مطالبات بر روی 
صورت هــای مالی بانــک، راه کارهای کاربردی 
پیشگیری از معوقات و تأثیر مطالبات معوق بر 

نسبت ها و صورت های مالی و سود و زیان بانک 
پرداخت.

در ادامه ایــن گردهمایی عقیل زینلی مدیر 
شعب استان گفت: تاکنون حرکت بسیار خوب 
و مطلوبی داشــته ایم و در حال حاضر در جذب 

منابع در جایگاه نخســت کشــوری قرار داریم 
که ایــن موفقیت با تالش و کوشــش بی منت 

کارکنان میسر شده است.
وی با تأکیــد بر پیگیری جــدی در بخش 
وصول مطالبات، تعیین تکلیف هرچه ســریع تر 
پرونده های مشارکتی را خواستار شد و اهمیت 
پیگیری ماده 2 تبصره 35 را فوق العاده خواند و 
افزود: فقط تا پایان سال جاری برای بهره مندی 
از این فرصت اســتثنایی مهلــت داریم و باید 
نهایت اســتفاده را از این موقعیت مهیاشــده 

ببریم.
 در ادامــه بــا برگــزاری پنــل تخصصی با 
حضور رییس اداره کل حســابداری، کارشناس 
ایــن اداره کل، مدیر شــعب و معاون مدیریت، 
ماده 2 تبصره 35 مورد بررســی قرار گرفت و 
 به سؤاالت مســووالن شعب پاســخ های الزم 

ارایه شد.

معاون مدیریت سمنان با اشــاره به تشابه اهداف و رسالت 
بانک مسکن و انجمن خیرین مسکن ساز، تالش در راستای 
کمک به اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه و خانه دارکردن آنان 

را سعادتی بزرگ و خدمتی بی منت خواند.
به گــزارش روابط عمومــی مدیریت ســمنان، این مطلب را 
سیدعیســی حســینی معاون مدیریت در نشستی که به منظور 
جذب فعاالن بخش مســکن و ساختمان و با حضور رییس شعبه 
مرکزی دامغان و مســووالن انجمن خیرین مسکن ســاز دامغان 

برگزار شد،  عنوان کرد. 
در این نشست حسینی با اشاره به عملکرد مدیریت سمنان در 

پرداخت تسهیالت ساخت مسکن به انجمن انبوه سازان و مشارکت 
در احداث 1100 واحد مسکونی در استان، تعیین تکلیف معدود 

واحدهای باقیمانده در حال مشارکت را خواستار شد.
حسین هوشــنگ مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان 
سمنان نیز با ارایه گزارشی از عملکرد و اقدام های انجمن خیرین 
مسکن ساز در شهرستان دامغان، از پیشرفت باالی پروژه های در 

حال احداث در سطح استان خبر داد.
طی این نشســت تفاهم نامه ای میان بانک مســکن و انجمن 
خیریــن مسکن ســاز شهرســتان دامغان در راســتای پرداخت 
تســهیالت ارزان قیمــت برای احــداث واحدهای مســکونی و 

 اســتفاده از ظرفیت حســاب صنــدوق پس انداز مســکن یکم 
منعقد شد.

 

معاون مدیریت یزد با اشاره به برابر بودن امکانات، ظرفیت ها 
و خدمات قابل ارایه در تمامی شعب بانک، ارزیابی عملکرد را 
یک مقایسه عادالنه و انگیزشی دانست که امکان ایجاد رقابت 

سالم را فراهم می کند.
به گزارش روابط عمومی مدیریت یــزد، رضا ده بزرگی معاون 
مدیریت استان در نشست بررسی عملکرد 9 ماهه شعب و مدیریت 
که با حضور روســای دوایر مدیریت و مسووالن شعب برگزار شد، 

گزارش تحلیلی از شاخص های ارزیابی عملکرد آذرماه و وضعیت و 
رتبه هر شعبه در شاخص های مورد ارزیابی را ارایه کرد.

ده بزرگی هدف از برگزاری این جلســات را شناخت نقاط قوت 
و ضعف شــعب در تحقق اهداف و کسب نتیجه بهتر دانست و بر 
اهمیت اطالع شــعب از جایگاه خود نسبت به سایر شعب در هر 

شاخص تاکید کرد.
معاون مدیریت ادامه داد: مشــاوره و اخذ راهکار از شعبی که 
در تحقــق هدف موفق تر هســتند در تحقق هدف شــعب دیگر 
بسیار مؤثر خواهد بود. همچنین تبادل نظر و انتقال تجربیات بین 

مسووالن شعب می تواند موجب پیشرفت و موفقیت شعب شود.
وی از روسای شعب خواست با برنامه ریزی و استفاده از امکانات 
و توان کارکنان در فرصت باقیمانده تا پایان سال، ارتقای جایگاه 
شــعبه را مدنظر قرار داده و نهایت تالش خود برای ارایه خدمات 
به مشتریان و ارتقای جایگاه مدیریت در بین مدیریت های مناطق 

و استان ها را به کار ببندند.
 ده بزرگــی یادآور شــد با توجه بــه نحوه پرداخت ســود به 
ســپرده های کوتاه مدت به صورت ماه شمار، تعلق امتیاز اوراق به 
سپرده های ســرمایه گذاری کوتاه مدت ممتاز جذابیت این سپرده 
را نسبت به ســپرده های کوتاه مدت بانک های دیگر بیشتر کرده 
و شــعب می توانند با استفاده از این فرصت در جذب منابع موفق 

عمل کنند.
ده بزرگــی به بیــان جزئیات ماده 2 تبصــره 35 قانون اصالح 
بودجــه ســال 95 پرداخت و گفــت: پرونده های مشــمول این 
طرح بیــن تمامی کارکنان مدیریت و شــعب توزیع شــده تا با 
 ســرعت بیشــتری، بهترین بهره بــرداری را از فرصت پیش آمده 

داشته باشند.
در پایان از علی اکبر عالیی رییس شــعبه بافق که بیشــترین 

جذب منابع را داشته تقدیر شد.

رییس کل دادگستری زنجان: 

کار بانک مسکن، ارزشمند است

رییس اداره کل حسابداری در بوشهر: 

به دنبال راه حل های ساده، اما کاربردی باشید

معاون سمنان در نشست با انجمن خیرین مسکن ساز دامغان: 

تالش در مسیر خانه دارکردن مردم، سعادت بزرگی است

معاون یزد در نشست ارزیابی عملکرد شعب:

ارزیابی عملکرد با شاخص مناسب، عامل ایجاد رقابت سالم است
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شعبه شــهر جم تنها شــعبه هزارمیلیاردی 
مدیریت بوشهر است که به تنهایی با در اختیار 
داشــتن مبلغ 1/717 میلیارد ریال منابع، 16 
درصد از کل منابع مدیریت را به خود اختصاص 

داده و جزو شعب درجه دو نوع ب است که در 
آستانه ارتقای درجه به نوع الف است.

سعیده ســلیمانی رییس شعبه شهر جم با اعالم 
این خبر، ادامه داد: در سال گذشته ما توانستیم در 

جذب ســپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری، 
سپرده ممتاز و سپرده بلندمدت بهترین عملکرد را 
داشته باشیم البته در جذب حساب پس انداز مسکن 

جوانان نیز موفق عمل کردیم.

رییس شعبه شهر جم، داشتن برنامه را از الزامات 
رســیدن به هدف برشمرد و گفت: از آنجا که بیشتر 
خدمات در بانک توسط نیروی انسانی ارایه می شود، 
داشــتن کارکنانی ماهر و آموزش دیده از مهم ترین 
عوامل موفقیت اســت. ما ســعی کردیم آموزش را 
سرلوحه کار خود قرار دهیم تا بتوانیم هر چه بیشتر 
و بهتر با مشــتری تعامل کرده و برای جذب منابع 

تالش کنیم.
همچنین احســان بهزادی معاون شــعبه شهر 
جم، مهم ترین عامل در موفقیت شعبه را همدلی و 
همکاری همه در برای تحقق اهداف بانک و مرهون 

مدیریت عالی و موفق رییس شعبه دانست.
بهزادی گفت: در ســال گذشته موفق به تحقق 
351 درصدی اهداف تعیین شده و رشد 38 درصدی 

نسبت به ابتدای سال شدیم.

وی به تشــویق کارکنان موفق شعبه اشاره کرد 
و افزود: طی مراســمی از تمامــی کارکنان از طرف 
رییس شعبه به صورت خانوادگی تقدیر و تشکر شد 
و از طریق مدیریت نیز کارکنان به صورت کتبی مورد 

تشویق قرار گرفتند. 
عالوه بر این یکی از مشــتریان ویژه بانک گفت: 
به دلیل داشــتن کارکنانی بااخــالق و باحوصله در 
ارایه خدمات به مشتریان از بانک مسکن و خدمات 

ارایه شده رضایت دارم.
وی حساب سپرده ممتاز ســه ماهه را مهم ترین 
محصول یا خدمت ارایه شــده عنوان کــرد و برای 
بهبود خدمت رسانی به مشــتریان، استفاده از باجه 
اختصاصی برای مشــتریان ویژه، اســتفاده از باجه 
بانکداری الکترونیک و تغییر وضعیت ظاهری شعبه 

را پیشنهاد کرد.

خبر

رییس شعبه جهاد همدان:

تکیه بر خردجمعی، نقش مؤثری در موفقیت دارد
پرهیز از فردمحوری و تکیه بر خردجمعی نقش بسیار 
مؤثری در فرایند مدیریتی موفق و کارآمد خواهد 

داشت.
به گــزارش روابط عمومی مدیریت همــدان، ........... 
اسکافی رییس شعبه هزارمیلیاردی جهاد همدان با بیان 
 VIP این مطلب گفت: شعبه جهاد به عنوان اولین شعبه
استان همدان، در سال 1395 مورد بازسازی کامل قرار 
گرفت و تأثیر این بهینه سازی، در کنار تالش قابل تحسین 
مدیران و کارکنان وقت شــعبه، منجر به رشد منابع شد 
و در تاریخ 28 اســفند سال 139۶ منابع آن از مرز هزار 

میلیارد ریال عبور کرد.
اسکافی افزود: تداوم این روند در سال جاری، منجر به 
حفظ و ارتقای منابع شد به نحوی که در پایان شهریورماه 
سال جاری به عنوان دومین شعبه هزارمیلیاردی استان 
همدان به باشگاه هزارمیلیاردی های بانک پیوست. منابع 
این شــعبه در حال حاضر بیش از 1140 میلیارد ریال 
بوده و مصارف آن از مرز 1150 میلیارد ریال عبور کرده 

اســت. همچنین با صدور 45 فقره ضمانت نامه به ارزش 
15 میلیارد ریال، موفق به تحقق 100 درصدی هدف در 

این زمینه شده ایم.
رییس شــعبه جهاد همدان به شــیوه های بازاریابی 
در افزایش جذب منابع اشــاره کــرد و گفت: توجه ویژه 
به برندینگ بانک، اســتراتژی این شــعبه در بازاریابی 

است. برندینگ موفق به عنوان یک ابزار رقابتی در حوزه 
بازاریابی، کاری است که انجام می دهیم نه چیزی است 
که بر زبان می آوریم. برندینــگ، نتیجه عمل کردن به 
وعده های ماســت، که حاصــل آن جلب اعتماد و توجه 

مشتریان به برند بانک است.
اسکافی به نقش کارکنان اشــاره کرد و ادامه داد: در 

مدل مدیریتی مشارکتی – حمایتی مورد تأکید مدیران 
بانک و همچنین در تمامی مراحل مدیریت سیستمی و 
فرایند تیم سازی، نقش کارکنان به عنوان مشاوران مدیران 
و مجریان طرح های مصوب، نقشــی انکارناپذیر اســت. 
به طور حتم، پرهیز از فردمحوری و تکیه بر خردجمعی 
نقش بسیار مؤثری در یک فرایند مدیریتی موفق و کارآمد 

خواهد داشت.
رییس شــعبه جهاد،  تکریم مشــتریان را به منظور 
وفادارســازی آنان در موفقیت های شعبه موثر دانست و 
گفت: برندســازی، محصول شناخت و اعتماد مشتریان 
در طول زمان اســت. بی گمان، زمینه ارتقای برند بانک 
مسکن، با تبلیغات شفاهی مشــتریان وفادار و راضی از 
سیســتم، فراهم می شــود. برندینگ، نتیجه دو حرکت 
متوازن است. اثربخشی روزافزون نقش بانک، در زندگی 
مشتریان و تداوم رضایتمندی مشتریان از عملکرد بانک 

در طول زمان.
اســکافی تصریح کرد: تثبیت و ارتقای موفقیت های 
گذشته که یادگار کارکنان پرتالش قبلی این شعبه بوده، 
رســالت امروز کارکنان پرانگیزه فعلی شعبه خواهد بود. 
کسب موفقیت های بزرگ جز با نیروی اعجازآمیز عشق، 
محقق نخواهد شد؛ عشق به خدمتگزاری به مردم پرمهر 
میهن در ســایه برند پرافتخار 80 ساله بانک مسکن و 

عشق به اعتالی اقتصادی کشور عزیزمان ایران.

جشن ورود شعبه مرکزی بهبهان به 
باشگاه شعب 1000 میلیاردی برگزار شد

با حضور مســووالن مدیریت و کارکنان شعب 
شهرستان بهبهان، جشن ورود شعبه مرکزی 
بهبهان به باشگاه شعب 1000 میلیاردی ها برگزار 

شد.
به گــزارش روابط عمومی مدیریت خوزســتان، 
در این مراسم که با حضور حشمت ا... کاکی رییس 
حوزه حراست و روسای شــعب شهرستان بهبهان 
برگزار شــد ســیدجابر نظاری معــاون مدیریت از 
فعالیت های ارزنده کارکنان شــعبه مرکزی بهبهان 

که در مدت اخیر به ارتقای ســطح این شعبه منجر 
شده تقدیر کرد.

وی گفت: در سال های اخیر همواره از سه شعبه 
شهرســتان بهبهان خبرهای خوبی رســیده و الزم 
می دانم از تالش و پشتکار کارکنان این شهرستان 

تشکر ویژه ای داشته باشم.
نظاری با اشاره به اینکه شعب شهرستان بهبهان 
در ســال های اخیر موفقیت های مناســبی کسب 
کرده اند و در مقاطعی نیز ارتقای درجه داشــته اند، 

گفت: در آینده نیز در صورت استمرار فعالیت های 
بسیار درخشان فعلی، شاهد ارتقای سطح شعب این 

شهرستان خواهیم بود.
وی با اشــاره بــه اینکه رییس شــعبه مرکزی 
بهبهان یکی از کارکنان خوش فکر و ســخت کوش 
این مدیریت به شــمار می رود، تأکید کرد: وی در 
کنار کارکنان به خوبی اهداف تعیین شده را برای این 
شعبه در سال های اخیر محقق کرده و جایگاه شعبه 

را ارتقا داده است. 
در ادامه جهانبخش سلطانی رییس شعبه مرکزی 
بهبهــان نیز با تقدیر از کارکنــان مدیریت به دلیل 
برگزاری این جشن بیان کرد: با برنامه ریزی مناسبی 
که بین کارکنان صورت گرفته این موفقیت ها کسب 

شده است و الزم است از همه آن ها تشکر کنم.
ســلطانی با تأکید بر اینکــه رهنمودهای مدیر 
اســتان و معاونان وی در این مدت بــرای ارتقای 
درجه و جایگاه شعبه بسیار راهگشا بوده، افزود: در 

این مدت کارکنان ما در شعبه نیز با فعالیت بسیار 
زیاد به خوبی وظایفی که برای آن ها تعریف شــده 
اســت را محقق کردند و زمینه ســاز رشد و ارتقای 

سطح شعبه شدند.

سعیده سلیمانی، شعبه شهر جم بوشهر را هزارمیلیاردی کرد

رییس شعبه هزار میلیاردی تهران:

برای موفقیت، تالشی خستگی ناپذیر داریم
رییس شعبه امین حضور در گفت و گو با روابط عمومی 
مدیریت شرق تهران درخصوص دالیل موفقیت این 
شعبه در ورود به باشگاه میلیاردی های بانک گفت: 
برای رسیدن به موفقیت به صورت خستگی ناپذیر 

تالش می کنیم.
در این گفت و گو، سیدابراهیم مشهدی رییس شعبه 
امین حضور گفت: شــعبه در پایان سال گذشته تنها ۶ 
درصــد هدف خود را محقق کرد امــا با تالش کارکنان 
توانســتیم در پایان دی ماه سال جاری ۶3 درصد هدف 
تعیین شــده را محقق کنیم و امیدواریم تا پایان ســال 
به 100 درصد هدف برســیم. همچنیــن در پرداخت 
تســهیالت از محل اوراق نیز توانستیم هدف کل سال را 
تحقق بخشیده و در تحویل پایانه های فروشگاهی نیز جزو 

شعب موفق باشیم.
وی بازاریابی برنامه ریزی شده، ارتباط سازنده و نزدیک 

و صمیمی با مشــتریان ویژه، روحیه خســتگی ناپذیر و 
خودباوری در میان کارکنان، آموزش کارکنان و نظارت 
بــر کار آنان و از همه مهم تــر حاکم بودن فضای آکنده 
از عشق خدمت به مشتری را از عوامل راه یابی شعبه به 

باشگاه هزارمیلیاردی ها دانست.
مشهدی گفت: بانکداری الکترونیک تأثیر بسیار زیادی 
در جذب منابع دارد؛ از جمله نصب پایانه های فروشگاهی 
در فروشــگاه های بزرگ و شــرکت ها همچون شرکت 
تجــارت آزاد که منجر به ورود بیش از 30 میلیارد ریال 

منابع به شعبه شده است.
وی، احترام به مشتری در هنگام مراجعه حضوری به 
شعبه، تماس با مشتریان با هدف فروش اوراق حساب های 
ممتاز، انجام تقاضای مشــتریان ویژه و وفادار شعبه در 
ســریع ترین زمان ممکن، دعوت از مشتری برای حضور 
در شــعبه و گفت وگو در خصوص خدمات مورد انتظار 

مشــتری و ارسال پیامک به مشــتری همچون تبریک 
سالروز تولد را از جمله اقدامات موثر برای جلب رضایت 

مشتریان عنوان کرد.
رییس شعبه امین حضور، موقعیت جغرافیایی را در 
جذب منابع مالی بســیار تعیین کننده دانست و گفت: 
انجام بازاریابی و نصب پایانه فروشگاهی در مراکز تجاری 
و فروشگاه ها منجر به جذب منابع خواهد شد به خصوص 
در مناطقی که شرکت های زیادی فعالیت داشته باشند. 

