
هفته نامه خبری و آموزشی
535

  شماره  535  8 آذر 1393

 طرح های عملیاتی ادارات مرکزی 
مورد سنجش قرار گرفت شعبه محور بودن از راهبرد های بانک است
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بانک مسکن لوح و تقدیرنامه سه ستاره 
دریافت کرد

 والدت امام موسی کاظم)ع( را
تبریک می گوییم.

در ششمین دوره فرآیند جایزه تعالی منابع انسانی

 مانده سپرده های مدیریت فارس
 از 23 هزار میلیارد ریال گذشت

بانک مسکن به عنوان اولین بانک دولتی، توانست »لوح و تقدیرنامه سه ستاره« را در حوزه منابع انسانی دریافت کند
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بانک مسکن لوح و تقدیرنامه سه ستاره 
دریافت کرد

در ششمین دوره فرآیند جایزه تعالی منابع انسانی

مدیر امور استان ها و بازاریابی: 

گاه
ن

تغییر نگرش در سیاست های بانک ضروری است و شعبه محور بودن 
یکی از موارد راهبردی در بانک به شمار می رود.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آذربایجان شرقی، جعفر آقامالیی 
مدیر امور استان ها و بازاریابی با بیان این مطلب در گردهمایی رؤسای 
شعب که با حضور مســووالن مدیریت و رؤسای شعب استان برگزار 
شــد، گفت: مدیر عامل بانک بر این اصل که شعب از ارکان مهم بانک 
محسوب  می شــوند، تاکید دارد. وی افزود: یکی دیگر از سیاست های 
جدید در حال شــکل گیری در بانک این اســت که همه قسمت ها در 
مقابل بانک باید پاسخگو باشند. بنابراین عالوه بر شعب که قباًل در قبال 

مسائل خود، اعم از مصارف و منابع پاسخگو بودند، سایر قسمت ها اعم 
از مدیران امور، ادارات، مدیریت ها و نیز در برابر بانک پاسخگو بوده و 
عملکردشان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. آقامالیی، از تالش تمام 
 کارکنان استان که در ارتقای درجه مدیریت استان نقش داشتند تشکر و 
قدردانی کرد. آقامالیی با اشاره به عملکرد مدیریت شعب استان گفت: 
از نظر کل منابع، مدیریت در سال 1391 مقام نهم کشوری را داشته که 
با تالش کارکنان، این جایگاه در ســال1392 به رتبه سوم ارتقا پیدا کرد 

و امسال نیز استان در جذب منابع حائز رتبه اول شد.
وی جایــگاه مدیریت آذربایجان شــرقی را در تعداد واحد های فروش 
اقساطی شده  مسکن مهر رتبه سوم اعالم کرد و تالش کارکنان در وصول 
مطالبات معوق طرح مســکن مهر را خواســتار شــد. وی کارکنان را به 
کارگروهی در شعب، جانشــین پروری، بهداشت اعتباری و اعتبارسنجی 
مشتریان، نظارت به حسن اجرای ابالغیه  های بازرسی، ارتقای نقش معاونان 
در شعب و تفویض اختیار و نظارت برعملکرد آن ها توسط رؤسای شعب 
توصیه کرد. همچنین، محمدحســین جوادیان مدیر شعب استان، وجود 
جو صمیمــی بین کارکنان را یکی از دالیــل موفقیت مدیریت در 15 
ماه گذشــته اعالم کرد و ارتقای درجه مدیریت شــعب استان و درجه 
پنج شعبه از شــعب این استان را حاصل تالش تمام  کارکنان و فضای 

صمیمی  موجود دانست.

با تالش کارکنان، مدیریت شعب کرمان موفق 
شد در پایان شــش ماهه نخست سال جاري 
رتبه دوم جذب منابــع را در بین بانک هاي 

دولتي و نیمه دولتي استان کسب کند.
به گزارش روابــط عمومی مدیریت کرمان، 
علي اصغر نادري مدیر شعب استان با تأکید بر 
جذب منابع ارزان قیمت گفت: سبد قیمتي منابع 
با تسهیالت باید حداقل 3 درصد تفاوت داشته 
یعني پرداخت تســهیالت با صرفه اقتصادي 
و با بازدهي مناســب همراه باشــد. در ادامه 
همایش اکبر محمدي معاون اجرایي مدیریت 
نیز برگزاري به موقع جلسات بخشنامه خواني، 
توجه ویژه به امر آموزش، رعایت آراســتگي 
شــعب، وصول مطالبات و فروش اقســاطي 

طرح هاي مسکن مهر و روستایي را خواستار 
شــد. در پایان نیز از شعب شــهید صدوقي، 
بحرالعوم، ابوذر، شــهید باهنر، خواجو و 24 
آذر کرمان، کوهبنان، منوجان، انار، بردســیر و 
محیاشهر سیرجان در بخش جذب منابع و از 
شعب شهید صدوقي، مرکزي و آزادي کرمان 

به دلیل کســب رتبه اول تا ســوم در صدور 
ضمانت نامه قدردانی شــد. همچنین از شعب 
24 آذر، شــریعتي، خواجــو و گنجعلي خان 
کرمــان در بخش وصول مطالبات و شــعب 
مرکزي و شــهید صدوقي کرمــان و مرکزي 
ســیرجان در بخش بانکــداري الکترونیک و 
از شــعب گلباف، قدس، شهید باهنر و ابوذر 
کرمان، عنبرآباد و نرماشــیر در بخش فعالیت 

مطلوب دستگاه هاي خوپرداز تقدیر شد.
فریبــا  از  همچنیــن  نشســت  ایــن  در 
شیخ شــعاعي، علي همتي، محسن محمدي و 
مجتبي زمانــي به عنوان چهره هاي تأثیرگذار و 
از علي زنگي به دلیل کســب رتبه برتر در بین 
اعضای کمیته بازاریابي مدیریت قدردانی شد.

تقدير از شعب برتر مديريت كرمان

شعبه محور بودن از راهبرد های بانک است

بانک مسکن در ششمین دوره فرآیند جایزه تعالی منابع انسانی 
لوح و تقدیرنامه سه ستاره دریافت کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی، بانک مسکن به عنوان اولین 
بانک دولتی، توانســت »لوح و تقدیرنامه سه ستاره« را در حوزه 

منابع انسانی دریافت کند.
همچنین، بانک مسکن به عنوان اولین بانک دولتی در ششمین 
دوره جایزه تعالی منابع انسانی حضور یافت و با هماهنگی انجمن 
مدیریت منابع انسانی و تشکیل کارگروهی متشکل از کارشناسان 
اداره کل امور کارکنان، نســبت به تهیه و تدوین اظهارنامه تعالی 
منابع انســانی اقدام کرد. عــالوه بر این، فرآیند ارزیابی توســط 
ارزیابان انجمن در ســتاد ادارات مرکــزی با حضور مدیرعامل و 

اعضای هیأت مدیره و برخی از مدیران ارشد بانک انجام شد.