به عنوان مثال ما با بازاریابی در یکی از پاســاژهای اطراف 
شعبه با جذب دو شــرکت توانستیم حدود ۶0 میلیارد 

ریال منابع شعبه را افزایش دهیم.
مشهدی، نقش نیروی انســانی را در پیشبرد اهداف 
شعبه غیرقابل انکار برشمرد و افزود: همکاری کارکنان و 
احساس مسوولیت آنان در مقابل بانک، مسوولیت پذیری 
و احســاس وظیفه شناسی، انجام امور محوله به بهترین 
شــکل و همچنین صبوری و ارتباط دوستانه و سازنده 

با کارکنــان و بها دادن به پیشــنهادهای آنان می تواند 
موجب خودباوری کارکنان شعبه شده و اهداف شعبه با 

خردجمعی به همراه وجود انگیزه کافی محقق شود.
وی پیشــنهاد کرد: کالس های آموزشی بیشتری در 
زمینه روان شناســی و ارتباط با مشتریان برای کارکنان 
برگزار شود زیرا با وجود بانک های رقیب و پرداخت سود 
بیشــتر تنها راهکاری که می تواند مثمرثمر باشد روابط 
دوستانه و برخورد شایسته با مشتریان است.                                                                
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راز موفقیت از زبان برترین های گلستانی
گفت وگو: علیرضا کلبادی نژاد

دایره ارتباطات و بازاریابی مدیریت گلستان

شعب گالیکش، شهید صیاد شیرازی گرگان و تراکمه گنبدکاووس 
از شعب موفق مدیریت گلستان هستند که در فرآیند ارزیابی 
عملکرد در مقطع 6 ماهه ابتدایی ســال 97 به ترتیب با کسب 
نمرات 823، 784 و 779 در رتبه های اول تا سوم و منطقه سبز 

ارزیابی عملکرد قرار گرفتند.
با توجه به کســب این موفقیت ها، بر آن شدیم تا ضمن گفت وگو 
با کارکنان این شــعب از عوامل کسب موفقیت های حاصل شده جویا 

شویم.
در ابتدا به ســراغ همکاران شعبه درجه 4 گالیکش واقع در شرق 
استان گلستان رفتیم. بانک مسکن در این شهرستان فقط یک شعبه 
دارد. پس از ورود به این شــعبه و دیدار با همکاران و تبریک به دلیل 
کسب موفقیت های آنان، صحبتم را با رییس شعبه آغاز کرده و سپس 

گفتگو را با سایر همکاران ادامه دادم.
   ضمن تبریک به دلیل کسب موفقیت در فرآیند ارزیابی 
عملکرد، به نظر شــما چه عواملی در ایــن موفقیت مؤثر 

بوده اند؟
عبدالجلیل خوجم لی رییس شعبه گالیکش: تحلیل و بررسی 
دقیق و موشکافانه نقاط قوت و ضعف شعبه و ظرفیت شهر، دستیابی 
به یک اجماع کلی از وضعیت شــعبه، ایجــاد نظم و انضباط کاری و 
محیطی شاداب در بین کارکنان و نظرسنجی از آنان در زمینه پیشبرد 
اهداف تعیین شــده و رصد روزنه مطالبات و منابع و بررسی دقیق آن 
از جمله دالیل موفقیت شــعبه به شــمار می روند. همچنین باید به 
تکریــم ارباب رجوع و ارایه خدمات به مشــتریان در کوتاه ترین زمان 
و با کیفیت باال، برگزاری منظم جلســات داخلی در شعبه و پیگیری 
کارهای واگذارشــده به کارکنان و استفاده از تجربیات مفید و مؤثر 

آنان اشاره کرد. 
   روند برنامه ریزی شعبه برای رسیدن به اهداف بانک 

چگونه بوده است؟
رییس شعبه گالیکش: با توجه به هدف گذاری ساالنه شعب از 
طرف ســتاد، شــعبه فعالیت خود را با تشریح اهداف بین کارکنان و 
ایجاد حساســیت بین آنان برای تحقق اهداف با برنامه ریزی منظم و 
مســتمر شروع می کند و این روند با شناسایی مشتریان هدف جدید 
و شــناخت انتظارات آن ها ادامه خواهد داشت؛ در این بین حضور و 
کمک کارکنان مدیریت در راســتای پیشــبرد اهداف مؤثر و پررنگ 

خواهد بود. 
   دالیل موفقیت شعبه را چه می دانید؟

روح ا... پیری معاون شعبه گالیکش: توجه به اهداف تعیین شده، 
ایجاد انگیــزه در کارکنان از طریق توجه بــه عالیق، نیازمندی ها و 
همچنین ایجاد رغبت در کار از طریق برقراری نظم در امورات شعبه، 
توجــه به نقاط قوت و ضعف موجود، رصد عملکرد مشــتریان برتر و 
توجــه ویژه به آنان و ایجاد روابط دوســتانه از طریق تماس تلفنی با 
آن ها و ســعی بر حفظ این رابطــه و ادامه تعامل رضایتمندانه باعث 

موفقیت شعبه شده است. 
توجه و پیگیری مســتمر و مرتب مطالبات از طریق تقسیم بندی 
کدهای تســهیالتی میان کارکنان و نیز مراجعه حضوری آنان برای 
پیگیری مطالبات معوق و برگزاری جلســات منظم در فواصل زمانی 
مناســب برای بررسی وضعیت شــعبه از حیث جذب منابع و وصول 
مطالبات و بررســی احتمالی کاستی ها در موفقیت بسیار موثر است. 
ارایه راهکارها و بیان دیدگاه ها از سوی کارکنان، ایجاد انگیزه شفاهی 
و کتبی در کاکنانی که نســبت به اهداف سازمانی با جدیت بیشتری 
تــالش می کنند و به طور خالصه نظم در کار، تقســیم بندی، رصد و 
پیگیری مستمر امور و ایجاد انگیزه در نیروی انسانی از مهم ترین علل 

موفقیت به شمار می روند.
در ادامه این گفت و گو به ســراغ همکاران شعبه گالیش رفتم. از 
سید سعید ســجادی بانکدار شعبه پرسیدم فکر می کنید تا چه حد 
توانســته اید خواسته ها و انتظارات مشتریان را برآورده کنید و در این 
زمینه چه اقداماتی را انجام داده اید؟ وی گفت: مهم ترین خواســته 
مشــتریان دریافت خدمات مناسب با خوشــرویی و سعه صدر است 
و در این خصوص ســعی شــده به طور شایسته به نیازهای مشتریان 

پاسخ داده شود. 
محمد رحیمی دیگر بانکدار شعبه در پاسخ به سوالی درخصوص 
راهکار افزایش میزان همکاری و مشارکت کارکنان شعبه گفت: برای 
افزایش حس همکاری، مدیر گروه باید تک تک اعضا را بشناسد. هرگاه 
مدیر به چنین شناختی دست یابد و تقسیم وظایف بر مبنای همین 
شــناخت ها باشــد یقیناً آن گروه موفق بوده و به اهداف تعیین شده 

دست می یابد.
خیرا... شــاهی دیگر بانکدار شــعبه گالیش نیز برای کسب نتایج 

مطلوب و بهتر در آینده شعبه پیشنهاد می دهد: بررسی شاخص هایی 
که شعبه موفق به کسب نمره نشده و تحلیل آن و رفع نقاط ضعف آن 
شاخص ها و استفاده از ابزارها و فرصت ها برای به دست آوردن نتیجه 

مطلوب برای کسب نتایج مطلوب در آینده مورد توجه قرار گیرد. 
پس از گفت وگو با همکاران پرتالش شــعبه گالیکش، به ســمت 
شهرستان گنبدکاووس و شعبه تراکمه حرکت کردیم. گنبدکاووس 
دومین شــهر بزرگ استان گلســتان بعد از گرگان است و در شرق 

استان قرار دارد. 
بــا حضور در محل شــعبه و دیــدار با همکاران خــوب تراکمه 
گنبــدکاووس و تبریک به آنان به دلیل کســب موفقیت در فرآیند 
ارزیابی عملکرد؛ مصاحبه را با طرح اولین ســؤال از محمدرضا دولتی 

رییس شعبه آغاز کردم.
   موفقیت شعبه در ارزیابی عملکرد 6 ماهه ابتدای سال 

97 را مربوط به چه عواملی می دانید؟
محمدرضا دولتی رییس شعبه تراکمه: به کارگیری رهنمودهای 
مدیر شعب استان در راستای بهبود عملکرد شعبه در تمامی بخش ها، 
تقویت روحیه تعلق سازمانی در بین کارکنان، بهره گیری از مزیت های 
کار تیمــی و مشــارکت گروهی، مشــارکت گروهــی کارکنان در 
تجزیه وتحلیل و شناخت کامل اهداف و برنامه ریزی در راستای تحقق 
اهداف تعیین شــده و تکریم مشتریان به منظور ایجاد رضایتمندی و 

وفاداری آنان از جمله عوامل موفقیت است.
همچنین باید به تمرکز و تالش کارکنان در راستای کاهش میزان 
مطالبات غیرجاری برابر تقسیم بندی کدهای تسهیالتی در بین آنان 
و رصد عملکرد آنان در دایره پیگیری وصول مطالبات استان یاد کرد.

   برای شناسایی و تشخیص صحیح فرصت ها و استفاده 
درست از آن ها باید چه برنامه ها و تدابیری اندیشید؟

رییس شعبه تراکمه: توجه به عملکرد رقبا و اتخاذ تدابیر الزم 
در راستای حفظ جایگاه بانک در بازار پولی و مالی، شناخت نیازهای 
مشتریان و ارایه محصوالت و خدمات متناسب با خواسته و نیاز آنان 
و شناخت ظرفیت های موجود در منطقه و بهره گیری از فرصت های 

موجود برای استفاده درســت از فرصت ها بسیار مهم است. عالوه بر 
این باید به لزوم شــناخت توانایی فردی کاکنان و استفاده از آنان در 
پست های مناسب سازمانی، شناخت نقاط قوت و ضعف شعبه با رصد 
آمارهای ارسالی از سوی مدیریت و استفاده از خردجمعی کارکنان در 
راستای برنامه ریزی الزم به منظور بهبود عملکرد شعبه و ایجاد روحیه 

نشاط و انگیزه در آنان اشاره شود.
همچنین از رهنمودهای مسووالن مدیریت استان و دوایر مدیریت 
و تالش های کارکنان فعلی شــعبه و همکارانی که در شش ماهه اول 
سال جاری در شعبه حضور داشته اند و در حال حاضر به سایر شعب 
منتقل شــده اند از جمله شــیرمحمد بابایانی، قربان محمد نورانی و 

عبدالحلیم قرنجیگ تقدیر و تشکر می کنم.
   برنامه هــای اجرایی شــعبه برای تحقــق اهداف طی 
شش ماهه ابتدای سال چه بوده و برای ادامه این روند چه 

برنامه هایی دارید؟
محمد دانش پور معاون شــعبه: از مهم ترین برنامه اجرایی که 
توســط مسووالن و کارکنان شعبه انجام شــده، می توان به پیگیری 
مســتمر اهداف تعیین شــده توســط مدیریت با برگزاری جلسات 
مستمر در زمینه نحوه وصول مطالبات، استفاده از تجربیات کارکنان 
و جلســات جذب منابع با ابزارهای موجود و یکدل و همســو بودن 
کارکنان اشــاره کرد که شعبه توانسته در شش ماهه ابتدای سال این 

موفقیت را کسب کند.
در ادامه حضور خود در شعبه تراکمه از سیدرضا حسینی بانکدار 
شعبه پرسیدم چگونه مسائل و مشکالتی که در حین کار با آن روبرو 
می شــوید را مدیریت می کنید؟ وی گفت: برخــورد خوب همراه با 
احترام به مشتریان و کارکنان باعث خواهد شد تا مسائل و مشکالت 
شــعبه با سهولت بیشتری مدیریت شــود. همچنین با اولویت بندی 
فعالیت های روزانه شــعبه، مشــکالتی که در حین کار پیش می آید 

به ویژه در ساعت های شلوغ با کمک همکاران، رفع می شوند.
نیما سلطانی محمدی دیگر بانکدار در پاسخ به سوالی درخصوص 
دغدغه های اصلی کارکنان شــعبه گفــت: دغدغه اصلی همکاران ما 

امروزه در کنار حفظ مشتریان وفادار، جذب مشتریان جدید و افزایش 
سهم بانک از بازار بانکی کشور و منطقه است. در این راستا، مهم ترین 
راهکار، ایجاد انگیزه و روان ســازی سیستم های شعب است و بهترین 
راهکار برای روان سازی فرایندهای بانک حذف سیستم های جزیره ای 

و پیاده سازی CoreBanking است. 
پــس از گفت وگو بــا همکارانم در دو شــعبه گالیکش و تراکمه 
گنبدکاووس به گرگان برگشــتیم و به ســمت شــعبه شهید صیاد 
شیرازی رفتیم؛شــعبه ای که توانسته موفقیت های خوبی را با تالش 
جمعــی کارکنان از جملــه رتبه دوم در فرآینــد ارزیابی عملکرد ۶ 
ماهه نخســت سال 97به دســت بیاورد، پس از دیدار و احوال پرسی 
با همکاران و تبریک به مناسبت موفقیت های به دست آمده، سؤاالت 

خود را در ابتدا از سیامک قائمی رییس شعبه پرسیدم.
   از دیدگاه شــما موفقیت شــعبه شهید صیاد شیرازی 

وابسته به چه عواملی بوده است؟
سیامک قائمی رییس شعبه شهید صیاد شیرازی گرگان: 
یکــی از بزرگ ترین دالیل موفقیت شــعبه، همدلــی، کار گروهی 
و همچنین اســتفاده از خردجمعی و پویایــی در فضای رقابتی این 
روزهاســت. پایبندی به تعهدات، ابداع روش هایی برای ارایه خدمات 
به مشــتریان، اشتراک دانش و همچنین اشتیاق به عملکرد حرفه ای 
مسیر را به سوی موفقیت هموار کرده است. در این شعبه سعی بر آن 
شــده که با پرورش دادن توانمندی ها و فنون ارتباطی با مشــتریان، 
قابلیت اثرگذاری بر آنان را گســترش داده تا بتوانیم مشــتریان را به 
مشتریان سودمند وفادار تبدیل کنیم و یک رابطه پایدار و بلندمدت 

با آنان ایجاد کنیم.
در جذب مشتریان هدف و همچنین حفظ مشتریان موجود، نحوه 
برخورد و عملکرد نیروی انســانی نقش به سزایی داشته تا حدی که 
می تــوان نقاط ضعف دیگر را تا حدودی پوشــش داد. یکی از دالیل 
دیگر، به کارگیری درست مفهوم بازاریابی و شناخت نیازهای مشتریان 
است و اینکه کدام یک از محصوالت بانک را بر اساس نیازهای مشتریان 

معرفی کنیم تا بتوان یک رابطه درست و برد- برد به وجود آوریم.
   برنامه های شعبه برای تداوم روند موفقیت ها چیست 
و برای تقویت مشارکت و تعامل میان کارکنان چه تدابیری 

اندیشیده اید؟
رییس شــعبه شهید صیاد شــیرازی گرگان: ایجاد انگیزه 
مضاعف در کارکنــان با تکیه بر اصل شایسته ســاالری و همچنین 
تشــویق کارکنان در زمان مناسب و متناسب با عملکرد مثبت آنان 
عاملی برای تقویت مشارکت میان آنان است. در واقع تفویض اختیار 
و دادن مســوولیت به کارکنان، باعث ایجاد انگیزه در میان آنان شده 
و کارها به صورت منظم، دقیق و مطلوب پیشرفت می کند. باید توجه 
داشــت که هر چه برنامه ریزی های ســازمان با نیازها و خواسته های 
کارکنان هماهنگی بیشــتری داشته باشــد، انگیزه حرکت و فعالیت 

بیشتری را نیز ایجاد می کند.
   در حال حاضر با توجه به شرایط بازار رقابتی، بانک 
باید چه تدابیر و اقداماتی را برای جذب منابع و کسب سهم 

بیشتری از بازار بیندیشد؟
اســالم ابراهیمی معاون شعبه: در شرایط بازار رقابتی یکی از 
کلیدی ترین اهداف بازاریابی، شناســایی مشتریان هدف و تمرکز بر 
جذب آن هاســت و از ســوی دیگر، راهکارهایی برای بهبود کیفیت 
خدمات به مشتریان از جمله بهبود محصوالت متنوع بانک را می توان 
نام برد. این عوامل با شــناخت مشتری و منابع انسانی با انگیزه که با 

مشتری مستقیماً تماس دارند، صورت می پذیرد.
حمید کردی افشــاری بانکدار شعبه درخصوص برنامه های شعبه 
برای وصول مطالبات گفت: معتقدم مهم ترین عامل کسب نتیجه در 
وصول مطالبات، پیگیری جدی مطابق با دستورالعمل وصول مطالبات 
اســت. درج تمامی اخطارهای الزم مطابق با این دستورالعمل یکی 
دیگر از عوامل موفقیت بوده و در این راستا مراجعه حضوری به صورت 
مستمر توسط کارکنان به محل ملک و یا محل کار مدیونین نیز یکی 

دیگر از عوامل اجرایی در شعبه است.
تســریع در کار و انجام به موقع درخواست های مشتریان، برخورد 
خوب با مشــتری و ارایه راهنمایی درست و پاسخ صحیح به سؤاالت 
و درخواســت های مشــتریان، مهم ترین اصول بانکداری برای کسب 
موفقیت و رضایت مشــتریان است که مهدی خسروی دیگر بانکدار 

شعبه آن ها را برشمرد.
عبدالقادر کر دیگر بانکدارشــعبه مهم ترین عوامل برای داشــتن 
روحیه ای عالــی به عنوان یک بانکدار حرفه ای را حفظ خونســردی 
و برخورد مناســب با مشــتریان، انجام به موقع امور مربوط به آنان، 
آگاهی از بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک برای راهنمایی صحیح 
مشتریان و نظم شخصی و اعمال خودکنترلی در حین انجام وظایف 

محوله عنوان کرد.