پيشنهاهاي 
همكاران درخصوص 
انتظارات مدير عامل 

از سازمان
بند1ـ تأکید بــر تمرکز فعالیت 
اصلی بانک در حوزه مســکن به 
عنوان بانک تخصصی بانک مسکن

10ـ اســتفاده از عقد مرابحه در 
پرداخت تســهیالت براي تکمیل و 

قابل بهره برداری کردن مسکن؛ 
11ـ ترغیب دفاتر اسناد رسمی و 
بنگاه های معامالتی براي استفاده از 

posهای بانک مسکن؛ 
12ـ ایجــاد درگاه هــای اینترنتی 
براي ارائه خدمات بانکی به اصناف 

و وزارتخانه های مرتبط با مسکن؛ 
13ـ با توجه به دولتی بودن بانک 
و بالتبــع متأثر بودن سیاســت های 
بانک از سیاســت های کالن دولت 
در بخــش مســکن و گاهــًا تغییر 
برنامه های بانک و همســو شدن با 
سیاســت های دولــت، برنامه ریزان 

ملزم به ارائه برنامه منعطف باشند.
خرید  تســهیالت  پرداخت  14ـ 
دیــن و lc ریالــی در بخش هــای 

بازرگانی مرتبط با صنعت مسکن 
15ـ برگــزاری همایش ســاالنه 
برای انبوه سازان معتبر در هر استان 
بــراي معرفی تخصصــی خدمات 

بانک؛ 
16ـ ارائه خدمات و تســهیالت 
بانک با نرخ کمتر به انبوه سازانی که 
دارای مانده رسوب خود نزد بانک 

هستند.
17ـ تهیــه و تدوین دســتورالعمل 
تســهیالت ســرمایه در گردش براي 
پرداخت تسهیالت در بخش مسکن به 
غیر از مشارکت مدنی ساخت مسکن؛ 
18ـ تســهیل در قوانین حقوقی 
مربوطــه براي شــرکت در تضمین 
از  استفاده  ازجمله  منابع  برگشــت 
قــرارداد اجاره به شــرط تملیک و 

پرداخت تسهیالت خرید؛
19ـ فراهــم کــردن زمینه تمرکز 
منابــع و فعالیت هــای وزارتخانه ها 
و ســازمان ها و شــرکت های دولتی 
وابســته به آن هــا کــه در ارتباط با 
حوزه مسکن فعالیت دارند نزد بانک 

مسکن؛ 
تخصصی  آموزش های  ارائه  20ـ 
فعالیت ها  به کارکنان درخصــوص 
و حرفه ها و زیر شــاخه های مرتبط 
با بخش مســکن به منظور کســب 
آمادگی الزم بــراي فعالیت در این 

حوزه.
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گزارش خبري

سومین یادواره شهدای بانک مسکن برگزار شد
با حضور مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره

سومین یادواره شهدای بانک مسکن با حضور مدیر عامل و اعضای 
هیأت مدیره و جمعی از مدیران و کارکنان بانک برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما، در این مراسم دکتر محمدهاشم بت شکن 
مدیر عامل بانک، ضمن تبریک هفته بسیج به بسیجیان و همچنین 
ابراز خوشــحالی از حضور خانواده شــهدای بانــک و همچنین 
بســیجیان بازنشســته گفت: باید از این فضای ایجاد شده به نحو 

مطلوب استفاده کنیم.
دکتر بت شکن با اشــاره به نقش های مختلف بسیج در 4 دوره 
شــکل گیری آن گفت: سال های 58 تا 60 دوره طفولیت و والدت 
بســیج با هدف آمادگی عمومی مردم در برابر خطرات احتمالی و 
سال های 61 تا 67 دوره جنگ و کارکرد مثبت و فرهنگ ساز بسیج 

به ویژه در جبهه های جنوب با همکاری سپاه بود.
وی افزود: سال های 67 تا 70 دوره تحول ساختاری برای تبدیل 
بســیج مســتضعفان به نیروی مقاومت و بازنگری در فعالیت ها و 
نواندیشی بسیج در ادارات مختلف و سال های 71 تا 80 نیز بیشتر 

کارکرد بسیج در محور سازندگی بود.
مدیر عامل بانک ســه محور اصلی فعالیت بســیج را مدیریت 
سازمان و قرارگاه های بســیج و سپاه در پروژه های عظیم عمرانی 
کشــور، تأسیس بنیاد تعاون ســپاه با شرکت های مختلف عمرانی 
و ســازندگی و ارایه خدمات رفاهی و همچنین اشــتغال زایی و 
به کارگیری آحاد بسیجیان در فعالیت های بزرگ عمرانی در کشور 
عنوان کرد و گفت: این امر جزو دســتاوردهای مطلوب عملکرد 
بســیج اســت و باید در این دوران نیز ســازندگی را ادامه دهد و 

پررنگ کند.
وی با تأکید بر اهمیت نقش فرهنگ سازی بسیج ادامه داد: نقش 
فرهنگی بسیج بسترساز اســت ولی کافی نیست و باید خمیرمایه 

بسیجی بودن در افراد وجود داشته باشد.
دکتر بت شــکن در ادامه سخنان خود با اشــاره به فرازهایی از 
صحبت های مقام معظم رهبری در ابالغ سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی گفت: ایران اسالمی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی، 
ذخایر و منابع غنی و متنوع و زیرســاخت های گســترده و نیروی 
متعهد و کارآمد و دارای عزم راســخ برای پیشرفت، اگر از الگوی 
اقتصادی بومی و منطقه ای برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی که 
همان اقتصاد مقاومتی اســت پیروی کند عــالوه بر اینکه بر همه 
مشکالت اقتصادی فایق می آید، دشمن را که با یک جنگ اقتصادی 

تمام عیار در برابر این ملت صف آرایی کرده اســت به شکست و 
عقب نشینی وامی دارد.

وی ادامه داد: در چنین وضعیتی، ایران اسالمی خواهد توانست 
در جهانی که مخاطرات و بی اطمینانی های ناشی از تحوالت خارج 
از اختیار مانند بحران های اقتصادی، سیاســی و مالی در آن رو به 
افزایش است با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه های مختلف و 
تداوم آرمان ها، اصول قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله، 
اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برونگرا، 
پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوی الهام بخش از نظام اقتصادی 

اسالمی را عینیت بخشد.
 وی در این زمینه افزود: انتظار این اســت که بسیجیان در این 
موضوع با توجه بــه مضامین این فراز نقش آفرینی کنند و این امر 
در محیط های اقتصادی مانند بانک ها بیشتر مورد توجه است. باید 
تفکر، روحیه و فرهنگ بســیجی در همه کســانی که می خواهند 

اقتصاد مقاومتی را اجرا کنند وجود داشته باشد.
مدیر عامل بانک با اشــاره به اهداف سال 93 که سازمان بسیج 

مســتضعفان به بانک اعالم کرده اســت، اظهار داشــت: تدابیر و 
اولویت های این اهداف، مقابله با جنگ اقتصادی دشمن و ترویج 
ارکان اقتصاد مقاومتی اســت و در این خصوص از بســیج انتظار 
می رود نقش خود را که شــامل نقش هــای فرهنگی، اجتماعی و 
پیشرانی در پیاده ســازی اقتصاد مقاومتی است پررنگ ببیند و در 
فرصت باقیمانده تا پایان ســال و همچنیــن در تدوین برنامه های 
آتی بســیج، بانک با انجام اقدامات اصلی در پیشبرد امور مرتبط به 

سیاست اقتصاد مقاومتی پیشرو باشد.
بت شکن درخصوص انتظار هیأت مدیره بانک از بسیج گفت: 
بــا اراده ای که در بســیج وجود دارد باید تــالش کنید تا رویکرد 
جهادی و منشا اثر بودن را در ذیل اهداف بانک و اقتصاد مقاومتی 

متجلی نمایید.
نشســت  ایــن  در  همچنیــن 
ابوالفضلی، فرمانده حوزه  حبیب ا... 
مقاومت بسیج شهدای بانک مسکن 
با ارایــه گزارشــی از فعالیت های 
فعالیت های  بانک، گفت:  در  بسیج 
بسیج ادارات براساس سیاست های 
کلی نظام، کار فرهنگی همســو با 
فعالیت های آن ســازمان است و ما 
نیز در بانک مسکن فعالیت هایی را 

در این زمینه داشته ایم.
وی با اشــاره به برگزاری مراسمی به مناسبت سالگرد ارتحال 
امــام خمینی)ره( و همچنین اردوهای راهیــان نور، گفت: در این 
مراسم مطالب مختلفی درخصوص اقتصاد مقاومتی و نقش آن در 

بانک عنوان شد.
گفتنی اســت، در این مراسم با اهدای هدایایی از خانواده  شهدا 

و همچنین بسیجیان بازنشسته بانک و بسیجیان نمونه تجلیل شد.
براین اســاس، در هفتــه بســیج، کوهپیمایــی خانوادگی به 
 منطقــه جنــگل کارا با حضــور 70 نفــر از کارکنان بســیجی

 برگزار شد. 
همچنین مســابقات دارت ویژه همکاران خانم برگزار شــد و 
همزمان تســت فشــار خون و قند خون از آنان صورت گرفت. 
برگزاری نمایشــگاه کتاب با تخفیف از دیگــر برنامه های حوزه 

مقاومت بسیج شهدای بانک در هفته بسیج بوده است.

آزمايش فشار و قند خوننمايشگاه كتاب

مسابقات دارتكوه نوردی خانوادگی در منطقه اوين دركه ) جنگل كارا(
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 برگزاری هفتمین هم اندیشیخ

مدیران گروه سرمایه گذاری مسکن 

هفتمیــن هم اندیشــی مدیــران گــروه 
سرمایه گذاری مســکن، به میزبانی شرکت 
ســرمایه گذاری مســکن تهران با حضور 
مدیر عامل، معاونان و مدیران شــرکت مادر 
و همچنیــن مدیران عامــل و معاونان مالی 

شرکت های تحت پوشش برگزار شد.
گــروه  عمومــی  روابــط  به گــزارش 
ســرمایه گذاری مســکن، معزی مدیر عامل 
گروه از مدیران عامل و کارکنان شــرکت های 
تحت پوشــش به جهت زحمات شــان برای 
تحقق ســود ســال 1393 تقدیر کرد و گفت: 
شرکت ها باید برنامه دقیقی برای تحقق تولید، 
فروش و سود داشته باشند تا در رکودی بازار، 

شرکت دچار مشکل در تحقق نشود.
معزی، بر مدیریت نقدینگی و تأمین مالی از 
روش های نوین تأکید کرد و گفت: با شرایط 
جدید بازار، روش های ســنتی تأمین مالی در 

آینده کارایی الزم را نخواهد داشت.
مدیر عامل شــرکت گروه ســرمایه گذاری 
از مدیــران عامــل شــرکت های  مســکن، 

تحت پوشــش خواســت جلســات پایش و 
ارزیابی مســتمر داخلی و مقایســه وضعیت 
شرکت با رقبا را در برنامه های خود قرار دهند.

معزی با تأکید بــر اهمیت بازارگرایی، دارا 
بودن نیروی انسانی خبره و ساختار مناسب در 
حــوزه فروش را الزمه فعالیت در بازار جدید 

مسکن دانست. 
وی همچنین بر توســعه مدیریت پروژه و 
سیستم خدمات پس از فروش، پایش مستمر 
رضایت مشتریان، حفظ کیفیت ساخت پروژه ها 
در سطح مورد انتظار مشتریان از برند شرکت، 
نداشــتن بندهای حسابرســی درصورت های 
مالی شــرکت های تحت پوشــش، همکاری 
نزدیک و بهتر میان شرکت های پشتیبان گروه با 
شرکت های ساختمانی، استفاده از ظرفیت های 
ارتباطی شــرکت با وزارت راه و شهرسازی، 
به جریان انداختن دارایی های راکد تأکید کرد.

در ادامه، علیجانی معاون برنامه ریزی و توسعه 
کســب و کار گروه، با بیان این که استراتژی های 
شــرکت در حوزه های بازاریابی فروش، منابع 

انســانی، تولید و مالی در حال تدوین اســت، 
از شــرکت های تحت پوشــش خواست به این 

استراتژی پایبندی کامل داشته باشند.
نادری، معاون مالی و منابع انســانی گروه 
نیز با تشریح وضعیت بورس در سال گذشته، 
از مدیران عامل شــرکت های تحت پوشــش 
خواست به برنامه های خود توجه کامل داشته 
و با برنامه ریزی دقیق از تحقق سود پیش بینی 

شده اطمینان حاصل کنند.
کریمــی مدیــر عامــل شــرکت بازرگانی 
سرمایه گذاری مسکن هم با تأکید بر اهمیت حفظ 
برند شــرکت، تجمیع خریدهای استراتژیک در 
شرکت بازرگانی را راهکاری مناسب برای ایجاد 
مزیت خرید در مقیاس و به تبع آن کاهش هزینه 
دانست. وی با تأکید بر نقش شرکت بازرگانی در 
زنجیره ارزش گروه، آمادگی شرکت بازرگانی را 
برای ایجاد ارزش افزوده در این زنجیره ارزش از 
طریق انعقاد تفاهم نامه های خرید کلی، مشارکت 
در ساخت و ســایر روش های خرید تجمیعی 

اعالم کرد.