شعبه صیاد شیرازي

شعبه گالیکش

شعبه تراکمه
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 پدیده ای ویرانگرتر 
از زلزله ایجاد کرده ایم

گردآوری و تلخیص: 
 رؤیا جمشیدی فر

فرونشســت زمین از جمله پدیده های نگران کننده ای 
است که در ســال های اخیر گریبان بسیاری از مناطق 
جغرافیایی کشــور را گرفته و خسارت های سنگینی 
را به شــهروندان وارد کرده است؛ پدیده ای طبیعی که 
حاصل اقدامات تخریبی انسان هاست و دورنمای بسیار 
نگران کننده ای را پیش روی کشــور قرار داده است. 
وقوع خشکسالی های اخیر در دشت های ایران به ویژه 
فالت مرکزی مانند کرمان، همدان، تهران و حاشیه های 
شرقی و جنوبی البرز و توسعه و حفر چاه های غیراصولی 
و برداشــت بی رویه از آب های زیرزمینی از مهم ترین 

دالیل فرونشست  زمین در این مناطق است.
این آب ها که در منافذ درونی زمین امکان وجود تا عمق 
صدها متر دارند، در صورت برداشت می تواند به تراکم بیشتر 
مواد منجر شــود. این رویه همچنین ســبب خواهد شد که 
در اعماق زمین حفره های بزرگی ایجاد شــود که در صورت 
استمرار خسارت های سنگینی به سازه های موجود در سطح 

زمین می زند.
ایــن عوامــل ناشــی از نحــوه موقعیــت زمیــن، سســت 
بودن خاک محدوده، ساخت وسازهای بی رویه، خاک برداری های 
غیراستاندارد و غیراصولی و... است که اتفاقاتی مانند فرونشست 

زمین ها را به دنبال دارد.
  و اما قلب ایران، تهران:

شــهر تهران به صورت جدی با خطر فرونشست زمین و 
ایجاد فروچاله ها مواجه است و هرچند وقت یک بار نمونه ای 
از این مسأله در نقطه ای از شهر از جمله در اتوبان ها و معابر 
اصلی شهر رخ می دهد. فرونشست زمین و فروچاله ها امکان 

تبدیل شدن به بحران را دارند.
تهران در بخش جنوب و جنوب غرب بیشــترین چالش 
فرونشســت را دارد؛ دلیل آن هم به طور مشــخص، وجود 
اراضی کشــاورزی و بهره برداری از چاه هــا در این بخش از 

تهران است.
در ایــن نقاط بــه دلیل وجود رســوبات ریزدانه، قابلیت 
فرونشســت بیشتر است. در بخش های شــمالی شاید افت 
آب بیشــتری وجود داشته باشد اما به دلیل جنس رسوبات 
که درشت دانه است، فرونشســت کمتر است. همچنین به 
دلیل آنکه مناطق باالدســتی شهر تهران پوشیده از بناهای 
مسکونی و راه ها هســتند، فضای تغذیه سفره های آب های 
زیرزمینی نیز وجود ندارد و این فرونشست مناطق یاد شده 

را تشدید می کند.
به دلیل این که تهران ســال ها شبکه جمع آوری فاضالب 
نداشته و چاه های جذبی که در ده میلیون قطعه زمینی که 
در تهران ساخته شده برای فاضالب حفر شده است زیر پای 
تهران را خالی کرده، همچنین استفاده بیش ازحد از آب های 
 زیرســطحی، خاک آن پوک شــود و حفرهایــی در زیر آن 

ایجاد شده است.
اتفاقاتی که اکنون در تهران شاهد هستیم، فروچاله است 
که موضوع متفاوتی از فرونشســت اســت. در زمین شناسی 
حرکت توده ای زمین در جهت قائم به دو صورت فرونشست 
و فروچاله اتفاق می افتد. فرونشســت در پهنه ای گسترده و 
با نرخ چند ســانتیمتری رخ می دهــد که خطری بلندمدت 
اســت و به صورت تدریجی خطر آن احســاس می شود اما 
فروچاله ها اثری مستقیم و سریع دارند. در محدوده ای خاص 
متمرکز می شــوند، درجه تأثیرگذاری شان باالست و ممکن 
اســت در قطر 30 تا 40 متر و در عمق 40 متری رخ دهند 
که فروچاله ها بر اثر ریزش قنات ها، تونل مترو و کاربری های 
دیگر اتفــاق می افتد. هر دو پدیده، پدیــده مخاطره آمیزی 
 در زمین شناســی هســتند و باید به شــدت مورد مراقبت 

قرار گیرند.
در هفتــه آینده بخش دوم این مقاله با عنوان »آیا 

هنوز هم راهی برای نجات است؟« مرور خواهد شد.

اجتماعي

گردآوری و تلخیص: 
رؤیا جمشیدی فر

1، 2 و 8 فروردین، 15 خرداد، 17 شــهریور، 13 آبان، 16 
آذر، 19 دی، 22 بهمن، 29 بهمن و... روزهایی هستند که 
یادآور عروج 3164 نفر از فرزندان رشید این مرزوبوم در 

راه رسیدن به پیروزی انقالب اسالمی، هستند.
اما نقطه آغاز و ریشــه ای این حرکت ها و نوشــیدن شهد 
شیرین شهادت و هدیه دادن طعم گوارای پیروزی انقالب به 
هم وطنان را عــده ای قیام 15 خرداد و یا کودتای 28 مرداد 
32 و بســیاری نیز جنبش مشــروطه و بعضی نیز تحوالت 
دهه 50 می دانند. اما نکته مهم در این رخداد آن اســت که 
به واقع و نظر به طیف وســیعی از نظرات و تحلیل ها، جریان 
مشروطیت در بررسی انقالب اسالمی ایران بسیار مهم است؛ 
شکافی که بین گذشــته ایران و حال آن ایجاد شد و تحول 
بســیار بزرگی را پدید آورد که رابطه پادشاه )فرد قدرتمند 
رأس جامعه( و رعیت )توده مردم( را بر هم می زند. اما به طور 
مختصر عوامل زمینه ســاز پیــروزی را می توان در این موارد 

خالصه کرد:
1  قدرت عظیم دین

مذهب به عنوان نیروی بسیار قوی در انقالب اسالمی ایران 
در کنار مکتبی چون اســالم باعث آن شده بود تا تمام مردم 
از فقیر تا ثروتمند، تحصیل کرده و بی سواد را گردهم آورد و 

حس یکپارچگی گروهی و اجتماعی را ایجاد کند.
2  پتانسیل بی نظیر روحانیت

روحانیت پس از پشت ســر گذاردن اتفاقات بسیاری که 
بیشــتر آن ها نیز در دوران مشــروطه رخ داده بود، دریافت، 
مردم به دلیل علقه های مذهبی هر آنچه را که مخالف آزادی، 
عدالت، و زمینه ســاز نفوذ اجنبی و بیگانه در کشور است را 
برنمی تابد. پس با بهره برداری از سنگر مسجد و منبر و اعتقاد 

به شریعت برای نظارت بر تصمیمات به پا خاست.
3  آگاهی بخشی عمیق و گسترده امام )ره( به مردم
آگاهی بخشــی و اطالع رســانی دقیق و گسترده از سوی 
امــام)ره( به مردم نســبت بــه حقی که حاکمیــت پهلوی 
از آن هــا تضییع کــرده و جنایات و کشــتار آن ها حتی در 
طول 15 ســال تبعید به وســیله اظهارات علنــی و کتبی از 
جمله عوامل مهم در ســرعت بخشــیدن به روند رو به رشد 
انقــالب بود. تــا آنجا که شــخص امام خمینــی )ره( برای 
کارگران شــهری رهبری نمونه، برای عدالت خواهان مجری 
عدالت و برای دهقانان و روســتاییان تأمین کننده مایحتاج 
ابتدایــی آنان بود یعنی درســت همان چیزهایی که شــاه 
نتوانســته بود حتی با انقالب ســفید ایجاد کند و مشروطه 
 نیــز گرچــه آن را احیا کرده بــود اما نتوانســته بود تحقق 

ببخشد.
4  نقصان سازمانی حاکمیت موجود و بروز شکاف 

در داخل حاکمیت
بروز این شــکاف آن هم به صورت عمیق در دوره پهلوی 
موردی بود که دامان رژیم را گرفت. هرچند تالش هایی برای 
رفع آن صورت پذیرفت اما نقص ســازمانی احزاب سیاســی 
غیرمذهبی چیزی نبود که به ســادگی حل شود و این امر به 
قدری وسعت یافته بود که عامه مردم را نیز به ستوه آورده و 

بر انزجار آنان می افزود.
5  تزلزل روحی ارتش پهلوی

نیروهای مســلح به رغم کثرت نفرات و ســالح های بسیار 
پیچیده بر اثر کشــاندن مداوم بــه خیابان ها و تیراندازی به 
کســانی که غیرمسلح اند و شعار مذهبی سر می دهند روحیه 
متزلزلی پیدا کرده بود. به طوری که در اواخر حکومت پهلوی، 
ارتش با اینکه در خیابان ها حضور داشت اما دیگر تمایلی به 

سرکوب مخالفان نداشت و از تظاهرات جلوگیری نمی کرد.
6  اراده بی نظیر مردم

شــروع انقالب یک سوی قضیه اســت و ماندن مردم در 
صحنه مسأله ای دیگر. در انقالب اسالمی ایران نیز این عامل 
بســیار مهم بوده اســت زیرا مردم با وجود کشته شــدن در 
تظاهرات و مبارزات، دســتگیری های گسترده و شکنجه های 
طاقت فرســا هر روز برای ادامه مسیر مستحکم تر می شدند. 
امام خمینی)ره( در این خصوص فرمودند: اگر مردم و اراده و 

عزم آنان نبود انقالب پیروز نمی شد.
7  اعتصاب وسیع کارگران و فلج شدن اقتصاد

همکاری و هوشــیاری طبقه کارگر شــهری در پیروزی 
انقالب اسالمی ایران نیز عاملی مهم و مؤثر بود. به طوری که 

اعتصــاب کارگران نفــت، کارگــران کارخانه هــا و صنایع 
حمل ونقل، دولت را به لبه ورشکســتگی کشــاند و اقتصاد 

کشور را فلج کرد.
8  شرایط اقتصادی و افزایش نابرابری ها

در نیمه دوم دهه 1970 میالدی، اقتصاد متکی به صدور 
نفت ایران با کاهش ناگهانی تقاضا و در نتیجه کاهش قیمت 
نفت روبرو شــد. در سال 197۶ )1355( میزان درآمد نفتی 
ایــران میلیاردها دالر کاهش یافت و در نتیجه بســیاری از 
پروژه های بزرگ متوقف شد و فشار تأمین منابع از داخل به 

افزایش سریع قیمت ها منجر شد.
9  توسعه نامتقارن جامعه ایرانی

انقالب اســالمی ایران فوران آتش زیرخاکســتر رنج ها و 
نارضایتی های ملت ناشی از پیامدهای تحول اساسی تحمیلی 
خانــدان پهلوی بر آنان بود و به همین دلیل مردم از طبقات 
اجتماعــی و اقتصــادی مختلف، از انقــالب حمایت کردند. 
اکنون این انقالب که بر اســاس آرمان های بلند انســانی و 
اسالمی آغاز و با انگیزه الهی و وحدت کلمه به پیروزی رسید 
و طومار توطئه هــا و تهدیدهای پیچیده را در هم پیچیده و 
شــعار نفی استبداد و استکبار، تحقق حاکمیت الهی و ایجاد 
جامعه ای مســتقل و آزاد را پی می گیــرد به دوران پختگی 

خویش گام گذاشته است.
در تحلیــل انقالب های بزرگ دنیا آورده اند که، انقالب ها، 
روزی زاده می شــوند و روزی از دنیا می روند. در هر انقالب، 
پس از پیروزی انقالبیون، دوران امید و شــادی آغاز می شود 
کــه متمایز از دوران ماقبل انقالب اســت و بــه دوران »ماه 
عسل« انقالب معروف است که البته خیلی زود تمام می شود 
و با روی کار آمدن حکومت میانه روها و تندروها و درگیری ها 
و تضادهای درون انقالب، زمینه مرگ انقالب فراهم می شود. 
از ایــن منظــر، انقالب ها صرفــاً »تب تند جامعــه«، یعنی 
پدیده ای »غیر نرمال« هســتند. بنابراین باید به ســرعت به 

شرایط عادی و نرمال بازگشت.
اما رمــز و راز ماندگاری انقالب مــا که هر روز بر 
دامنه تأثیرگــذاری آن حتی در فراتــر از مرزهای 
جغرافیای ایران، افزوده می شــود و همچون نسیمی 
روح بخش در اقصی نقــاط جهان به جریان درآمده و 
 در دل و روح تشنگان حق و عدالت جای گرفته است، 

چیست؟
تداوم  دلیل  مهم ترین  خامنــه ای،  آیت ا...  حضرت 
انقالب اسالمی را ناشی از سخن حق انقالب می دانند 

و می فرمایند:
سخن انقالب، ســخن حق است. این، خاصیت حق است. 
این یک درخت پاکیزه و ســالم و خوش نهادی اســت که در 
زمین ســالم رشــد می کند. ریشــه اش محکم است، شاخ و 
برگش هم باال رفته. میوه او هم همیشــگی اســت و در هر 

فصلی میوه خود را می دهد.
انقالب اســالمی با ارایه تصویری کارآمد از دین به عنوان 
پدیده ای معنوی و پویا توانســت نقــش آموزه ها و اعتقادات 
دینــی را به عنوان منبع معرفتــی و راهنمای زندگی فردی، 
اجتماعی و سیاســی به منصه ظهور برســاند و توان دین را 
به عنوان پرچم معنوی مبارزه برای رفع اســتیالی بیگانگان، 
فــراروی بشــریت قرار دهــد و با شــاخصه دین بــاوری و 

آرمان خواهی، دین را به عنوان پدیده ای سیاســی و عنصری 
فرهنگی معرفی کند.

هماهنگی و تناســب با فطرت الهی انســان، یکی 
دیگر از عوامل پایداری انقالب اسالمی است. به تعبیر 
آیــت ا... خامنــه ای: »دل میلیون ها مردم را به یک ســمتی 
متوجه کردن، کار عادی ای نیســت. وقتی کســی با فطرت 
سخن می گوید و از خدا حرف می زند، فطرت ها به او متوجه 

می شود.«
مردمــی بودن انقالب: از خصوصیات انقالب اســالمی 
ایران این است که با خواست و اراده مردم همراه است »قیام 
جمعیتــی بزرگ و یک دل و یک جان بــا حرکتی پرتالش و 
هــدف دار و هماهنگ روی خط رهبری مکتبی، در اوج پاکی 
و صفا و ایثار، ذوب شــده در اسالم و رهبر، یکی از خصائص 
ممتاز انقالب اســالمی اســت که تاریخ آن را کمتر به خود 

دیده است.«
رهبــری صادقانــه و حکیمانه: بی شــک صداقت، 
سازش ناپذیری، ازجان گذشتگی، صالبت و قاطعیت، عشق به 
اسالم، وارستگی، شخصیت واالی علمی و فقاهتی و سادگی 
معنی دار زندگی امام در ارایه الگوی رهبری مؤثر بوده است، 
ولی مهم ترین مورد در معرفی امام به عنوان اســوه این است 
که »ندای امــام از قلب فرهنگ و از اعماق تاریخ و از ژرفای 
روح ایــن ملت برمی خاســت، مردمی کــه در طول قرن ها، 
حماسه امامان مظلومش را شنیده بودند، همان ندای آشنا را 
از بیان این مرد شنیده و دانستند که رهبری انقالب اسالمی 

در چارچوب والیت فقیه تداوم امامت است.
تأمین نیازهای واقعی و فطری مردم: انقالب اســالمی 
در همه ابعاد فردی و اجتماعی، داخلی و خارجی، سیاســی 
و اقتصــادی و فرهنگی اهداف بســیار بلندی برای حکومت 
ترســیم کرده که این اهداف مأخوذ از قرآن و ســنت است 
و اصول آن در شــعارهای مردم نیز تجلی داشت: استقالل، 
آزادی، جمهوری اســالمی. مقام معظم رهبری می فرمایند: 
»اگر یک حرکت تاریخی همچون انقالب اسالمی شعارهایش 
بر نیازهای ذاتی انسان نظیر عدالت خواهی، استقالل، آزادی 
واقعی، مبارزه با فقر، فساد و تبعیض و دفاع از مظلوم مبتنی 
باشد، به شــرط آن که مسووالن و مردم به وظایف خود عمل 
کننــد؛ هیچ گاه پیر نخواهد شــد و همواره جــوان و پویا و 

پرنشاط خواهد بود.«
وحــدت ملی، عامل پیروزی و عامل تداوم آن نیز اســت، 
یکپارچگی و وحدت مردم در صحنه و تأکید بر پیاده شــدن 
ارزش هــا و معیارهای اســالمی و تبعیــت از رهبری عاملی 
 اســت که ســبب پویائــی و کارآمــدی نظام و تــداوم آن 

خواهد شد.
با مرور این عوامل نتیجه ای که مشــخص می شود 
این است که بســیاری از ریشه های پیروزی انقالب با 
)ره(  امام  پایداری آن مشترک هستند. چنانچه  عوامل 
در وصیت نامــه خویــش می فرمایند: »بی تردیــد رمز بقای 
انقالب اســالمی همان رمز پیروزی اســت و رمز پیروزی را 
ملت می داند و نســل های آینده در تاریخ خواهند خواند که 
دو رکن اصلی آن انگیزه الهی و مقصد عالی حکومت اسالمی 
و اجتماع ملت در سراســر کشور است با وحدت کلمه برای 

همان انگیزه و مقصد...«

قسم به اسم آزادی بخش
اول
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پایگاه خبری بانک مسکن منتشر کرد

اتحاد هدف دار بانک ها؛ الزامات و فرصت ها
اتحاد استراتژیک بانک ها به عنوان یکی از الزامات هم افزایی بین 

شبکه بانکی کشور در مقاله ای مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، هفته گذشته هشتمین 
همایش بانکداری الکترونیک و نظــام پرداخت در محل برج میالد تهران 
برگزار و در حاشیه این همایش میزگردها و نشست های کارشناسی ارتقای 

سطح بانکداری کشور برگزار شد.
یکی از این نشســت های کارشناســی، بررســی »اتحاد استراتژیک 
بانک ها« در میزگردی با حضور ابوالقاســم رحیمی انارکی رییس هیأت 

مدیره و مدیرعامل بانک مسکن بود.
بر اساس بررسی ها و مطالعاتی که در این زمینه توسط مدیرعامل بانک 
مسکن از »اتحاد استراتژیک بانک ها« و با رویکرد خلق ارزش برای شبکه 
صورت گرفت، ضرورت ایجاد اتحاد اســتراتژیک میان بانک ها برآمده از 
سه شرط قابل تعریف است: نخســت »شرایط خاص حاکم بر نظام بانکی 
کشور«، دوم؛ »شرایط خاص تحریمی حاکم بر اقتصاد« و سوم »هزینه ها 
و سرمایه گذاری های قابل توجه بانک ها و شرکت های وابسته بانک های در 

حوزه فناوری اطالعات.«
طبق این تحقیقات، ایجاد اتحاد استراتژیک قبل از هرگونه اقدامی نیاز 
به ایجاد یک فرهنگ شناختی مشترک و تبیین اکوسیستم بومی مرتبط با 
آن دارد که حســب ضرورت های خاص ایجاد می شود در غیر این صورت 

صرف الگوبرداری نمی تواند خروجی های بهینه بلندمدتی را به ثمر رساند.
همچنین، اتحاد اســتراتژیک عالوه بر هم افزایــی در ارایه خدمات و 
محصوالت میان بانک ها، می تواند »بهــره وری« حاصل از انجام عملیات 
ریالــی، ارزی و الکترونیک را ارتقاء بخشــد و لذا می تــوان آن را از جمله 

موضوعات دارای اولویت در نظام بانکی برشمرد.
نتیجه این مطالعات از مفهوم اتحاد اســتراتژیک نشــان می دهد، 
اتحاد اســتراتژیک یک توافقنامه همکاری بین دو یا چند بانک است 
که می خواهند از ایــن راه، موقعیــت رقابتی و عملکــردی خود را از 
طریق منابع مشــترک بهبود دهند. به عبارت دیگر مشارکت دو بانک 
یا دو واحد کســب وکار و یا بیشــتر در قالب یک توافقنامه بلندمدت 
رسمی، برای رسیدن به اهداف مهم استراتژیکی است که شرکا به طور 
متقابل از مشارکت در آن منفعت کســب می کنند. درحالی که پس از 
شکل گیری شراکت از نظر حقوقی مستقل باقی می مانند. اما هر دو بر 
عملکرد و فعالیت های مشخصی کنترل مدیریتی داشته و از آن منتفع 
می شوند. بر مبنای اتحاد هدف دار بانک ها، شبکه بانکی در یک یا چند 
حوزه استراتژیک مانند محصول یا فناوری خاصی با یکدیگر همکاری 

مستمر می کنند.
در این مقاله به انواع اتحادهای استراتژیک اشــاره شده که عبارتند از 
»کنسرسیوم خدمات متقابل«، »شرکت های سرمایه گذاری مشترک«، 

»اعطای مجوز« و »مشارکت در زنجیره ارزش«.
کنسرسیوم خدمات متقابل: عبارت است از مشارکت شرکت های 
حاضر در یک صنعت که منابع و ظرفیت های عملیاتی خود را برای کسب 

منافع با رویکرد هم افزایی و اســتفاده از مزیت های هرکــدام، یکپارچه 
می کنند؛ زیرا در غیر این صورت، دستیابی آن ها به صورت انفرادی بسیار 

پرهزینه، پر ریسک و غیر بهره ور  است.
شرکت های سرمایه گذاری مشــترک: یک فعالیت مشارکتی-

تجاری توسط دو یا چند شرکت با اهداف استراتژیک خاص شکل می یابد 
و نهاد مســتقلی ایجاد می کند که دارای عملیات، ابعاد مالی و عملکردی 

مستقل است. این نوع اتحاد از همه انواع دیگر رایج تر است.
اعطای مجوز: توافقنامه ای اســت که طبق آن شــرکت ارایه کننده 
محصول/خدمت، مجوز حقوقی را به شــرکت دیگر بــرای تولید یا ارایه 
خدمت اعطا می کند و شــرکت گیرنده مجوز، مبالغی را به شرکت اصلی 
مجوز پرداخــت می کند. این اتحاد وقتی مفید اســت که عالمت تجاری 

شرکت مجوز دهنده شناخته شده و مشهور باشد.
مشارکت در زنجیره ارزش: یک اتحاد قوی و نزدیک که در آن یک 
شرکت یا واحد کســب وکار موافقت نامه بلندمدتی با عرضه کنندگان یا 
توزیع کنندگان کلیدی یک محصول یا خدمت برای کسب مزیت رقابتی 

شکل می دهند. این نوع اتحاد، حد باالیی از اتحاد استراتژیک است.
 در این مطالعه، ایجاد اتحاد هدف دار بانک ها در پنج مرحله 

به شرح زیر تعریف شده است:
مرحله اول: مرحله تجزیه وتحلیل اســتراتژیک: شناســایی 
زمینه هایــی که نیاز به همکاری مشــترک دارد، نقاط قــوت خاصی که 
می تواند مزیت رقابتی به آن ببخشد را تعیین و در جستجوی منابع مشابه 
یا مکمل باشد. در نهایت شــرکت مذکور باید اهداف مورد نظر اتحاد را از 
استراتژی کسب وکار خود استخراج کند و آن را سرلوحه کار خود قرار دهد.

مرحله دوم: مرحله جستجو برای شریک: شرکت باید در پی ایجاد 
روابط تثبیت شده مبتنی بر اعتماد باشد و شریکی که انتخاب می کند باید 

در آن رشته از فعالیت های مورد نظر برتر و عالی باشد. شریک مورد نظر باید 
کمک های مکمل به سازمان ارایه دهد. در این مرحله دو سازمان باید بر سر 

ارزش ها و عقاید خود به توافق برسند.
مرحله سوم: مرحله طراحی اتحاد: در این مرحله باید حقوق شرکا 
و وظایف آن ها به دقت تعریف شــود و ابهامی وجود نداشته باشد. شرکا 
در این مرحله باید مشارکت های مشخصی داشته باشند و بر ایجاد ارزش 
مشترک تأکید شود. شرکت ها باید از صالحیت های عمده خود محافظت 

کنند و بر اهداف واقع بینانه به توافق برسند.
مرحله چهارم: مرحله اجرا و مدیریت اتحاد: در این مرحله شرکا 
باید یک سیســتم هماهنگ کننده و اطالعاتی را برپا سازند و منابع الزم 
را تدارک ببینند. این مرحله نیاز به حمایت مدیریــت عالی دارد. در این 
مرحله همچنین باید از انتقال ناخواسته دانش جلوگیری شود. شرکا باید 
توان یادگیری از شریک مقابل را داشته باشند. عملکرد اتحاد باید پیوسته 

بازنگری شود.
مرحله پنجم: مرحله پایان دادن به اتحاد: شرکت باید آماده پایان 
دادن به اتحاد در هر زمانی در صورت درک عدم وجود ایجاد مزیت رقابتی 

بهینه و خلق ارزش بیشتر برای ذینفعان باشد.
همچنین بر اساس این پژوهش علمی، صرفه جویی ناشی از مقیاس 
و صرفه جویی ناشــی از قلمرو، دستیابی ســریع و آسان به دانش های 
تخصصی و بازارهای گسترده تر، کاهش نیازهای سرمایه ای در توسعه 
خدمــات و محصوالت جدید، ایجــاد تعادل در پرتفوی کســب وکار، 
دســتیابی به کانال هــای توزیع فراگیرتــر، تأثیرگذاری بر ســاختار 
رقابت در بازارهای مرتبط، امکان اجــرای قراردادهای بزرگ دولتی و 
متنوع سازی و مدیریت اثربخش ریســک به عنوان مزایای اتحادهای 

استراتژیک برای بانک ها معرفی شده اند.

ورود ایران چک های جدید 
به چرخه اقتصاد

ایران چک های جدید 50 هزارتومانی از روز دوشنبه 15 
بهمن ماه با شاخصه های نوین امنیتی توسط بانک مرکزی 

توزیع شد. 
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از ایبنا، بانک 
مرکزی از پانزدهم بهمن ماه ســال جاری، ایران چک های جدید را 
توســط بانک های عامل توزیع کرد. گفتنی است، بانک مرکزی به 
میزان نیاز مبادالت مردم در ایام پایانی ســال به صورت روزانه و تا 
29 اسفندماه اقدام به توزیع ایران چک جدید خواهد کرد. الزم به 
ذکر است ایران چک های فعلی نیز کماکان معتبر بوده و همچنان 

در چرخه مبادالت باقی خواهند ماند.

فرصت های ناب سرمایه گذاری 
در سیستان و بلوچستان

دژپسند در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان سیستان و 
بلوچستان، گفت: استان سیستان و بلوچستان با برخورداری 
از مزیت های فراوان، نظیر دسترسی به آب های آزاد، مرزهای 
طوالنی،... سرشــار از فرصت های ناب و بکر سرمایه گذاری 

داخلی و خارجی است.
به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن-هیبنا به نقل از شبکه 
اخبار اقتصادی و دارایی ایران )شادا(، دکتر فرهاد دژپسند در این 
دیدار تأکید کرد: اگر ســند آمایش سیستان و بلوچستان به خوبی 
تدوین و اجرایی شود اقتصاد منطقه را متحول می کند. وی بر لزوم 
جلب سرمایه گذاری خارجی در سیستان و بلوچستان تأکید کرد و 
گفت: در سالجاری با وجود همه دشمنی های بدخواهان نظام، شاهد 
تراز مثبت در اقتصاد کشور هستیم که این امر از طریق بهره گیری 
از تمام ظرفیت های ملی محقق شد. دژپسند تصریح کرد: امروز در 
زمینه ذخایر در کشور مشکلی وجود ندارد اما آنچه مشکل ایجاد 

کرده گران فروشی است. 

اتمام پروژه های مسکن مهر 
به بسیج همگانی نیاز دارد

وزارت راه و شهرســازی بدون کمک دستگاه های ذی ربط و 
استانداری ها و بدون تشکیل یک بسیج همگانی برای رفع 

مشکالت، قادر به اتمام پروژه های مسکن مهر نیست.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از وزارت راه 
و شهرســازی، احمد اصغری مهرآبادی با اشاره به تأکیدات رییس 
جمهور مبنی بر اتمام پروژه های مســکن مهر در پایان سال 98 
عنوان کرد: بر اساس تعهداتی که بر عهده این وزارت خانه گذاشته 
شده سعی داریم با تجمیع همه منابع و ظرفیت های موجود زمینه 
اتمام این طرح ها را فراهم کنیم. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در 
طرح مسکن مهر انجام سفرهای استانی برای پیگیری روند ساخت 
پروژه های مسکن مهر کشور را برای رفع موانع موجود بسیار راهگشا 
اعالم کرد و ابراز داشت: بر اساس دستور وزارت راه و شهرسازی در 
خالل انجام این سفرها ضمن برطرف کردن معضالت، زمان بندی 

الزم برای اتمام طرح ها صورتجلسه می شود.

افزایش سقف تسهیالت مسکن 
نمی تواند بهترین راهکار 

محسوب شود
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، درحالی که برخی از 
کارشناسان و نمایندگان مجلس افزایش سقف تسهیالت خرید 
مسکن را راهکار جبران کاهش قدرت خرید متقاضیان در بازار 
مسکن طی ماه های اخیر می دانند برخی دیگر از کارشناسان 
معتقدند افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن در وضعیتی 
که منابع کمکی برای تأمین آن وجود ندارد و توان بازپرداخت، 

ضعیف است نمی تواند بهترین راهکار محسوب شود.
آخرین گزارش رسمی منتشرشده از قیمت مسکن در شهر تهران 
نشان می دهد: قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در پایتخت به 
9 میلیون و 800 هزار تومان در ابتدای زمستان امسال رسیده که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل 90.8 درصد رشد داشته 
است. بررسی ها نشان می دهد اگرچه شیب رشد ماهانه قیمت مسکن 
در یکی دو ماه اخیر نسبت به نیمه نخست سال کاهش پیدا کرده 
است اما حرکت صعودی قیمت مسکن از ابتدای سال جاری تاکنون 
سبب شده تا بخش زیادی از متقاضیان خرید مسکن به دلیل کاهش 

قدرت خرید از بازار معامالتی عقب نشینی کنند.

براي اطالع از مشــروح اخبار فوق مي توانید به پایگاه 
 www.hibna.ir خبري بانک مســکن-هیبنا، به آدرس

مراجعه کنید.