ســومین همایش بررســی عملکرد شعب 
مدیریت مازنــدران در ســال 93 با تبیین 
سیاســت  های کاری و ارایــه نقطه نظرات 
مدیر عامــل و اعضای هیــأت مدیره بانک 
 بــا حضور مســووالن مدیریت و شــعب 

برگزار شد.
به گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت 
مازندران، در این همایش بلوچی مدیر شعب 
اســتان با تشکر از زحمات کارکنان و تشریح 
عملکرد مدیریت در مدت ســپری شــده از 
سال 93، گفت: مدیریت مازندران توانست با 
برنامه ریزی و تالش کارکنان صف و ستاد، در 
مجموع ارزیابی عملکرد مدیریت ها، رتبه اول 

را به دست آورد.
بلوچی با تبریک به کارکنان اســتان به دلیل 
موفقیت در بخش جذب منابع و افزایش مانده 
منابع مدیریت به مرز 12هزار میلیارد ریال به 
بیان آمار مقایســه ای شعب پرداخت و افزود: 
100درصد از شــعب استان دارای رشد مثبت 
منابع بوده و 31 شــعبه نیز هدف یک ســاله 
ابالغی را محقق کردند. این امر باعث شــده 
تا 17درصد از کل منابع جذب شده در شبکه 
بانکی اســتان توسط بانک مسکن انجام شود 

که ارتقای یک پله ای بانک مســکن را در بین 
بانک های عضو کمسیون هماهنگی بانک های 
استان به دنبال داشــت. مدیر شعب مازندران 
با اشاره به کســب رتبه دوم کاهش مطالبات 
در بین مدیریت های شــعب سراســر کشور، 
عملکــرد مدیریت را در ایــن زمینه مطلوب 
دانست و خاطرنشــان کرد: تالش و پیگیری 
مستمر در این حوزه نشــان از برنامه ریزی و 

هماهنگی منسجم دارد.
در ادامــه، تقوی معــاون اجرایی مدیریت 
با اشــاره به برنامه  هــای مدیریت و برگزاری 
تبیین سیاست ها  جلسات متعدد درخصوص 
در حوزه وصول مطالبــات، گفت: مدیریت 
مازنــدران در بخش مطالبــات معوق دارای 

کمترین رشــد در بین مدیریت های شــعب 
سراسر کشور بوده است.

تقوی افــزود: در بحث عقود مبادله ای 26 
شعبه مدیریت دارای روند رشد کاهشی بوده 
که با کاهش 5 درصدی در این بخش نسبت 
به ابتدای سال با رقمی  بالغ بر22 میلیارد ریال 
توانستیم رتبه دوم را در بخش کاهش مطالبات 

عقود مبادله ای کسب کنیم.
معاون اجرایی مدیریت در ادامه از کســب 
رتبه دوم در وصول نقدی مطالبات طرح مهر 
و رتبه اول در وصول مطالبات روســتایی در 

بین مدیریت ها خبر داد.
همچنین، ذبیحی معــاون مالی و فناوری 
مدیریــت، آمــاری از اهــداف تعیین شــده 
جــذب منابــع، بانکــداری الکترونیــک و 
 اقدامات انجام شــده شعب در این خصوص

 ارایه کرد. 
عــالوه بر این، در این همایش از شــعب 
موفق در زمینه جذب منابع، وصول مطالبات 
و بانکداری الکترونیک و همچنین نفرات برتر 
مســابقه پیامکی هفته بانکداری و برگزیدگان 
مســابقه دوومیدانی هفته دفاع مقدس تقدیر 

شد. 

سمینار فصلي رؤسای شعب مديريت مازندران

قدردانی مديرکل ورزش و 
جوانان استان کرمان از حضور 

کارکنان بانك مسكن در 
جشنواره فرهنگي ورزشي

مدیرکل ورزش و جوانان اســتان کرمان با 
حضــور در این مدیریت از حضور منســجم 
کارکنان بانک مسکن در جشنواره فرهنگي و 

ورزشي شهید باهنر قدردانی کرد.
به گــزارش روابط عمومی مدیریت کرمان، 
محمود محمودي نیا ضمن دیدار با علي اصغر 
نادري مدیر شعب استان بر گسترش و توسعه 
ورزش در بین کارکنان به ویژه ورزش همگاني 
تأکید کرد و اظهار داشــت: با توسعه و رونق 
ورزش عالوه بر ایجاد شــور و نشــاط میان 
کارکنان، میزان بهــره وري و بازدهي آنان نیز 

بیشتر مي شود.
نادري مدیر شــعب اســتان نیــز در این 
دیدار ورزش را عامل مؤثري در ایجاد شــور 
و نشــاط در بین کارکنان عنوان کرد و افزود: 
کارکناني که اوقات فراغت خود را با ورزش 
پر مي کنند از نظر روحي و رواني با نشــاط تر 
از سایر کارکنان هستند و در خدمت رساني به 
ارباب رجوع نیز با انگیزه تر و قدرت بیشــتري 
ظاهر مي شوند. مدیر شــعب استان برگزاري 
جشنواره هاي ورزشي را ابتکار بسیار مناسبي 
براي ترویج فرهنــگ ورزش در بین کارکنان 
دانســت و گفت: کارکنان بانک در این گونه 
جشنواره ها حضوري مؤثر و پررنگ خواهند 

داشت. 

در مديريت فارس برگزار شد 

سومين ميزگرد 
تخصصي جذب 

منابع 
سومین میزگرد تخصصي با موضوع 
بازاریابي مســتمر خدمــات بانکي و 
به منظور جذب منابع با تأکید بر سپرده 
سرمایه گذاري ممتاز در مدیریت فارس 

برگزار شد. 
مدیریت  عمومی  روابــط  به گزارش 
فــارس، در این میزگرد کــه با حضور 
مســووالن و کارکنــان مدیریت برگزار 
شــد، علمــداري مدیر شــعب فارس، 
هدف مدیریت از برگزاري این میزگرد 
تخصصــي را جذب حداکثــري منابع 
به وسیله ابزار  های بي رقیب بانک مسکن 

ازجمله سپرده ممتاز را عنوان کرد.
در  ممتــاز  ســپرده  گفــت:  وي   
شــرایط رقابتــي کنونــي بــه تنهایی 
جــذاب و متنــوع اســت و مي تواند 
 پاســخگوي نیازهــاي اکثر مشــتریان

 باشد.
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مجمع ارزیابی عملکــرد ادارات کل 
بانــک از ســوی اداره کل ارزیابی 
عملکــرد و با حضور مدیــر عامل و 
اعضای هیأت مدیره بانک برگزار شد. 

به گزارش اداره کل ارزیابی عملکرد، 
در این مراسم که مدیران امور استان ها 
و بازاریابی و حراســت، مدیران امور 
مناطق تهران و برخی از مدیران شعب 
استان ها حضور داشتند، اصغر گودرزی 
رییــس اداره کل ارزیابــی عملکــرد 
درخصوص برگزاری این مجمع گفت: 
ارزیابی عملکرد ادارات کل، براســاس 
طرح های عملیاتــی مبتنی بر انتظارات 
استراتژیک و اهداف راهبردی بانک در 
قالب 241 طرح عملیاتی و 1100 فاز، 

مورد سنجش قرار گرفت.
وی افزود: در مجامع برگزار شــده، 
عالوه بر بررسی این طرح ها، مواردی 
شــامل نقاط قوت و ضعف ادارات از 
پیشنهادات  نگاه مدیریت های شعب و 

آنان مطرح شد.
عملکرد،  ارزیابی  کل  اداره  رییــس 
ادامــه داد: روند برگزاری جلســات با 
توضیح مســووالن ادارات درخصوص 

نحوه اجرای طرح هــای عملیاتی آغاز 
و با پاســخگویی آنان به اعضای هیأت 
مدیره، مدیران امــور و مدیران مناطق 
و اســتان ها و حاضران در جلســه و 
در نهایت با ارایــه رهنمودها و اعالم 
تکالیف از ســوی اعضای هیأت مدیره 