روند پرداخت تســهیالت توسط بانک 
مسکن در سال جاری، آمار تعداد دو نوع 
تسهیالت پرمشتری را به مرز 230 هزار 

فقره رساند.
به گــزارش پایگاه خبری بانک مســکن-

هیبنــا، از ابتدای ســال 97 تــا پایان چهارم 
بهمن مــاه، در مجموع 229 هزار و 727 فقره 
انواع تســهیالت ساخت و خرید توسط شعب 
 بانک مسکن در سراســر کشور به متقاضیان 

پرداخت شد.
ارزش ریالی این میزان تسهیالت پرداختی 
رقمــی بیــش از 11 هــزار و 855 میلیارد و 
 811 میلیون و 900 هزار تومان بوده اســت.
عملکرد بانک مسکن در مدت مورد گزارش- 
از ابتدای سال جاری تا پایان چهارم بهمن- در 
تأمین مالی حوزه های ساخت و خرید حکایت 
از آن دارد که شعب بانک مسکن در این دوره 
زمانی 24 هزار و 81 فقره تسهیالت مشارکت 
مدنی )مختص ساخت وســاز( به ســازنده ها 
پرداخت کردند. این تعداد تســهیالت ارزشی 
معادل با 2 هزار و 440 میلیارد و 523 میلیون 

و 900 هزار تومان داشته است.
در حوزه تســهیالت ســاخت یــا همان 

تعداد  بیشترین  تسهیالت مشــارکت مدنی، 
مربوط به تســهیالت انفرادی روستایی از نوع 
بدون ســپرده و سپس، تســهیالت انفرادی 
نوســازی مختص بافت فرسوده شهری بدون 

سپرده است.
از ابتدای ســال جاری تا پایان روز چهارم 
بهمن ماه، بانک مســکن ۶ هزار و 811 فقره 
تســهیالت انفــرادی روســتایی از نوع بدون 
ســپرده برای ساخت وســازهای مسکونی در 
روســتاهای کشــور پرداخت کرد. این تعداد 
تسهیالت بیانگر توجه ویژه نظام تأمین مالی 
مسکن به نوســازی  مسکن روستایی در کنار 

تأمین مالی مسکن مناطق شهری است.
بانک مسکن در این مدت همچنین ۶ هزار 
و 371 فقره تســهیالت انفرادی بدون سپرده 
برای نوســازی بافت های فرســوده شهرهای 
کشور پرداخت کرد که از نظر تعداد، بافت های 
فرســوده دومین مقصد پرداخت بیشــترین 
تســهیالت مشارکت مدنی در مقایسه با سایر 
ساخت وسازهای مشــمول دریافت تسهیالت 

بوده است.
کارنامه بانک مسکن در این حوزه مشخص 
می کند، این بانک اولویت پرداخت تسهیالت 

مســکن را محدوده ای از شهرها که از یک سو 
نیازمند نوسازی و بازآفرینی فوری و از سوی 
دیگر گروه هــای کم درآمد در آن ها ســاکن 
هستند، قرار داده اســت. این محدوده همان 
بافت های فرسوده شهری هستند که دولت از 
سال گذشــته تاکنون،  اجرای یک طرح ملی 
نوســازی را برای این محدوده های شــهری 
شــروع کرده اســت. 2400 محله در بیش از 
یک هزار شهر کشــور، در بافت فرسوده قرار 
دارند که مطابق طرح ملی بازآفرینی شــهری 
بایــد ســاالنه 100 هزار واحد مســکونی در 
آن ها نوسازی شــوند و در کنار این نوسازی، 
ســرانه های خدمات شــهری همچون مراکز 
فرهنگــی، تجاری، ورزشــی و... نیــز در این 

محله ها ارتقا پیدا کند.
نوســازی واحدهای مسکونی در بافت های 
فرسوده نیازمند تسهیالت بانکی است. بانک ها 
طی سال های گذشــته همکاری مناسبی در 
این زمینه نداشــتند و بانک مسکن به تنهایی 
از ســال 93 تاکنون بیــش از 45 هزار فقره 
تســهیالت نوسازی بافت فرســوده به شکل 
تسهیالت بدون سپرده به پروژه های نوسازی 
در بافت های فرسوده شهرهای سراسر کشور 

پرداخت کرده است.
گزارش عملکرد بانک مســکن در پرداخت 
انواع تسهیالت ساخت مسکن در سال جاری 
همچنین بیانگر آن اســت که از ابتدای سال 
97 تا پایان چهارم بهمن ماه، یک هزار و 778 
فقره تسهیالت مشارکت مدنی از محل حساب 
صندوق پس انداز مســکن یکم پرداخت شده 
است. مجموع ارزش ریالی این تعداد تسهیالت 
رقمی معــادل با 121 میلیارد و 922 میلیون 

تومان است.
عملکرد بانک مسکن در پرداخت تسهیالت 
خرید نیــز حکایــت از آن دارد که در مدت 
مــورد گزارش، 205 هــزار و ۶4۶ فقره انواع 
تســهیالت خرید پرداخت شــده که بیش از 
9 هــزار و 415 میلیــارد تومــان ارزش کل 
 این تعداد تســهیالت پرداختی بوده اســت.

از ابتدای ســال 97 تا پایان چهارم بهمن ماه 
امسال، 87 هزار و 515 نفر در سراسر کشور با 
استفاده از اوراق حق تقدم تسهیالت مسکن، 
خانه دار شــدند. این تعداد از افراد در مجموع 
4 هــزار و 379 میلیارد و ۶5۶ میلیون تومان 
از طریــق اوراق حق تقدم، از بانک مســکن 

تسهیالت خرید دریافت کردند.

تسهیالت ساخت و خرید بانک مسکن در مرز 230 هزار فقره
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در مدیریت خراسان شمالی برگزار شد
مسابقات فوتبال دستی ویژه 
کارکنان به مناسبت دهه فجر 

مسابقات فوتبال دستی ویژه کارکنان به مناسبت 
دهه فجر در مدیریت خراسان شمالی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت خراســان شــمالی، 
در این دوره از مســابقات که به مناســبت دهه فجر و در 
راستای ایجاد روحیه شادابی و نشاط بین کارکنان مدیریت 
و شعب تحت پوشش خراسان شمالی برگزار شد، 23 نفر 
از کارکنــان در قالب تیم های دونفره و بر اســاس جدول 

رپه شارژ با هم به رقابت پرداختند.
در نهایت نیز محمدرضا نورانــی و هادی ضیغم جهانی 
از کارکنان مدیریت با شکســت دادن حریفان خود به مقام 
قهرمانی دست یافتند و مقام دوم این دوره از مسابقات نیز به 
یوسف لطفی و مسعود عابدی از شعبه طالقانی بجنورد رسید.
همچنین تیم شعبه مرکزی بجنورد متشکل از مجتبی 
کفایتی و مجتبی فوالدی به مقام سوم این دوره از مسابقات 

دست پیدا کرد.

می توان گفت همه ما تجربه سردرد را داریم و تعداد کسانی که 
زیاد دچار سردردهای مداوم می شوند هم کم نیست. سردردهای 
کوچک، کمی شما را اذیت می کنند و با یک مسکن ساده، خوردن 
کمی غذا یا قهوه یا چند دقیقه استراحت خوب می شوند. ولی 
اگر سردرد شما خیلی شدید و غیر معمول است، می تواند نگران 
کننده باشد. با این حال الزم است انواع سردرد را بشناسید و 

بدانید برای درمان آنها چه کاری از شما ساخته است.
چه سردردهایی نگران کننده اند؟

شــما می توانید مراقبت های الزم برای بســیاری از انواع سردرد 
را خودتــان انجام دهید. اما ســردردهایی هم هســتند که احتیاج 
بــه مراقبت های پزشــکی فوری دارنــد. در اینجا بــه بعضی موارد 

هشداردهنده اشاره می کنیم:
   سردردهایی که بعد از سن 50 سالگی به وجود می آیند

   ایجاد یک تغییر اساسی در الگوی معمول سردردهای تان
   یک مورد عجیب و شدید که می توانید آن را »بدترین سردرد 

عمرتان« بنامید
   دردی که با حرکت یا سرفه تشدید می شود

   سردردی که مدام بدتر می شود
   تغییر در شخصیت یا عملکرد ذهنی

   ســردردهایی که بــا تب، گرفتگی گــردن، گیجی، کاهش 
هوشیاری یا حافظه، نشــانه های عصبی مثل تاری دید، اختالل در 

تکلم، ضعف، کرختی یا حمله های ناگهانی همراه باشند
   سردردهایی که همراه با قرمزی و درد چشم اتفاق می افتند

   سردردهای همراه با درد و فشار در ناحیه شقیقه
   سردرد بعد از ضربه به سر

   سردردهایی که مانع فعالیت های روزمره می شوند
   ســردردهای ناگهانی، خصوصاً مواردی که شــما را از خواب 

بیدار می کنند
   ســردرد در کسانی که ســرطان یا مشکالت سیستم ایمنی 

دارند
 انواع سردرد

بیش از 300 نوع ســردرد وجود دارد. ولی تنها دلیل 10 درصد 
از سردردها مشخص شده اســت. به بقیه آنها »سردردهای شایع« 
)primary headaches( می گوینــد. در اینجــا به چند مورد از 

سردردهای شایع و مهم اشاره می کنیم.
1   سردردهای تنشی

سردردهای تنشی )Tension-type headaches( معمول ترین 
نوع ســردردها هستند و در ســه چهارم بزرگساالن رخ می دهند. در 
بیشتر موارد این سردردها از لحاظ شدت، مالیم تا متوسط هستند و 
به طور مکرر رخ می دهند. ولی در بعضی موارد افراد معدودی هستند 
که دچار سردردهای تنشی شدید می شوند و بعضی از آنها 3 تا 4 بار 

در هفته دچار این نوع سردرد می شوند.
سردردهای تنشــی معمول، فشار و درد مبهمی در دو طرف سر 
ایجاد می کنند. افرادی که دچار ســردردهای تنشی شدید می شوند 
ممکن است احساس کنند که سرشان در یک گیره قرار گرفته است. 
درد ممکن است به گردن و شانه ها هم سرایت کند. سردردهای تنشی 

می توانند بر اثر خستگی، فشار احساسی یا مشکلی در ماهیچه ها و 
مفاصل گردن یا َفک، تحریک شوند. این نوع سردرد اغلب 20 دقیقه 

تا 2 ساعت طول می کشد.
 درمان سردردهای تنشی

اگر فقط گاهی دچار ســردردهای تنشی می شــوید، می توانید 
خودتان مراقبت های الزم را انجام دهید. مســّکن های معمول مثل 
استامینوفن یا داروهای ضدالتهاب بدون آستروئید )NSAIDs( مثل 
آسپیرین، ناپروکسین یا ایبوپروفن معموالً می توانند به شما در کنترل 
درد کمک کنند، اســتفاده از یک پَد گرمازا یا گرفتن دوش آب گرم 
هم می تواند مفید باشد. بعضی ها با یک ُچرت کوتاه یا یک خوراکی 

سبک حال شان بهتر می شود.
اگر دچار ســردردهای تنشــی پی درپی می شــوید سعی کنید 
دالیل محرک ســردردتان را پیدا کنید تــا بتوانید از آنها خودداری 
کنید. خودتان را زیادی خسته نکنید و وعده های غذایی تان را حذف 
نکنید. روش های ریلکسیشن و تمرین های آرامش بخش را یاد بگیرید. 
مخصوصاً یوگا می تواند خیلی به شما کمک کند، چون هم به آرامش 

ذهن شما کمک می کند و هم به ماهیچه های گردن تان.
2   میگرن

میگرن به میزان کمتری نســبت به ســردردهای تنشــی اتفاق 
می افتد، ولی از آنها بســیار شــدیدتر اســت. این نوع سردردها در 
زنان دوســوم بیشــتر از مردان رواج دارد، عصب شناســان معتقد 
هســتند که میگرن بر اثر تغییراتــی در جریان خون مغز و فعالیت 
ســلول های عصبی به وجود می آید. 70 درصد مبتالیان به میگرن، 
حداقــل یک فامیــل درجه یک دارنــد که مبتال به ایــن بیماری 
 باشــد، پس می توان گفت عوامل ژنتیکی نقش مهمی در بروز این 

بیماری دارند.

 محرک های میگرن
با وجود این که میگرن ممکن است ناگهانی و بدون اخطار قبلی 
رخ دهد، ولی بیشــتر مواقع بر اثر تحریک یک عامل خارجی شروع 
می شــود. محرک های میگرن در افراد مختلف متفاوت اند ولی برای 
یک بیمار میگرنی معموالً محرک های ثابتی وجود دارد که در طول 

عمر او تغییر نمی کنند.
 نشانه ها

میگرن معموالً شب ها و یا در خواب شروع می شود. در بعضی افراد 
بعد از حمالت ســردرد، کوفتگی، افسردگی، سستی و یا بی قراری و 
کج خلقی تا ساعت ها ادامه می یابد. حدود 20 درصد از حمالت میگرن 
با یک یا چند نشانه به نام آورا )aura( شروع می شود. اختالالت بینایی 
از همه رایج تر هستند. این نشانه ها ممکن است هاله بینی، دیدن جرقه 
یا نورهای چشــمک زن، خطوط نورانی مّواج یا حتی نابینایی موقت 
باشــد. آورا ممکن است باعث بی حسی یا مورمور شدن در یک طرف 
بدن، خصوصاً دست یا صورت شود. بیشتر حمالت میگرن بدون بروز 
آورا رخ می دهند. معموالً درد از یک طرف ســر، اغلب اوقات اطراف 
چشم یا شقیقه شروع و به سمت عقب سر پخش می شود. درد میگرن 
اغلب شــدید است و بیماران آن را به صورت ضربان یا تپش توصیف 
کرده اند. تهوع در این بیماران معمول اســت و بســیاری از آنها دچار 
آبریزش چشــم و بینی یا گرفتگی می شوند. اگر سردردهای میگرنی 
به طور مناســب درمان نشوند 4 تا 24 ساعت طول می کشند. وقتی 
صحبت از تحمل درد میگرن است، حتی 4 ساعت زمان زیادی است، 
و به همین دلیل است که درمان هر چه زودتر آن اهمیت زیادی دارد.

 درمان میگرن
اگر میگــرن را در مراحل اولیه تشــخیص دهیــد می توانید با 
مســکن های معمول و بدون نیاز به نســخه آنهــا را درمان کنید. 

استامینوفن، آسپیرین، ایبوپروفن، ناپروکسین و در مجموع مسکن ها 
همراه با کافئین اگر در ابتدای حمله به اندازه کافی مصرف شــوند 

مؤثر هستند.
وقتی احتیاج به تجویز نسخه های پزشکی باشد معموالً پزشکان 
به ســراغ تریپتان ها می روند که به صورت قرص، اســپری بینی یا 
آمپول هایی که خود بیمار می تواند به خودش تزریق کند قابل تهیه 
است. در 70 درصد بیماران، تریپتان ها به مدت دو ساعت درد را آرام 
می کنند. هرچه زودتر دارو مصرف شــود، تأثیر بهتری دارد. بعضی 
بیماران الزم است بعد از 12 تا 24 ساعت یک دوز دیگر از این دارو 

مصرف کنند.
یادتان باشد که مصرف بیش از حد دارو می تواند باعث برگشتن 
سردرد و ایجاد چرخه های غیرطبیعی سردرد و مصرف دارو شود. پس 
اگر بیش از دو یا سه بار در هفته به مصرف دارو احتیاج پیدا می کنید، 

درمان پیشگیرانه را امتحان کنید.
 پیشگیری

بعضی ها به سادگی با خودداری از محرک های میگرن، از حمالت 
میگرن جلوگیری می کنند. کسانی که فقط گاهی دچار این سردردها 
می شــوند با درمان فوری به خوبی کنار می آیند. اما کسانی که دائماً 
دچار حمله می شوند از داروهای پیشگیری استفاده می کنند. در موارد 

خیلی سخت بهتر است به متخصص سردرد مراجعه شود.
3   سردردهای خوشه ای

سردردهای خوشه ای کمتر از انواع قبلی رواج دارند ولی بسیار 
شدیدتر هســتند. این نوع سردردها در مردان پنج برابر بیشتر از 
زنان اتفاق می افتند. نام این بیماری به خاطر ماهیت خوشــه ای 
آن انتخاب شــده اســت. هر سال یا هر دو ســال یک بار به طور 
معمول در زمان خاصی از سال در یک دوره یک تا سه ماهه، فرد 
روزانه دچار یک تا هشــت حمله سردرد می شود. سردرد همیشه 
به یک طرف سر حمله می کند و بسیار شدید است. در این حالت 
چشم سمت دردناک، قرمز و دچار آبریزش می شود و ممکن است 
پلک بیفتد، همچنین آبریزش بینی و گرفتگی بینی رخ می دهد. 
حمله ســردرد ناگهانی اســت و 30 تا ۶0 دقیقه طول می کشد. 
بیشتر بیماران در هنگام حمله دچار بی قراری و ناآرامی می شوند، 
نمی توانند آرام بنشینند، قدم می زنند، درجا می زنند یا سرشان را 
به دیوار می کوبند. درد ممکن است با تهوع یا حساسیت به نور یا 

حساسیت به صدا همراه شود.
 زندگی با سردرد

تکنیک های ریلکسیشــن، بایوفیدبک یا بازخورد زیستی )روش 
کنترل حاالت روحی و عاطفی مثل دلواپســی و افسردگی از طریق 
تعدیل اعمال غیرارادی مثل فشــار خون و تپش قلب به کمک ابزار 
الکترونیکی(، یوگا و طب سوزنی هم می توانند در درمان سردرد مؤثر 
باشند. ولی برای بعضی از ما، سردرد مشکلی بزرگ تر از این حرف ها 
است. باید نشانه های سردرد خطرناک را خوب بشناسید و در صورت 
بروز آن ها فوراً بــرای درمان اقدام کنید. برای درمان میگرن و دیگر 
سردردهای جدی با پزشک تان همکاری کنید و در تله مصرف بیش از 
حد داروها گرفتار نشوید چون برای بعضی ها، سردرد بازگشتِی ناشی 

از مصرف داروها بدترین درد است.