پایان یافت. 
گودرزی در زمینــه اهداف و نتایج 
کلی حاصل از مجامع ارزیابی عملکرد 
تصریــح کــرد: بررســی مشــکالت 
واحدهــای ارزیابی شــونده و اتخــاذ 
تصمیــم به منظور رفــع آن ها با هدف 

بهبود عملکــرد، ایجاد انگیزه و ارتقای 
کردن  هدفمنــد  و  پاســخگویی  نظام 
نظــام پرداخت پاداش، تســهیم دانش 
کل سازمان در راســتاي شفاف سازی 
و اطالع رســانی و آمــوزش کارکنان، 
پیگیری امور از سوی واحدهای ذی ربط 
بــرای ارتقــای مطلــوب فرآیندهای 
بانــک و بازخورد به کل شــبکه برای 
مهندســی  نیاز  و درصــورت  اصالح 
مجــدد در راســتای بهبــود عملکرد 
 ازجمله نتایج این ارزیابی ها محســوب 

می شود. 

در مجمع ارزیابی عملکرد ادارات با حضور هیأت مدیره بانک

مانده سپرده های مديريت فارس از 23 هزار میلیارد ريال گذشت

طرح های عملیاتی ادارات مرکزی مورد سنجش 
قرار گرفت

سرپرست مديريت اصفهان
خبر داد

صدور ضمانت نامه 
 250 ميليارد ريالی 

برای مشتری بخش 
مسكن

سرپرست مدیریت اصفهان از صدور یک  فقره 
ضمانت نامه 250 میلیارد ریالی حسن اجرای 
تعهدات، برای مشــتری هدف بخش مسکن 

شعبه مرکزي اصفهان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت اصفهان، 
محمــود افضلی سرپرســت ایــن مدیریت، 
ابزارهــای مهــم درآمــدی برای  از  یکــی 
بانک ها و موسســات مالی را صــدور انواع 
ضمانت نامه هــای بانکی دانســت و تصریح 
کــرد: از آنجایی کــه ضمانت نامه هــا برای 
بانک ها تعهدآور بــوده و اهمیت آن به اندازه 
پرداخت تسهیالت است از این رو شعب باید 
در زمان صــدور ضمانت نامه، اطالعات الزم 
را از ضمانت خــواه اخذ کرده و از توان مالی، 
 ظرفیت اعتبــاری و توانایی های وی اطمینان 

حاصل کنند.

53 شعبه از 86 شعبه تحت پوشش مدیریت فارس موفق شدند در پایان 
شهریور ماه هدف تعیین شده خود را در بخش جذب منابع محقق سازند 

و مانده سپرده های مدیریت از مرز 23 هزار میلیارد ریال گذشت. 
به گزارش روابط عمومی مدیریت فارس، علمداري مدیر شعب استان 
با بیان این مطلب در سومین سمینار رؤساي شعب مدیریت که با حضور 
مسووالن و کارکنان مدیریت برگزار شد، گفت: هرگاه ما به دنبال منافع 

جمع و کل سازمان برویم حتماً منافع شخص هم محقق مي شود. 
وی افزود: در شــش ماهه اول ســال، مدیریت فــارس در ارزیابي 
عملکرد موفق به کســب مقام اول در بین مدیریت های هم درجه و در 
کل کشور چهارم شده که این امر مرهون خدمات و تالش بي وقفه تمام 

کارکنان است. 
در ادامه، جعفري معاون اجرایي مدیر شعب نیز به بیان دیدگاه اعتباري 
بانک پرداخت و با تشریح سیاست های اعتباري مورد نظر هیأت مدیره، 
گفت: با تنوع خوبي که در ســبد اعتباري و تسهیالتي بانک وجود دارد 
مي توان به نحو مطلوب در راستاي جذب منابع صفردرصدي اقدام کرد.
محمد غضنفري نصرآباد معاون اداري پشتیباني مدیر شعب نیز با بیان 
این که بانک هیچ تالش و کوششــي از کارکنان را بي پاسخ نمي گذارد، 
 پیاده ســازي طــرح »مدیران و کارکنــان اثرگذار« را نیز در این راســتا 

عنوان کرد.
سید فرشید موســوي معاون فناوري اطالعات مدیریت نیز اهداف 
شــش ماهه دوم سال را تشریح کرد و شــعب را در جهت تحقق این 

اهداف به تالش بیش از پیش فراخواند.

 شعب برتر مدیریت فارس تقدیر شدند
در مراســمی  با حضور مســووالن مدیریت فارس، رؤســای حوزه 
و ســایر کارکنان از شــعب برتر مدیریت که موفق به تحقق اهداف طی 
شــش ماه نخست ســال جاري شدند، قدردانی شــد. به گزارش روابط 
عمومی مدیریت فارس، علمداری مدیر شــعب استان با بیان این که با 
سعی و تالش بی وقفه کارکنان استان، توانستیم رتبه نخست را در بین 
مدیریت های هم تراز در مجمع بانک کسب کنیم، افزود: طی شش ماهه 
نخست سال جاری، اکثر شعب موفق به تحقق اهداف شدند الزم است 
از شــعب شایسته به نحو مطلوب تقدیر شود. در ادامه این نشست، از 
شعبی که در بین شــعب هم درجه، در شاخص  های وصول مطالبات، 
درصد افزایش منابــع صفردرصدی، خدمات الکترونیک، جذب منابع 
و درصد کاهش معوقات نسبت به ابتدای سال موفق بودند، تقدیر شد. 
همچنین در بین شعب برتر مدیریت، شعبه مرکزی شیراز به عنوان شعبه 

ممتاز در هر 5 شاخص یادشده، موفق به کسب رتبه اول شد.

نشست مدير
 شعب سمنان

 و رييس اتحاديه 
مشاورين امالك استان

 در راســتاي اهداف و سیاست هاي بازاریابي 
نشســتي باحضور مســووالن مدیریــت، رییس 
اتحادیه مشاورین امالك استان سمنان و تعدادي 
از مدیــران بنگاه هــاي معامالت ملکي ســمنان 

برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومي مدیریت ســمنان، 
این جلســه در راستاي تبیین خدمات و توصیف 
تســهیالت مســکن به ویژه تســهیالت مسکن 
مهر، ســپرده ممتاز و اوراق حق تقدم اســتفاده 
از تسهیالت و با هدف اســتفاده از ظرفیت هاي 
موجود در بنگاه هاي معامالت ملکي در خصوص 
بازاریابي، تبلیغات، راهنمایي صحیح مشــتریان، 
جلوگیري از بروز اشــتبا هات و اختالفات، رفع 
ابهام در خصوص نقل و انتقال واحد هاي مسکن 
مهر، آشــنایي به نحوه تعویض وثیقه، فک رهن 
و انتقال بدهي و توجیه مشــاوران محترم امالك 
به قوانیــن و ضوابط بانک برگزار شــد. در این 
نشست، اصغر ترحمي مدیر شعب استان، هدف 
از تشکیل این جلســه را معرفي خدمات بانک، 
تشریح ضوابط تســهیالتي، رفع ابهامات موجود 
و گســترش تعامل و همــکاري عنوان کرد. وي 
بانک مسکن را امانتدار و حامي مردم و پرداخت 
تســهیالت را از طریــق جــذب و تمرکز منابع 

امکانپذیر دانست.
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 ارزیابی عملکرد فرصت مناسبي برای طرح مشکالت 
با مدیران ارشد است

مدیر شعب لرستان:

 تشريح همايش ارزيابي عملكرد در مديريت اردبیل 
با حضور مسووالن مدیریت اردبیل نشست هم اندیشي ارزیابي عملکرد 

مدیریت برگزار شد.
بــه گزارش روابط عمومی مدیریت اردبیل، کوهي فرد مدیر شــعب 
اســتان به اهداف تعیین شــده در جذب منابع صفردرصدي اشاره کرد 
و اظهار داشــت: با جذب منابع مجتمع ساز ها و استفاده از سهم الشرکه 
آنان به عنوان آورده نقدي شــریک در حساب جاري و یا متصل کردن 
دســتگاه هاي کارتخوان به حســاب جاري مي توان در رسیدن به منابع 
صفردرصدي گام مهمي برداشــت. کوهي فرد از تالش کارکناني که در 
طرح مسکن مهر شبانه روزی کار کردند تا به نتیجه مطلوب دست یابند 
و بیشــترین تعداد تسهیالت را نســبت به سایر مدیریت هاي هم درجه 
پرداخــت کنند قدرداني کرد و افزود: از کل 61 هزار واحد تســهیالت 
اعطایــي براي متقاضیان شــهري و روســتایي حــدود 31 هزار واحد 

مسکوني تبدیل به فروش اقساطي شده و با تالش کارکنان مي توانیم تا 
پایان سال گام هاي بلندي در این خصوص برداریم.

ارزیابی عملکرد فرصت مناسبی برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت، 
مطرح کردن مسائل، مشکالت و پیشنهادها با مدیران ارشد بانک است.

به گزارش روابط عمومی مدیریت لرستان، حیدریان مدیر شعب استان با 
بیان این مطلب در نشست رؤسای شعب مدیریت که با حضور مسووالن 

مدیریت و شعب استان برگزار شد، به بیان انتظارات مدیرعامل و اعضای 
هیأت مدیره بانک از کارکنان و تشــریح انتظارات مجمع عمومی  از بانک 

در سال جاری پرداخت.
وی گفــت: بــا تعامل، همدلــی و همکاری خوبی کــه در مجموعه 
کارکنان مدیریت وجود دارد، باید از ظرفیت موجود با تالش مضاعف و 
بهره گیــری از فرصت  ها و اقدامات الزم در حوزه وصول مطالبات با تکیه 
بر دســتورالعمل  ها و آئین نامه  های وصول مطالبات معوق و جذب منابع 
پایدار استفاده کرد. حیدریان، انجام بازاریابی  های اثربخش و مؤثر، تسریع 
در فروش اقساطی تسهیالت مسکن مهر، رعایت تعادل منابع و مصارف با 
جذب منابع، کاهش مطالبات معوق، نظارت و کنترل بر مصرف تسهیالت، 
اعتبارسنجی دقیق، تمرکز بر فعالیت  های بخش مسکن به عنوان یک بانک 

تخصصی و توجه به آموزش و گردش شغلی کارکنان را خواستار شد.

شاخص عملكرد
5 شعبه در مديريت 

خوزستان بهبود يافت 

شهداي  دزفول،  خمیني  امام  شعب 
بندرامام،  حســین  امام   اندیمشــک، 
خلیج فارس ماهشــهر و امــام اهواز 
بهبود شــاخص عملکرد وزني در  با 
ســال 92 با حفظ جایــگاه و مکان 
خــود توانســتند در همــه زمینه  ها 
توجهي  قابل  پیشــرفت و رشــد   به 

دست یابند.
به گــزارش روابط عمومــي مدیریت 
برنامه ریــزي صورت  بــا  خوزســتان، 
گرفته در حوزه ســتاد مدیریت اســتان 
در مانده ســپرده  ها تا پایان نیمه اول آبان 
سال جاري، شعبه کوي شهداي اندیمشک 
با رشد بیش از 80 درصد توانست منابع 
خود را نزدیک به دو برابر افزایش دهد.

شعبه امام خمیني دزفول نیز با بیش از 
38 درصد رشد سپرده در مقطع یاد شده 
توانست منابع شعبه را از 66 میلیارد ریال 

به بیش از 91 میلیارد افزایش دهد.
همچنین شعبه امام حسین بندر امام با 
رشد 29 درصدي منابع خود را افزایش 

داده است.

قدرداني انجمن هاي 
خيرين مسكن ساز از 

مديريت فارس
در دومیــن همایش مدیــران عامل 
انجمن  های خیّرین مسکن ســاز منطقه 
سه کشور در شیراز با افتتاح پروژه 592 
 واحدی خیّرساز، از مدیریت شعب فارس

 تجلیل شد.
مدیریت  روابــط عمومی  به گزارش 
فــارس، علیرضــا تابش رییــس بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی در این همایش، 
ضمن قدرداني از تالش محمدحســن 
علمداري مدیر شــعب اســتان، گفت: 
تسهیالت به منظور ساخت 592 واحد، 

توسط بانک مسکن تأمین شده است.

براساس ارزیابي عملکرد شش ماهه نخست 
سال جاري در شعب استان همدان 13 شعبه 
 این مدیریت در سرفصل هاي خاص حائز رتبه

 شدند.
به گــزارش روابــط عمومــی مدیریت 
همدان، ریحاني پور مدیر شــعب استان با 
بیان این مطلب در نشســت رؤساي شعب 
مدیریت، گفت: اکثر شــعب در ســرفصل 
جذب منابع داراي عملکرد مطلوبي هستند.
وی افزود: در ســرفصل جذب منابع به 
لحاظ درصد رشــد شعب شــکریه، بازار 

مالیر و سیدجمال الدین اسدآباد به ترتیب 
رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. 
همچنین در ســرفصل وصول مطالبات 
 NPL از نظــر کاهش مطالبات و نســبت
بــازار همدان،  عبدالــه،  امامزاده  شــعب 
ســیدجمال الدین اســدآباد و شیرســنگي 
دســت بــه  را  تــا چهــارم  اول   رتبــه 

 آورده اند.
مدیر شــعب اســتان گفــت: همچنین 
نظر بــه اهمیت افزایش ســهم منابع صفر 
درصــدي در ترکیــب کل منابع و ترغیب 

شــعب به تالش در این زمینه، یکی دیگر 
از فاکتور هــا رتبه بندی شــعب بود که بر 
همین اســاس شعب پاســتور، شیرسنگي 
و آزادي از نظر میــزان مانده، مبلغ جذب 
و ســهم از کل منابــع طــي شــش ماهه 
 نخست ســال جاري به ترتیب اول تا سوم

شدند.
ســرفصل  در  کــرد:  تصریــح  وی 
قرض الحســنه پس انــداز بــا احتســاب 
مبلغ جذب و ســهم از کل منابع، شــعب 
نبوت و شریعتي  اسدآباد،  سیدجمال الدین 
موفق شــدند رتبه اول تا ســوم را به خود 

اختصاص دهند.
پایانه های  عملکــرد  بــه  ریحانی پــور 
فروشگاهي اشــاره کرد و گفت: از لحاظ 
افزایــش در تراکنــش و مبلغ دو شــعبه 
17 شــهریور نهاونــد و فرهنگیان همدان 
رتبــه اول و دوم و ازنظــر درصد اتصال 
به حساب جاري  کارت خوان  دستگاه  های 
شــعب نبوت و بهار به ترتیب رتبه اول و 

دوم را کسب کردند.
در پایان این مراسم، مدیر شعب استان از 

شعب موفق تقدیر کرد.