به مناسبت هشتادمین سالگرد افتتاح بانک

بازنشسته لرستانی 115 کیلومتر مسیر کوهستانی را رکاب زد
گفت و گو: مزدک بیراموند

دایره ارتباطات و بازاریابی مدیریت لرستان

همکار بازنشســته ۶۶ ســاله لرستانی به 
بانک  تأسیس  مناسبت هشتادمین ســالروز 
مســکن و روز ملی هوای پاک، مسافت 115 
کیلومتری کوهستانی بروجرد تا خرم آباد را با 
گذشتن از سرباالیی ها و گردنه های برف گیر 

مسیر با دوچرخه رکاب زنی کرد.
او که از 13 سال پیش به افتخار بازنشتگی 
نائل شده است از نوجوانی ورزش می کرده و 
اکنون در سال های بازنشستگی نیز به عادت 

قدیم به فعالیت می پردازد.
برای شنیدن صحبت های این بازنشسته 
ورزیده دقایقی از وقت خود را با ما بگذرانید:

ولی ا... آزرم همکار بازنشســته لرســتانی 
خــود را اینگونه معرفی کرد: متولد فروردین 
ماه 1331 در شهرستان بروجرد و بازنشسته 
اداره کل بازرســی هســتم کــه در تاریــخ 
1384/2/29 به افتخار بازنشستگی نائل آمدم.
وی افــزود: از نوجوانــی بــه ورزش روی 

آورده ام و از 29 ســالگی به طور فعال ورزش 
را شــروع کرده ام و تاکنــون در ورزش های 
کوهنوردی، شنا و دوچرخه سواری به صورت 

حرفه ای انجام فعالیت کرده ام. 
آزرم که در حال حاضــر نماینده حقوقی 
بانک در دفاتر اســناد رســمی شهرســتان 
بروجرد است،  ادامه داد: از ویژگی های ورزش 

دوچرخه سواری این اســت که به سادگی در 
دسترس اســت و عالوه بر ورزش برای انجام 

کارهای روزانه نیز بسیار مؤثر است.
ورزشــکار،  بازنشســته  همــکار  ایــن 
خوش اخالقی در خانواده و جامعه و همچنین 
انتقال انــرژی مثبت به دیگــران را از فواید 
معجزه آســای فعالیت های ورزشی دانست و 

افزود: ورزشکاران یاس و ناامیدی به خود راه 
نــداده و همواره به آینده امیدوار هســتند و 
انگیزه شــان برای ساختن زندگی بهتر بیشتر 

از دیگران است. 
آزرم با بیــان اینکه عالوه بــر رکاب زدن 
برای انجام کارهای روزمره به جای اســتفاده 
از ماشــین از دوچرخــه اســتفاده می کند، 
گفــت: تاکنــون رکاب زنــی از »بروجرد تا 
مالیر«، »بروجرد تا درود« در موارد متعدد و 
»بروجرد تا کرمانشاه« و همچنین رکاب زنی 
به مناســبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر 
از »بروجــرد تا اصفهان« از مســیر اراک به 
مســافت 500 کیلومتــر را در کارنامه دارم 
و در خصــوص ورزش کوهنــوردی همراه با 
گروه کوهنوردی اشــکان تاکنــون موفق به 
صعود به دماوند، علم کوه، ســبالن، شیرکوه، 
قالی کوه، جوپــار کرمان، دنا، شــاهو، الوند، 
تفتان، کرکس، اشــترانکوه، سماموس، کاله 
قاضی، مخمل کوه، کوه کاله، هشــتاد پهلو 

و ... شده ام.

انواع سردرد؛ چه نوع سردردهایی نگران 
کننده اند و برای درمان آنها چه باید کرد؟
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با کمال تأســف تعدادی از همکارانمان در غم از دست دادن عزیزانشان در سوگ نشستند. 
ضمن اظهار همدردی، از خداوند متعال سالمت و طول عمر برای بازماندگان و آمرزش و مغفرت 

درگذشتگان را خواهانیم:
پدر مســعود امیری، شــعبه مرکزی کرمانشاه- مادر رحیم اسمعیلی، شــعبه مرکزی تبریز - پدر سید 
محسن باقری نژاد صومعه ســرائی، مدیریت گیالن - پدرحمیدرضا بصیرت خواه، مدیریت همدان - پدر 

سعید کریمی، مدیریت استان اصفهان - همسر سلیمان جاویدی، اداره کل بازرسی

تـسـلـیـت

تعدادی از همکاران به دلیل تالش در انجام امور محوله مورد تشویق کتبی قرار گرفتند:
منوچهر فتح آبادی، اکرم مســتان دهی، اکرم کارکن آغمیون، روح اله رجبی، محمدرضا باقری و محمدعلی صمد 
پور، اداره کل امور کارکنان - کورش عزتی، مدیریت اســتان کردســتان - محمدعلی خاصی، شعبه حافظ شاهین 
شهر اصفهان - حامد اسکندری چراتی، شــعبه امیرکال مازندران - کمال حاجی آقاتبار سنگرودی، شعبه طالقانی 
بابل - خدیجه عباســی کریم کندی، اداره کل روابط عمومی - حســن ریحانی پور، ساســان یلــی نژاد، غالمرضا 
 کارخانه، حســن بختیاری، کیوان نوری، محمدرضا شــکوری، شهرام کرانی، حســن رضاپور و  افشین محمدی، 

مدیریت استان کرمانشاه 

 تشویق
کتبی

قدم نورسیده را به این همکاران عزیز تبریک می گوییم:
کیاوش ستاری فرزند لیال اژدری، اداره کل روابط عمومی - ایلیا فرزند مراد جهانیان، شعبه خانی آباد نو، 
حلما فرزند لیال راضی کیوی، شعبه میدان انقالب و مهرسا سادات فرزند فاطمه خدابخشی، شعبه میدان 
طالقانی تهران - پندار فرزند یحیی خزایی، شعبه کنگاور، حلما فرزند فرزاد کاظمی، شعبه طاق بستان، 
محمدحســین فرزند حمیدرضا میرزایی، شعبه مرکزی سنقر و آویســا فرزند فرزاد آزادی، شعبه الهیه 

کرمانشاه - زهرا فرزند حسام الدین باقری، اداره کل تجهیز و پشتیبانی

 تولد
فرزند

تعدادی از همکاران پس از سال ها خدمت صادقانه، به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند. برای 
این عزیزان آرزوی سالمتی و طول عمر داریم:

علی محمد بخشــنده فر، شعبه مرکزی مشهد - ســیدعلیرضا حجی خراسانی، شعبه کوهسنگی مشهد 
- قاســم ثناگو، مدیریت اســتان گلســتان - ابراهیم ملک محمدی معمار، شــعبه مرکزی همدان - 
محمدحســین عقدائی، اداره کل نقدینگی و خزانه داری - علی کارگر راوری، شعبه راور کرمان - علی 

اکبر علیخانی، شعبه مرکزی گنبد کاووس

بازنشستگان

دیدار با کارکنان بازنشسته البرزی

مدیر شعب البرز به همراه رییس حوزه حراست و جمعی 
از کارکنان مدیریت با حضور در منزل کارکنان بازنشسته 

بانک با آنان مالقات کردند.
به گزارش روابط عمومی مدیریت البرز، در این مالقات ها 
مهــدی بلوچی مدیر شــعب اســتان در دیدار بــا خانواده 
کارکنان بازنشســته نادر گودرزی، ابوالقاســم حســینی و 
حســین ایرانی گفت: انتظار داریم کارکنان قدیمی ارتباط 
خــود را بانک قطع نکنند چراکــه معتقدیم انتقال تجربه و 
دانسته های کارکنان قدیمی به نسل جوان به ویژه در رفتار و 
 عمل در بسیاری از فرایندهای جاری بانک راهگشا و سازنده 

خواهد بود.
کارکنان بازنشســته و وظیفه بگیر نیز با ابراز خرســندی 
و خوشــحالی از این دیــدار و مالقات ها به بیان خاطراتی از 
دوران خدمــت خود پرداختند و در پایان هدایایی به رســم 

یادبود از سوی مدیر شعب استان به آنان اهدا شد.

گزارش: سید امین سپهر تاج
 از چند روز قبل دایره ارتباطات و بازاریابی مدیریت فارس

در پی هماهنگی دیدار با یکــی از متبحرهای قدیمی بانک 
مسکن بودیم که نهایتًا پس از چند بار تماس تلفنی، معاون 
مدیر موفق به تعیین وقت برای مالقات شد. قرار ما شد روز 

سه شنبه ساعت 13:30 دقیقه.
روز موعود فرا رســید و مثل تمامی روزها محل کار شلوغ است 
و من هم به دنبال امورات روزمره هســتم، حدود ســاعت 10:30 
دقیقه اســت که به دنبال فراهم کردن مقدمات این دیدار می روم 

از جمله تهیه گل.
پس از تهیه دســته گل زیبا به همراه آقایان موسوی و جعفری 

معاونین مدیر و البته دوربینم راهی خانه یار دیروز شدیم. به درب 
منزل رسیدیم حدود ســاعت 13:30، یار دیروز ما که از قیافه اش 
مهربانی می بارید و از کارکنان گذشــته اش به جز خوبیش چیزی 
نشنیده بودیم خودش آمده بود تا دم در که ما را همراهی کند. چه 

استقبال باشکوهی.
در ایــن دیدار که همســر آقــای آزادی نیز حضور داشــت از 
سال های گذشته، زمانی که آقای آزادی در بانک مشغول به خدمت 
بود خیلی با حرارت و شورونشاط سخن می گفت و اصرار دارد که 
حتماً این صحبت ها را به گوش مدیران برسانیم تا همیشه خدمات 
بانک مسکن پابرجا بماند و خاطرات شیرین را بیش ازپیش در ذهن 

کارکنان نقش ببندد.

با وجود اینکه برق شــادمانی از چشــمان آقای آزادی می بارید 
و از دیداری که محقق شــده خوشــحال بــود و از وجود تعصب 
سازمانی اش به بانک مسکن بر خود می بالید، ناگهان آهی کشید و 
گفت: گمان کنم چهار یا پنج سال دیگر که شماها هم بازنشست 
شــوید سایر کارکنان بانک مســکن ما را نشناسند، کاشکی بشود 

فکری کرد. این دغدغه همه هم قطاران من است.
جعفری معــاون اجرایی مدیریت به خوبــی آزادی را به خاطر 
می آورد و به جز نیکی و خوبی از آن دوران چیزی نگفت. موسوی 
معــاون فناوری اطالعات مدیریت هم که مــا را همراهی می کرد، 
از زمانی که آزادی اســتاد قسمت آموزش بود و شیطنت های سر 
کالس ایشان که حال و هوای خود را داشت خاطره گویی می کرد.

راســتی چه زندگی راحت و زیبایی دارد، از ۶:30 صبح که روز 
را آغاز می کند، ورزش می کند و ساعت 7 صبح با یکی از کارکنان 
سابق خودش که بازنشسته بانک مسکن است )آقای عیسایی( به 
اتفاق هم پیاده روی می کنند و 8:30 دقیقه به خانه می آید صبحانه 
را میل می کند تا ســاعت 11 مطالعــه چند کتاب را دارد و بعد از 
ساعت 11 ساز سنتور را کوک می کند و تمرین تا ساعت 12. بعد 

از آن، استراحت کوتاه، صرف ناهار و ... .
در پایان گفت خیلی بد اســت که انســان صبــح که از خواب 
بیدار می شود نداند که برنامه اش چیست؟ وقتی این ها را می گفت 
فهمیدم که یک انسان موفق برنامه ریزی دارد و این امر بسیار مهم 

است که آزادی را تبدیل به یک فرهیخته و متبحر کرده است.
پس از اتمام گپ و گفت های خاطره انگیز نوبت به گرفتن عکس 
یادگاری شد. آقای آزادی و معاونین صمیمانه بر روی مبل نشسته 
بودند. ســه تابلوی پشــت ســر آن ها که از هنرهای دیگر همکار 
بازنشسته آقای عیسایی بود چه زیبا با این سه نفر هماهنگ شده 
بودند گویی آن ها نیز صمیمیت در کنار یکدیگر را به خوبی نشــان 
می دادند. انگشتم را بر روی دکمه دوربین فشردم تا این لحظه نیز 

به یادگار در دفتر خاطرات بانک مسکن ثبت شود.

یاران دیروز...

با نهایت تأسف مطلع شدیم

منوچهر صبور
همکار بازنشسته مدیریت اصفهان به رحمت ایزدی پیوست ضمن تسلیت به خانواده 

بزرگ بانک مسکن، رحمت و مغفرت را برای آن مرحوم از پروردگار آرزومندیم.

تقدیر شوندهتقدیر کننده

مهری علیزاده، مؤسس و مدیرعامل مجتمع فرهنگی 
آموزشی سالله

جواد قلی زاده، نصیر نباتی، حسن باقرپور و حمید صحراپیما 
شعبه آزادگان؛ محرم نظری، شعبه ولیعصر و الهه وکیلی، یوسف 

ایمانی، مسعود نومیری، ابراهیم محمدی شعبه مهر شهر کرج

محمدرضا بوستان افروز، مدیر شعب استان هرمزگانعباس ساالری، رییس اتاق تعاون استان هرمزگان

نوراله طبرسی، نماینده ولی فقیه و احمد حسین زادگان، 
مصطفی تقوی، مدیر شعب استان مازندراناستاندار استان مازندران

کارکنان دایره خدمات داخلی و دایره کارپردازی اداره کل مسعود ارمغانی، رییس اداره کل امور کارکنان
تجهیز و پشتیبانی

محمد حضرت پور، شهردار و ناصر علیزاده مدیر عامل 
غالمرضا زنده طلب، مدیر شعب استان آذربایجان غربیمجتمع تورک مال ارومیه

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان 
 محسن بابایی، مدیر شعب استان سمنانسمنان

عیسی زابلی، رییس دایره خدمات بانکی شعبه نارمکرضا صالحی مدیر شعب منطقه شرق تهران

جبرائیل ایمانی، مدیر عامل کانون بازنشستگان بانک مسکن

مسعود ایزدی، مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت، پرویز 
نجفیان مدیر امور منابع انسانی، مهدی احمدی رییس اداره کل 
روابط عمومی، محسن بابایی، مدیر امور شعب استان سمنان، 
امیر رنجبریان مدیر شعب استان آذربایجان شرقی، منصور 
کریمی مسوول کانون مدیریت امور شعب استان آذربایجان 
شرقی، علیرضا عراقی مسوول کانون مدیریت شعب استان 

سمنان، فریبرز قمری مسوول دفتر مدیریت و اداره کل روابط 
عمومی و سید محمد رضا محمدی مسوول دایره رسیدگی به 

امور اماکن رفاهی،

شهرام رییسی دهکردی، مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری 
حسن نوروزی مدیرشعب اصفهانو مشارکت های مردمی

محمدرضا لعلی، معاون آمارواطالعات سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان اصفهان

 سیدعلی هاشمی مقدم، معاون داده ها دایره امورمالی و 
داده ها مدیریت اصفهان

تقد  یر
و تشكر 

 معرفی برنده مسابقه 
سبک زندگی علوی

 97/11 /06  برنــده هفتــه دوم بهمــن )
الي97/11/10( مسابقه ســبک زندگی علوی 

معرفی شد. 
براســاس این گزارش، علی اکبر صادقی از اداره 
کل تجهیز و پشــتیباني عنــوان برنده این هفته از 

مسابقات را به خود اختصاص داد.
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ضمن تبریک چهل سالگی انقالب اسالمی، 
به برخی وقایع مهــم از کودتای 28 مرداد 
1332 تا 22 بهمن 1357 سالروز پیروزی 
شکوهمند انقالب اســالمی، نگاهی گذرا 

داریم:
کودتــای ننگین 28 مرداد ســال 32: 
آمریــکا و انگلیس به عنــوان طراحان اصلی این 
کودتــای ننگین، 28 مــرداد 1332 را به عنوان 
یکی از تلخ ترین روزهــا در تاریخ ایران به ثبت 
رساندند تا شــیرینی نهضت ملی شدن صنعت 

نفت در کام ملت ایران تلخ شود.
16 آذر ســال 32 روز دانشجو: نیکسون، 
معــاون رییس جمهــوری وقت آمریــکا در آذر 
1332 راهی ایران شــد تا نتیجه کودتایی را که 
سازمان جاسوسی آمریکا، سیا، رهبری کرده بود، 
از نزدیک مشــاهده کند. دانشجویان در اعتراض 
به سفر نیکســون، تظاهرات پرشوری علیه رژیم 
کودتا برپا کردند. صبح 1۶ آذر، گارد برای اولین 
بار وارد صحن دانشــگاه شــد و مأموران گارد با 
حمله به دانشجویان بی پناه، ســه تن از آنان به 
نام های مصطفی بزرگ نیا، مهدی شریعت رضوی 

و احمد قندچی را به شهادت رسانند.
16 مهــر ســال 40 تصویــب قانون 
انجمن های ایالتی و والیتی: رژیم پهلوی بعد 
از وفات آیت ا... بروجــردی زمینه را برای حذف 
اســالم از متن فعالیت های مردم ایران مناسب 
دیــد و به این دلیل قانــون انجمن های ایالتی و 
والیتــی را به تصویــب دولــت و مجلس وقت 
رســاند و آن را در مطبوعات اعالم کرد. در این 
قانون قسم به قرآن و شرط مسلمان بودن برای 
نمایندگان مجلس حذف شده بود و همین باعث 

اعتراض علمای اسالم و مردم مسلمان شد.
8 آذر ســال 41 لغو قانون انجمن های 
ایالتی و والیتی: با اعتراض علمای اســالم از 
جمله امام خمینی و آیت ا... حائری و دیگر علما 
و حضور گســترده مردم در پشتیبانی از علمای 
اســالم پس از مکاتبات و تظاهرات و اعتراضات، 

دولت خائن َعلَم این قانون را ملغی اعالم کرد.
19 دی سال 41 اعالم انقالب سفید: رژیم 
پهلــوی و در رأس آن محمدرضا در راســتای 
خواست های اســتعمارگرانه امریکا و همچنین 
تغییر فکر مردم ایران دســتورالعمل دیکته شده 
استکبار را که در کشوهای دیگر به اجرا درآمده 
بود به عنوان انقالب ســفید به مردم ایران عرضه 