تقدير از شعب برتر مديريت همدان
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سمینار ارزيابی عملكرد مديريت استان مركزی برگزار شد

خبر

مدیر شعب كردستان: 

با تالش کارکنــان توانســته ایم رتبه پنجم 
را در بین مدیریت های کشــور در ارزیابی 
عملکرد شش ماهه نخست سال جاری به خود 
اختصاص دهیم که امیدواریم بتوانیم با تالش 

بیشتر این رتبه را ارتقا بخشیم.
به گزارش روابط عمومی مدیریت قزوین، 
سیداصغر حســینی مدیر شعب استان با بیان 
این مطلب در همایش فصلی رؤســاي شعب 
مدیریت کــه با حضور مســووالن مدیریت 
قزوین برگزار شــد، با ارایه گزارش عملکرد 
مدیریت در شــاخص های مختلف، عملکرد 
مدیریت را خــوب ارزیابی کرد و گفت: اگر 
همــه کارکنان عملکرد خــود را با مأموریت 

بانک انطباق دهند به طور حتم نتایج بســیار 
خوبی را در بخش های تعیین شــده کســب 

خواهیم کرد. 
در پایان این مراســم، رؤسای شعب موفق 

در بخش های ارزیابــی عملکرد، جذب منابع، 
وصول مطالبات، بانکداری الکترونیک، افزایش 
مانده حساب های جاری، خدمات کارمزد محور 
و فروش اقســاطی واحدهای مســکن مهر با 
اهدای لوح و هدایایی تقدیر شدند. براساس این 
گزارش، در این نشســت از شعب فرهیختگان 
قزوین در جــذب منابع و وصــول مطالبات؛ 
آزادگان در خدمات کارمزدمحور؛ فردوسی در 
ارزیابي عملکرد؛ شهید بابائی و اقبالیه در جذب 
منابع؛ الوند در فروش اقساطی واحدهای مسکن 
مهر؛ بلوار مدرس و بلوار امام خمینی در وصول 
مطالبات و خیام قزوین در بانکداری الکترونیک 

تقدیر شد. 

سمینار فصلی مدیریت شعب استان مرکزی با هدف هم اندیشی کارکنان 
پیرامون ارزیابی عملکرد مدیریت طی نیمه نخســت سال جاری و بهبود 
عملکرد در نیمه دوم با حضور مسووالن مدیریت و شعب استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت مرکزی، حمیدرضا دشتبانی مدیر 
شعب اســتان با اشاره به نقش بانک مســکن در اقتصاد کشور گفت: 
کارکنان بانک ثابت کردند که با ایمان و عزم راسخ خود و با داشتن یک 
استراتژی شفاف و هدفمند مي توانند منشاء کارایی، اثربخشی در اقتصاد 
باشــند. دشــتبانی با بیان اینکه در ارزیابی انجام شده، مدیریت استان 
مرکزی در بین مدیریت ها ششم شــده، اظهار داشت: هدف همکاران 
ما موفقیت در مســیر تحقق اهداف بانک و جلــب اعتماد و رضایت 
مشتریان بانک بوده است. در این نشست، 15 شعبه برتر مدیریت استان 
مرکزی در بخش های مختلف معرفی شــده و رؤسای شعب مربوطه 
با دریافت پاداش مورد تشــویق قرار گرفتند. در بخش جذب منابع به 
ترتیب شعب ولیعصر )عج(، شهید رجائی و مهاجران اول تا سوم شدند. 
در وصول مطالبات شعب آشتیان، شــهید مطهری ساوه و شهرصنعتی 
اراك، در بخش IT شــعب مأمونیه، شهید رجائی و شهید مطهری، در 
فروش اقســاطی مسکن مهر شــعب مهاجران، دلیجان و محالت و در 

صدور ضمانت نامه شعب مأمونیه، فلسطین و شهر صنعتی عناوین اول 
تا ســوم را کسب کردند. همچنین در مراسم تجلیل از کارکنان و شعب 
برتر مدیریت از آزاداندیش کارشــناس روابط عمومی مدیریت به پاس 
زحمات و خدمات وی در فعالیت های فرهنگی و شمســی ســربندی، 
ســتوده نژاد، منصوری مقدم و نادری به  دلیل تدریــس موفق در بخش 

بانکداری طی سال گذشته و سال جاري قدردانی شد.

بر
خ

 رشد پایدار در بانک
 با برنامه ریزي و هدف گذاري میسر مي شود

دستگيري 
سارق تجهيزات بانك

محمدرضا جعفري سنجاني، نگهبان 
مستقر در درب شرقی ساختمان شماره 
بعدازظهر  یک فردوسی ســاعت یک 
روز سه شنبه ششم آبان در حین انجام 
وظیفه با درایت و هوشیاري، موفق به 
شناسایي و دستگیري سارق تجهیزات 

تأسیساتي بانک شد.
به گزارش خبرنگار ما، فرد ســارق 
با ورود غیرمجاز به این ســاختمان و 
به عنوان جوشــکار شــاغل در پروژه 
بازسازي شــعبه مستقل مرکزی تهران، 
پس از پیچیدن مقادیري کابل مسي به 
دور کمر خود و پوشیدن کاپشن، قصد 
خروج از محوطه را داشته که با مشاهده 
چهره غیرطبیعي سارق، نگهبان بانک از 
وي مي خواهد کاپشــن خود را از تن 
درآورده و سپس از محیط خارج شود. 
در ادامه نیز با بازرسي بدني، تجهیزات 
ســاختماني یادشده کشــف و تحویل 
مســووالن مربوطه شد. ضمن آنکه، فرد 
ســارق پس از تنظیم صورتجلســه اي، 
به منظور تشــکیل پرونده و رسیدگي به 
جرم یا ابعاد جرائــم ارتکابي در اختیار 