کرد و آن را به رفراندوم گذاشت.
2 بهمن ســال 41 تظاهــرات مردم در 
تهران: با تحریم رفراندوم از طرف امام خمینی 
بازار تهران تعطیل شــد و مردم در اطراف بازار 

اجتماع کردند.
اول فروردیــن ســال 42 اعالم عزای 
عمومــی در عید نوروز: امــام خمینی برای 
پاسخ به اقدامات شــاه و اطرافیانش عید نوروز 
ســال 1342 را عزای عمومی اعالم کرد و مردم 
مسلمان ایران با برافراشتن پارچه سیاه به ندای 

او لبیک گفتند.
دوم فروردیــن ســال 42 تهاجم رژیم 
پهلوی به مجلس ســوگواری در مدرســه 
فیضیه: عصر این روز مراسم عزاداری در مدرسه 
فیضیه قم برپا بود که سربازان مسلح و مأمورین 
امنیتی محل را محاصره کرده و ســپس گروهی 
از آن ها با لباس مبدل به درون مدرســه رفتند و 
در میان سخنرانی یکی از گویندگان به او حمله 
کردند. مأموریــن همچنین به طالب مدرســه 
فیضیه حمله کرده و آن ها را از حجره های شان به 
بیرون پرتاب کرده و با به شهادت رساندن گروهی 

از آنان در تاریکی شب محل را ترک کردند.
13 خرداد ســال 42 دستگیری حضرت 
امام خمینی: بعد از ســخنرانی تاریخی امام در 
عصر عاشــورای 1342 که در آن رژپم پهلوی و 
ایادی آن را محکوم کرد نیمه شب کامیون هایی 

از ســربازان و مأموران امنیتی خانه ایشــان را 
محاصره کــرده و امام را بازداشــت و به تهران 
منتقــل کردند. مأمورین حضــرت امام خمینی 
را یک روز در باشــگاه افســران و بعد در زندان 
قصر به مــدت 19 روز و پــس ازآن در پادگان 

عشرت آباد محبوس ساختند.
15 خرداد ســال 42 قیام ملت ایران در 
اعتراض به دستگیری امام خمینی: پس از 
اعالم خبر دســتگیری امام خمینــی، مردم قم 
جلوی خانــه آیت ا... گلپایگانــی و صحن مطهر 
حضرت معصومــه )س( تجمع کــرده و پس از 
صدور بیانیه ای به تظاهــرات پرداختند. مردم با 
شــعار یا مرگ یا خمینی از حــرم بیرون آمدند 
ولــی فاصله ای را طی نکرده بودنــد که با رگبار 
مسلسل مواجه شدند و درگیری بسیار شدیدی 
بین مــردم و مأمورین به وجــود آمد، مأمورین 
مردم را محاصره کرده و به تیراندازی پرداختند.

11 مــرداد ســال 42 آزادی از زندان و 
بازداشــت خانگی امام خمینــی: پس از 
تظاهرات 15 خرداد، رژیم که از عواقب بازداشت 
امام خمینی هراس داشــت ایشــان را از زندان 
پادگان عشرت آباد به منزلی مربوط به ساواک در 
داودیه تهران منتقــل کردند و آنجا را تحت نظر 

کامل قرارداد. 
17 فروردین سال 43 آزادی امام خمینی 
از بازداشت خانگی: امام خمینی پس از 9 ماه 
بازداشــت خانگی ساواک، آزاد شــده و روز 18 
فروردین 1343 )سه شــنبه( به منزل شخصی 

خود در قم مراجعت کردند.
ســوم مرداد ســال 43 تصویب قانون 
کاپیتوالســیون: رژیــم پهلــوی از تــرس 
عکس العمل مردم خبــر تصویب این قانون را تا 

مدتی اعالم نکرد.
چهارم آبان ســال 43 پایــداری امام 
خمینی در برابر کاپیتوالسیون: بعد از انتشار 
خبر تصویب قانــون کاپیتوالســیون و پایمال 
کردن حقوق ملت ایــران در برابر یک عده افراد 
خارجی، حضرت امام خمینــی در این روز طی 
یک سخنرانی مشروح این قانون را برای مردم با 
عبارت ســاده و قابل فهم عرضه می کنند و مردم 
را به قیام برای کســب اســتقالل و حقوق خود 

فرامی خوانند.
13 آبان ســال 43 تبعید حضرت امام 
خمینــی به ترکیه: پــس از ســخنرانی امام 
خمینــی در رابطه بــا قانون کاپیتوالســیون و 

هراس حکومت از تکرار حماســه پانزده خرداد، 
رژیم تصمیم بر تبعید ایشــان بــه محلی به نام 

بورسا در ترکیه تبعید کردند.
13 مهر ســال 44 تغییــر محل تبعید 
امام خمینی به نجف اشــرف: رژیــم که از 
حرکت هــای انتقامی علیه خودش به واســطه 
تبعید حضرت امام وحشت داشت تصمیم گرفت 
به حالت تبعید امام خمینــی پایان دهد بدون 
اینکه ایشــان را به کشــور بازگرداند. به همین 
دلیل بــا دولت عراق مذاکراتی بــه عمل آورد و 
موافقت این دولت را جلب کرد و امام خمینی و 
فرزندش حاج مصطفی را به عراق و شــهر نجف 

اشرف انتقال داد.
15 خرداد ســال 56: امیرعبــاس هویدا 
نخست وزیر 13 ساله رژیم پهلوی به دلیل فساد 
و عدم کارایی دولتش اســتعفا کرد و جمشــید 

آموزگار به عنوان نخست وزیر منصوب شد.
اول آبان سال 56 شــهادت فرزند امام 
حاج سیدمصطفی خمینی: فرزند بزرگ امام 
خمینی در عراق به دســت عوامــل و مأمورین 
امنیتی ســاواک رژیم پهلوی بــا همکاری رژیم 

بعث عراق به شهادت رسید.
17 دی سال 56 مقاله روزنامه اطالعات 
و توهیــن به امــام خمینی: به مناســبت 
ســالروز ســیاه کشــف حجاب مقاله ای تحت 
عنوان »ایران و استعمار ســرخ و سیاه« به قلم 
احمد رشــیدی مطلق به چاپ رسید که در آن 
به روحانیــت به ویژه امام خمینی اهانت شــده 
بود. نویســنده با وقاحت تمام ایشان را که تمام 
وجودش در خدمت اسالم و مردم بود مستقیماً 

مورد اهانت قرار داده بود.
18 دی سال 56 عکس العمل مردم برابر 
مقاله اطالعات: موجی از خشم و نفرت سرتاسر 
ایــران را فراگرفت و در قــم بالفاصله نتایج آن 
ظاهر شــد. مدارس علمیه، منابر و نماز جماعت 
تعطیل شــدند. مردم به طرف منزل آیات عظام 
حرکت کردند تا صدای اعتراض خود را وســعت 
بخشند. تعدادی از نســخ روزنامه اطالعات پاره 
شد و تظاهرات اوج گرفت که با حمله پلیس به 
زدوخورد تبدیل شد و پس از مدتی پایان گرفت.

19 دی ســال 56 قیام خونین مردم قم: 
طبق قرار طالب همگی جلوی مدرســه علمیه 
خان و میدان آســتانه جمع شــدند و به سوی 
منزل علمای اسالم حرکت کردند. این برنامه تا 
ظهر و حضور گسترده مردم ادامه داشت تا اینکه 

مأمورین جلوی مردم قرار گرفتند و به دســتور 
ســاواک آن ها را به گلوله بستند و تعداد زیادی 
از مردم بی گنــاه را به خاطر حفظ احترام مرجع 
تقلیدشــان که خواســته آن ها بود به شهادت 

رساندند.
29 بهمن ســال 56 قیام مردم تبریز: به 
مناســبت چهلم شــهدای قم مردم تبریز به پا 
خاســتند و حرکت آغاز شده را تداوم بخشیدند. 
در این روز در تبریز عزای عمومی اعالم شــد و 

علمای تبریز مجلس ختم برگزار کردند. 
10 فروردین سال 57 قیام مردم یزد: در 
روزهای نهم و دهم فروردین مردم یزد به تبعیت 
از رهبر انقالب عیــد را تحریــم کردند و برای 
بزرگداشت شهدای تبریز، خود را مهیا ساختند. 
25 اردیبهشت سال 57: در پی اوج گیری 
تظاهــرات و درگیری های مردم بــا عوامل رژیم 
پهلــوی، دولت آمــوزگار به مأموریــن نظامی و 
انتظامی در برابر آشوب ها دستور شدت عمل داد.

15 خرداد سال 1357: به مناسبت سالگرد 
15 خــرداد در تهران و شهرســتان ها تعطیل و 

اعتصاب سراسری اعالم شد.
28 مرداد سال 57 فاجعه سینما رکس 
آبادان: ایــن فاجعه باعث مرگ صدها انســان 

بی گناه شد.
پنجم شهریور ســال 57 سقوط دولت 
جمشــید آموزگار: در پی رســوایی فاجعه 
سینما رکس آبادان و عدم توفیق دولت آموزگار 
در ســرکوب مردم و ایجاد اصالحات در راستای 
تحکیــم رژیم پهلوی، وی از مقام خود اســتعفا 
داد. در پی ســقوط دولت آموزگار، شریف امامی 
اســتاد اعظم لژ فراماســونری در ایــران مأمور 

تشکیل دولت شد.
17 شهریور سال 57 جمعه سیاه: جمعه 
17 شهریور مردم صبح زود به حرکت درآمدند. 
در همیــن هنگام دولــت ســاعت ۶ صبح در 
تهران و 12 شــهر بزرگ دیگر حکومت نظامی 
اعالم کرد و مردم که از این امر اطالع نداشــتند 
دسته دسته به طرف محل تجمع که میدان ژاله 
)شهدا( بود حرکت کردند و در میدان با سربازان 
ســرتاپا مســلح مواجه شــدند. آن ها مردم را 
محاصره و سپس شلیک کردند و به قصد کشتن 
آن ها را هدف قرار دادنــد. در این فاجعه هزاران 
نفر در سراسر کشور و از جمله میدان شهدا )ژاله 

سابق( تهران به شهادت رسیدند.
ســوم مهر سال 57: حزب رســتاخیز که 

توسط رژیم پهلوی تأسیس شده بود منحل شد.
10 مهر سال 57 هجرت امام خمینی از 
عراق به کویت: با افزایش فشارها و جلوگیری 
دولت عراق از فعالیت های سیاسی حضرت امام 
خمینی ایشــان تصمیم به خروج از این کشور 
گرفتند. به همیــن دلیل به طرف کویت حرکت 
کردند اما دولت کویت به ایشــان مجوز ورود به 

کویت را نداد.
13 مهر سال 57 هجرت امام خمینی از 
عراق به پاریس: در پی عدم ورود امام خمینی 
به کویــت و جلوگیری دولت عراق از بازگشــت 
ایشــان به نجف اشــرف، امام خمینی تصمیم 
می گیرند برای ادامه مبارزه به فرانسه مهاجرت 

کنند.
17 مهر سال 57 تغییر مکان امام خمینی 
نوفل لوشــاتو: دولت  به دهکده  پاریس  از 
فرانسه از فعالیت های سیاســی آیت ا... خمینی 

جلوگیری می کند.
13 آبان سال 57:  تظاهرات دانش آموزان و 
دانشــجویان در مقابل دانشگاه تهران به خاک و 

خون کشیده شد.
15 آبان سال 57: اســتعفا و سقوط کابینه 
شــریف امامی در پی حــوادث خونین 13 آبان 
اعالم و تشــکیل دولت نظامی به نخست وزیری 

ژنرال ازهاری اعالم شد.
16 دی ســال 57: دولت نظامــی ازهاری 
سقوط کرد و شــاهپور بختیار از اعضای جبهه 
ملــی ایران مأمــور تشــکیل کابینــه از طرف 
محمدرضا پهلوی شــده و به سمت نخست وزیر 

منصوب شد.
23 دی سال 57: به دســتور امام خمینی 

شورای انقالب تشکیل شد.
26 دی سال 57: شــاه رفــت و مردم فرار 

محمدرضا پهلوی را جشن گرفتند.
سوم بهمن سال 57: شورای سلطنت که 
برای حفظ رژیم سلطنتی در ایران تشکیل شده 

بود منحل شد.
چهارم بهمن سال 57: برای جلوگیری از 
حضور امام خمینی در بیــن مردم ایران، ارتش 

فرودگاه مهرآباد را به اشغال درآورد.
هفتم بهمن ســال 57: تحصن روحانیون 
مبارز در دانشــگاه تهران در اعتراض به بســتن 

فرودگاه ها آغاز شد.
نهم بهمن ســال 57: در پــی اعتصابات 
و تظاهــرات و راه پیمایــی مردم که خواســتار 
بازگشایی فرودگاه مهرآباد بودند، دولت بختیار 

فرودگاه مهرآباد را از اشغال نظامی خارج کرد.
12 بهمن سال 57: ساعت 9 و 27 دقیقه و 
30 ثانیه حضرت امام خمینی پس از پانزده سال 

تبعید پای بر خاک ایران گذاشتند.
17 بهمن ســال 57: بر اســاس پیشنهاد 
شــورای انقالب، حضرت امــام خمینی دولت 
موقــت را به مردم معرفی کردنــد. دولت موقت 

به ریاست مهندس مهدی بازرگان تشکیل شد.
19 بهمن سال 57: راه پیمایی مردم ایران در 
حمایت از دولت موقت انجام شد. نیروی هوایی 

ارتش با حضرت امام خمینی بیعت کردند.
21 بهمن ســال 57: دولت بختیــار زمان 
حکومت نظامی را افزایش داده و حکومت نظامی 
را از ساعت 4 بعدازظهر اعالم کرد. حضرت امام 
خمینی دستور شکســتن زمان حکومت نظامی 
و حضور مردم در خیابان هــا را صادر کردند. در 
تهران و شهرســتان ها بین سربازان گارد و مردم 

مسلح درگیری های بسیار شدید رخ داد.
22 بهمن ســال 57: تهران صحنه جنگ 
خونین مســلحانه بین مردم و سربازان طرفدار 
رژیــم پهلوی شــده اســت. با تســلیم تمامی 
نیروهای نظامی و پیروزی مردم مسلمان ایران، 
رژیم ستم شــاهی پس از 57 ســال ظلم و ستم 

متالشی شد.

نگاهی بر مهم ترین وقایع 
موثر بر وقوع انقالب اسالمی
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معرفي اپليكيشن 

Project Life – Scrapbooking اپ
اپلیکیشــن  نــام    Project Life – Scrapbooking
پرطرفدار برای ساخت دفترچه خاطرات دیجیتال اندروید است. 
اگر از عالقمندان فیلم و تصویر هستید، دست از آلبوم های قدیمی 
برداشــته و با کمک قالب های ساخته شــده و آثار هنری از پیش 
طراحی شده در برنامه Project Life به راحتی صفحات زیبای 
آلبوم دلخواه تان را تنها در عرض چند دقیقه بســازید. کالژهای 
متنوعی با عکس های خود و صدها کارت طراحی شده فوق العاده 
ایجاد کنید و از ثبت خاطرات تان لذت ببرید. یادداشت های مربوط 
را به قسمت های موردنظر اضافه کنید، روی تصاویر زوم کرده و یا 

تکه هایی از آن را برش دهید.

گردآوری
داود محمودیان

جدیدترین گجت ها
   ربات مکعبی

پلن کیوب )PLEN Cube( رباتی مکعبی شــکل اســت که 
قابلیت های متعددی با خود به همــراه دارد. این ربات به دوربین 
مجهــز بــوده و می تواند با فرمــان صوتی کاربــر از صحنه های 
مختلف فیلم و عکس تهیه کند. تشــخیص چهره، ردیابی سوژه، 
لرزه گیری و نیز تهیه تصاویر پانوراما برخی قابلیت های پلن کیوب 
 در تصویربــرداری به شــمار می رود. یکــی از ویژگی های جالب 
پلن کیوب، امکان اســتفاده از آن کنار دیگر تجهیزات هوشمند 
خانگی اســت. برای نمونه کاربر می تواند با فرمان صوتی، کارکرد 
تجهیزات گرمایشی و سرمایشی متصل به اینترنت اشیا در خانه را 
با اســتفاده از پلن کیوب کنترل کند. این ربات دارای یک صفحه 
نمایشگر بوده و اطالعاتی نظیر وضعیت آب وهوا، ساعت و تقویم را 

به کاربر اعالم می کند.

   دستیار آشپزی

آشپزهای حرفه ای به دلیل تجربه باالی خود می دانند گوشت 
برای پخته شدن باید چه مدت روی حرارت بماند. خوشبختانه به 
تازگی گجتی طراحی شده که می تواند این مشکل را برای همیشه 
حل کند. این دســتگاه کوچینیالــی )Cuciniale( نام دارد و از 
۶ حســگر حرارت برخوردار اســت که می توان آن را درون ظرف 
قرار داد یا وارد گوشــت موردنظر کرد. کاربر می تواند نوع گوشت 
موردنظر و نیز میزان پختگی آن را از طریق اپلیکیشــن ویژه این 
دستگاه انتخاب کند، سپس گوشــت خود را روی حرارت اجاق، 
زغال یا فر قرار دهد. الگوریتم این برنامه طوری طراحی شده که در 
صورت رســیدن دمای درون گوشت به حد موردنظر، هشداری به 

کاربر داده و آماده شدن غذا را اعالم می کند.

چند گام برای افزایش چابکی و بهره وری در کسب وکار دیجیتال
 اگر کســب وکارها، کارمنــدان خود را در 
راستای دیجیتالی کردن کسب وکار آموزش 
ندهند، به موفقیت نخواهند رسید. اما چگونه 
می توان در کسب وکار دیجیتال، بهره وری و 

چابکی کارکنان را چندین برابر کرد؟
به روزرســانی و ارتقای سیســتم های فناوری 
اطالعات، ایجاد تغییرات اساســی در فرآیندهای 
کسب وکار و اســتفاده از اســتعدادهای موجود 
در هر کســب وکار، اجزای اصلی و اساسی ایجاد 
تحول دیجیتال در هر سازمان و کسب وکار است.

بسیاری از مدیران ارشد فناوری به این نتیجه 
رسیده اند که اگر بخواهند کارکنان، مسیر و نحوه 
خدمت رسانی به مشتریان را بهبود ببخشند، باید 
یک محیط کار دیجیتال با کیفیت باال در اختیار 

آنان قرار دهند.
 در این گزارش بــه نقل از ســی.آی.اُ، نتایج 
مطالعات نشــان می دهــد که تا ســال 2020، 
بزرگ ترین منبع مزیت رقابتــی برای 30 درصد 
از ســازمان ها حاصل توانایی و قابلیت محیط کار 
برای بهره برداری خالقانه از فناوری های دیجیتال 

است. برای افزایش چابکی و بهره وری در کارکنان 
باید چند گام توسط سازمان برداشته شود.

 اولیــن گام مربوط به چشــم انداز ســازمان 
اســت. ســازمان باید اهداف و آرمان های خود را 
به شــفاف ترین شــکل ممکن بیان کند تا بتواند 

مشارکت و بهره وری کارکنان را جلب کند.
نگــرش کارکنــان در رابطــه با چشــم انداز 
ســازمان اســت که نقش اصلی و اساســی را در 
بهبود چابکی و بهره وری ایفــا می کند. گام دوم، 
استراتژی است. استراتژی سازمان باید به گونه ای 

 طراحی شود که ســازمان را روز به روز به هدف 
نزدیک تر کند.

گام سوم، کار روی شــخصیت کارکنان است 
که جزئــی اصلی در ابتکار محیــط کار دیجیتال 
است و به سازمان ها در استقرار خطوط مبنا برای 

جریان های کاری کمک می کند.
بخش بعدی در بهبــود چابکــی و بهره وری 
کارکنان بــا معیارهــا در ارتباط اســت. تعیین 
معیارهای مناســب بــرای فنــاوری اطالعات، 
نیروی انسانی و کســب وکار، یک مزیت مهم در 

دیجیتالی کردن کسب وکار محسوب می شود.
تجربــه کارکنــان نیــز خیلی مهم اســت. 
هرچنــد ارایــه خدمــات بهتــر به مشــتریان 
هدف نهایــی محیــط کار دیجیتال اســت ولی 
 بهبــود تجربــه کارکنــان ســازمان در اولویت 

قرار دارد.
تغییرات ســازمانی، آموزش، دیجیتالی کردن 
فرآیندها، بهبــود اطالعات و فنــاوری گام هایی 
هستند که می توانند به بهبود چابکی و بهره وری 

در محیط کار دیجیتال کمک کنند.

گوگل اعــالم کرده 2 آوریــل )11 اســفند( محتویات 
 ســرویس »گوگل پالس« را حذف و این ســرویس را 

تعطیل می کند.
محتویــات Google پالس از 2 آوریــل 2019 میالدی 

حذف خواهد شد.
پس از آنکه در ماه اکتبر مشخص شد اطالعات 500 هزار 
نفر از کاربران گوگل پالس فاش شــده اســت، شرکت گوگل 
تصمیم گرفت قســمت خدمات مشتری این شبکه اجتماعی 

را تعطیل کند. 
در اصل گوگل اعالم کرده بود این ســرویس در آگوســت 

2019 میالدی تعطیل می شود اما ماه قبل اعالم کرد کشف 
باگ جدید، شــکاف های امنیتی بیشــتری را در این پلتفرم 

آشکار کرد و در نتیجه تاریخ تعطیلی آن را تسریع کرد.
از چهارم فوریــه 2019 افراد نمی توانند پروفایل جدید در 
گوگل پالس ایجاد کنند. همچنین با اعالم تاریخ دقیق تعطیلی 
 این ســرویس، کاربران می توانند تصاویر یا ویدئوهای خود را 

ذخیره کنند.
طبق اعالم گوگل، این شــرکت حساب های کاربری گوگل 
پالس را از تاریخ 2 آوریل تعطیل و صفحات، تصاویر، ویدئو و 

محتویات دیگر را حذف می کند. 

گوگل پالس به زودی تعطیل می شود!

 تحقیقــات نشــان می دهــد 55 درصد 
از شــرکت های جاافتاده، یــا در زمینه 
قابلیت های هوش مصنوعی سرمایه گذاری 
کرده اند، یا درنظر دارند تا سال 2020 این کار 

را انجام دهند.
به گــزارش گیگابیت، پیش بینی می شــود 
که تا ســال 2020، تجربه مشتری، از قیمت و 
کیفیت محصول نیز پیشــی بگیرد و وجه تمایز 

اصلی برند قلمداد شود.
امــا یکــی از چالش های عمده کــه اکنون 
رهبران با آن روبرو هستند، انتظارات روبه رشد 

مشتریان است.
بنا بر اظهارات خود مشــتریان در مطالعه ای 

که توســط CMO صورت گرفــت، مهم ترین 
ویژگــی یک خدمــت خوب برای مشــتریان، 
عبارت است از کوتاه ترین زمان ممکن در پاسخ.

پیشــرفت در فناوری ابر و هوش مصنوعی، 
محــرک اصلی ایــن تحول بنیادیــن در رفتار 

مشتری است.
مشــتری امــروزی گزینه هــای متعــدد و 
برخــوردار از قابلیت هــای دیجیتالی و هوش 
مصنوعی در پیش روی خــود دارد و می تواند 
از طریق آن ها و با اســتفاده از گپ مستقیم یا 
رسانه های اجتماعی، به برقراری ارتباط بپردازد.

از ســوی دیگر، نحوه تعامل کسب وکارها با 
این مشــتریان می تواند بر موفقیت شان اثرگذار 

باشــد و در این میان، فناوری ابر توانسته است 
پتانسیل ســرعت، نوآوری و قابلیت های جهانی 

را بالفعل کند.
خدمات مشتری برخوردار از هوش مصنوعی 
)همچــون راهکارهای مرکــز ارتباط گوگل که 
مبتنی بر هوش مصنوعی اســت(، قرار است با 
همکاری Mitel، خدمات مشــتری را به سطح 

جدیدی ارتقا دهد.
به عبارت دیگر، نحوه تعامل کســب وکارها با 
مشتری و مشــغول کردن آنان، متحول خواهد 

شد.
گوگل با مهــار ترکیبی از توانایی های هوش 
مصنوعــی و یادگیری ماشــین، عامل مجازی 

)Virtual Agent( را متحول ساخته است.
در واقع پاســخ به درخواست ها شتاب گرفته 
و به صورت خودکار انجام می شــوند و مشتریان 
نیــز می توانند راهکارها و گزینه هایی را که نیاز 

دارند، به سرعت دریافت کنند.
 گفتنی اســت عامل مجازی با اســتفاده از 
پردازش زبان طبیعی، به صورت بالدرنگ متوجه 
می شود مشتریان چه می گویند یا می نویسند و 

به آن ها پاسخ می دهد.
 Agent در ایــن میان، خدماتــی همچون
Assist نیز به عامــل مجازی کمک می کنند 
تا کار خود را دقیق تر انجام دهد و بدین ترتیب، 

سبب ارتقای تجربه مشتری شود.

پشتیبانی اصلی از ویندوز 7 در ژانویه ســال 2017 لغو شد اما 
پشتیبانی گسترده از این سیستم عامل برای مایکروسافت به مدت 
5 سال دیگر نیز ادامه داشت و این کمپانی همواره در این سال ها 
به عرضه به روزرسانی های مرتبط پرداخت و آسیب های احتمالی 

موجود در این سیستم عامل را برطرف کرد.
هر چند پشتیبانی اصلی از ویندوز 7 در ژانویه سال 2017 لغو شد، 
اما پشتیبانی گسترده از این سیستم عامل برای مایکروسافت به مدت 5 
سال دیگر نیز ادامه داشت و این کمپانی همواره در این سال ها به عرضه 

به روزرسانی های مرتبط پرداخت و آسیب های احتمالی موجود در این 
سیستم عامل را برطرف کرد.

 به نقل از وب ســایت خبری تحلیلی theinquirer، پشــتیبانی 
گســترده مایکروسافت از سیســتم عامل ویندوز 7 در 14 ژانویه سال 

2020 به پایان خواهد رسید.
این امر به معنای آن اســت که هیچ وصله امنیتی، برطرف سازی 
نقص ها یا کارکردهای جدید برای ویندوز 7 ارائه نمی شود و همین امر 
موجب می شــود تا کاربران این سیستم عامل مصونیت خود را در برابر 

هجوم هکرها و بدافزارها از دست بدهند.
 تاریخ پایان پشتیبانی مایکروســافت همچنین دیگر کمپانی ها را 
برای توقف پشــتیبانی از ویندوز 7 تشویق خواهد کرد که به دنبال آن 
نرم افزارهای این دســته از کمپانی ها از تاریخ یادشده بر روی ویندوز 7 

کار نخواهد کرد.
البته مایکروسافت از این طریق کاربران ویندوز 7 خود که هنوز به 
نصب ویندوز 10 عالقه ای نشــان نداده اند را به نصب این نسخه جدید 

دعوت کرده است اما این کار برای آن ها هزینه بر خواهد بود.
قیمت در نظر گرفته شــده برای این به روزرسانی بستگی به تاریخ 

انجام آن دارد و هرچه دیر شود، قیمت نیز باالتر می رود.
البته اگر هنوز از ویندوز 7 اســتفاده می کنید باید بدانید که در این 
راه تنها نیستید و آمار منتشرشــده اخیر نشان داده اند که بیش از 3۶ 
درصد از کاربران کامپیوترهای خانگی هنوز از این سیستم عامل استفاده 
می کننــد و تنها 39.22 درصد از این کاربــران از ویندوز 10 بهره مند 

هستند.
همچنین اوضاع در رابطه با شــرکت ها خراب تــر از کامپیوترهای 
خانگی است و آمار ارائه شده در این رابطه نشان داده اند که 43 درصد 
از شــرکت ها هنوز از این سیســتم عامل 9 ساله مایکروسافت استفاده 

می کنند.
تحقیقات یادشــده حاکی از آن هستند که 17 درصد از بخش های 
آی تی از پایان ضرب العجل پشــتیبانی مایکروسافت از ویندوز 7 آگاه 

نبوده اند.
البته اگر کاربر ویندوز 8 هستید نیز باید بدانید که از این تصمیم های 
مایکروسافت مصون نیستید و این کمپانی در ژانویه سال 2023 میالدی 

پشتیبانی از این سیستم عامل را نیز به اتمام می رساند.
منبع: ایتنا

  بهبود خدمات مشتریان از طریق هوش مصنوعی

 پایان پشتیبانی از ویندوز 7 در سال آینده میالدی توسط مایکروسافت 
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کاریکاتوریست: محمود آزادنیاكاریــكاتــــور  آئورای شما 
چه رنگی است؟

حمیدرضا مهدی زاده
آئورا هاله ای است پیرامون هر فرد،

آئورا رنگ دارد،
آئورا شعاع دارد و حوزه نفوذ،

آئورا لحظه ای جوان است و لحظه ای پیر.
آئورا انعکاس خود ماســت، ثبت کامل گذشــته و حال و 

آینده در آن.
کتاب آئــورا نیز به همین نام نگاشــته شــده1، خواندن 
خاطرات یک انســان مرده که خودت هستی به درخواست 
پیرزنــی که دختــر جوانــی در خانه اش هســت که دختر 
جوان هم خوِد پیرزن اســت، حکایت ارتباط با دختر جوان 
کــه در هر قــرار پیرتر می شــود و تو قصــد آزاد کردن آن 
 دختر از دســت پیرزنــی را داری که آن پیــرزن هم همان 

دختر جوان است،
گذشــته از مفاهیم فلسفی نهفته در این عبارات، آنچه در 

خوِر معنا و فهِم عامه است: مفهوم اخالقی آئوراست،
هر اتفاق، هر انتخاب، هــر ارتباط، رنگی بر هاله وجودی 

هر فرد می زند،
هــر فکری که از ذهن می گذرد، هــر خاطره ای که مرور 
می شــود، هر آرزویی که تمنا می شود، رنگ دیگری بر آئورا 

می زند،
هر ظرفیتی که ایجاد می شــود، هر عمقی که در اندیشه 
پیدا می شــود، هــر خیری که اتفاق می افتد، شــعاِع نفوذ و 

گستره حرکت آئورا را افزایش می دهد،
دیدار شــمس و موالنا، عمق آئــورای موالنا را به بلندای 
تاریخ ژرفا بخشید، رنگ علم مولوی را به رنگ حکمت تغییر 
داد، زمانــش را به الزمان متصل کــرد و مکان را از او صلب 

نمود،
و آنچه همیشه ذهن را مشغول می کند:

آئورای من چه رنگی دارد؟ چه عمقی؟ چه شعاع نفوذی؟
هاله ای که جز برای خودمان ســایه ندارد، و نزدیک ترین 
عزیزانمــان هم از بــرکات آن محــروم، آئورایی که از حجم 

کالبدمان هم فراتر نمی رود،
آئورایی که مجاز نیست تا به الوان تکنولوژی قابلیت صدور 
داشته باشــد، همه اش به تمامه حقیقت محض است، بدون 

کوچک ترین دخل و تصرف ارادی برای آرایش و پیرایشش،
آرزو دارم:

بــا هر که کوتاه ترین رابطه را دارم در حد یک خوش وبش 
دوستانه،

در حد یک سالم و احوال پرسی مؤدبانه،
در حد یک نوشیدن چای عاشقانه،

ســنگینِی آئورایش را بر خود حــس کنم و گره بزنم این 
هاله کم نــور بی فروغ را به نفوِذ ســایه کســی که الیه الیه 
ایــن میــداِن روحانــی اش را برای خــود ســاخته و باقی 
 عمــر را در ســایه او، در رنگ هــای او و در امنیت نفوذش 

بگذرانم.

1- کتاب آئورا اثر کارلوس فوئنتس 

معرفي كتاب
گنجینه معتبر درس نامه علوم بانکی: 

رشته های مدیریت امور بانکی، حسابداری، 
اقتصاد و پول 

کتاب »درس نامه علوم بانکی« برای نخستین باز از زمان 
تاسیس موسسه عالی بانکداری ایران برای راهنمایی داوطلبان 
تحصیل در این موسســه و نیز شــرکت کنندگان در آزمون 
استخدامی بانک ها منتشر شده است. این اثر به عنوان مرجعی 
معتبر برای مرور سریع مهم ترین نکات دروس اقتصاد، بانکداری 
داخلی و بین الملل، حســابداری، مدیریت، زبان انگلیسی و 
 ریاضیــات می تواند مورد اســتفاده داوطلبین قــرار گیرد. 
کتاب مشتمل بر 3200 تست از آخرین آزمون های سال های 
82 تا 1391 بــرای مقاطع مختلف کاردانی تا کارشناســی 
ارشــد بوده و به ارایه پاسخ تشریحی تســت ها و نکات مهم 
آموزشی پرداخته اســت. اثر حاضر می تواند برای متقاضیان 
آزمون های اســتخدامی و مســووالن آموزش بانک ها برای 
 طراحی آزمون های ارتقای کارکنان مورد استفاده قرار گیرد. 
همکاران گرامی می توانند بــرای مطالعه این اثر به مجموعه 

کتابخانه و مرکز اسناد مراجعه کنند.

پدیدآورنده: علی اصغر علیزاده
مشخصات نشر: تهران، گپ، 1397.

701ص.

تهیه و تنظیم: زهرا قاسمي
اداره کل روابط عمومي

زندگي 
در فضاي 

شهري

آثار منتخب مربوط به  
نخستین مسابقه سراسری 
 عکس وکارتون با موضوع 
» نقد بنا وفضای شهری« 

عكسهفته 

    شیراز-روستای کره کان-بخش دشمن زیاری منطقه نور آباد فارس

نفر دوم مسابقه عکاسی آب و زندگی

عرفان سامان فر
بانک مسکن در ادامه عمل به مسوولیت اجتماعی خود به برگزاری مسابقه آب 

و زندگی اقدام کرد که برندگان آن اعالم و جوایز آن ها نیز اهدا شد. عکس هایی 
که در این شماره از نشریه و شماره های آتی درج خواهد شد، مربوط به نفرات 

برگزیده این مسابقات است.
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متولد 13۶3-استاد عکاسی دانشگاه شیراز
خبرنگار خبرگزاری تسنیم

همکاری با مجله سرزمین من

نقاط قوت: رعایت جنبه های زیبایی شناسی ترکیب رنگ ها- بحران کمبود آب
دالیل انتخاب عکس: استفاده از ساده ترین امکانات برای کمک به حیات طبیعت و 

تاکید بر کمبود آب و سختی به دست آوردن آن.