عوامل نیروي انتظامي قرار گرفته است.
براســاس ایــن گــزارش، در حال 
حاضــر، پروژه بازســازي و تعمیرات 
تهران تحت  شــعبه مســتقل مرکزي 
نظــارت اداره کل ســاختمان بانک در 
دســت اجرا بوده و همــه روزه، تعداد 
زیادی کارگر ســاختمانی غیردائمی یا 
کارکنان شــرکت های طــرف قرارداد، 
براســاس معرفی نامه اداره کل یاد شده 
بــه محوطه ادارات مرکزی فردوســي 
براســاس شرح  اگرچه  تردد می کنند. 
وظایــف، اِعمال نظارت بــر عملکرد 
کارگــران ســاختماني و پیمانــکار و 
همچنین اقالم و تجهیزات مصرفي بر 
عهده نمایندگان اداره کل ساختمان در 
پروژه بازسازي شــعبه است، لیکن با 
توجه به تنــوع کارگران و حجم باالی 
اقالم و تجهیزات مورد استفاده در نقاط 
آمارگیري  و  کنترل  مختلف ساختمان، 
با مشــکالتي ازجمله حضور غیرمجاز 
این فــرد در محل و اقدام به ســرقت 

تجهیزات بانک، مواجه شده است. 
در این خصوص، این مرکز مبادرت 
به تدوین و ارســال دستورالعمل جامع 
حفاظت فیزیکي ساختمان هاي مرکزي، 
مدیریت هاي شــعب و شعب بانک با 
تعیین سطوح دسترســي افراد و نحوه 
حضور و تردد کارکنان دستگاه، نیروهاي 
روزمزد و قراردادي، افراد وابســته به 
شــرکت هاي پیمانــکار در حوزه هاي 
 مختلف)IT، اجرایي، تأسیساتي و ...( و 

ارباب رجوع کرده است.

مدیر شعب قزوین تأكید كرد

كاركنان بايد عملكرد خود را با اهداف بانک منطبق كنند

یک بازاریاب و همکار پرتالش باید یک مذاکره کننده مؤثر و اثرگذار 
باشــد. به همین منظور ضمن بازآموزی اطالعــات بانکی باید همه 
کارکنان پیگیر اخبار بخش مسکن و بیانیه  های مدیر عامل بانک باشند. 
به گزارش روابط عمومي مدیریت کردســتان، رســول مالمیر مدیر 
شعب اســتان با بیان این مطلب در دومین نشست فصلی که با حضور 
مسووالن مدیریت به منظور بررســی عملکرد شش ماهه شعب برگزار 
شــد، با تقدیر از تالش تمام کارکنان، از آنان خواست تا اهداف شعبه 
را براســاس هدف ها و اســتراتژی  های مســتمر و تدوین شده تا پایان 
ســال جاری تنظیم کنند. وی در ادامه، وظیفه ستاد و صف را نسبت به 
سال های گذشته دشوارتر برشــمرد و اظهار داشت: براساس انتظارات 
راهبردی مدیرعامل، باید یک رشــد متوازن و پایدار در مجموعه بانک 
 اتفاق بیفتد و این مهم بــا برنامه ریزی، هدف گذاری و تالش مضاعف 

میسر می شود.
مالمیر یادآور شــد: تعیین تکلیف پروژه  های مسکن مهر، تقسیط و 
وصــول مطالبات آن در اولویت کاری دولت و بانک قرار گرفته و باید 
کارکنان در رسیدن به این اهداف از هیچ تالشی فروگذار نکنند. همچنین، 

ناصر احمدی معاون اجرایی مدیریت با اشاره به اهمیت آموزش کارکنان 
در کالس  های برگزار شــده از حاضران خواســت بــا آمادگی کامل و 
مشارکت همه جانبه در این کالس  ها شرکت کنند. در پایان نیز از معاونان 
شعب بانه، مرکزی سقز، مرکزی، کشاورز و آبیدر سنندج در بخش  های 
جذب منابع، وصول مطالبات، خدمات کارمزدمحور، تقسیط پروژه  های 

مسکن مهر و بانکداری الکترونیک تقدیر شد. 
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 مدیریت انگیزش
در سازمان

مجید امن پور 
اداره کل حفاظت و امور ایمنی

وضعیــت دنیاي کســب و کار امروز و 
رقابت روزافــزون در عرصه هاي مختلف 
تجارت، بیانگر آن اســت که سازمان هایي 
که در پي کســب نتایج مطلوب هســتند، 
باید نیروي کار با انگیزه اي داشــته باشند. 
فراگیري روش هــاي ایجاد انگیزه در افراد، 
ازجملــه مهارت هاي مهمي اســت که هر 

مدیر باید از آن ها برخوردار باشد.
انگیزه عبارت اســت از میل و اراده فرد 
به انجام یک کار، در گذشــته تصور مي شد 
که انگیزه باید خارج از وجود افراد به آن ها 
تزریق شــود، اما امروزه اعتقاد بر این است 
که هر فرد به وســیله یک ســري نیروهاي 
مختلــف درونــي و بیروني انگیــزه پیدا 
مي کند. بهترین کار این اســت که کارکنان 
را ترغیب کنید تا انگیزه خود را با نیازهاي 
امروزه سازمان ها  کنند.  ســازمان همســو 
براي بهره برداري بهتر از توانایي هاي بالقوه 
کارکنان به سرعت از ساختار دستوردهي ـ 
نظارت فاصله مي گیرند و به سمت توصیه 
ـ توافــق روي مي آورند تــا از این طریق 
بهتر بتوانند در افراد ایجاد انگیزه کنند. این 
تغییر نگرش زماني آغاز شد که کارفرمایان 
بســیار  پاداش  پرداخــت  شــدند  متوجه 
اثربخش تر از تهدید آنهــا به تنبیه و توبیخ 
است، پذیرش تکنیک هاي انگیزشي مدیران 
به وســیله کارکنان هر ســازماني مســتلزم 
آن اســت که قباًل محیطي براي آنها ایجاد 
کرده باشــد که در آن، یک سري نیازهاي 
مهم انساني برآورده شده باشد. به کارگیري 
پاره اي از این تکنیک ها که زمینه ساز ایجاد 
انگیزه از ســوي مدیران براي بهبود کیفیت 
و پیشرفت امور سازماني است معطوف به 

نکات زیر است:
اواًل: کارکنان سازمان باید از نقش خود 
و اهمیت آن باخبر باشند، برخورد خوب با 
کارمندان از دیگــر روش هاي ایجاد انگیزه 
اســت. به کارمندان خود احترام بگذارید تا 
آن ها نیز به شما احترام بگذارند. تا آنجا که 
در توان شماست به شــرایط کار و مسائل 
مربــوط به حقــوق و پســت و موقعیت، 
امنیت شــغلي و جــو محیــط کار توجه 
و بــه موقع به آنها رســیدگي کنید تا افراد 
در محیطي راحت و با خیالي آســوده کار 
کنند. با مشــکالت شخصي که هر از گاهي 
براي کارمندان تــان پیش مي آید برخوردي 
مثبت و ســازنده داشته باشید و با آنها ابراز 
همدردي کنید. کارمندان خود را به شرکت 
در تصمیم گیري ها تشویق کنید و تا آنجا که 

ممکن اســت افراد را در جریان امور قرار 
دهید.

 تردید و بي ثباتي باعــث کاهش انگیزه 
مي شــود، گســترش بحــث و گفت وگو، 
ایجاد فرهنــگ پرهیز از ســرزنش، جلب 
همــکاري کارکنان، حمایــت و قدرداني، 
ایجاد فرصت بــراي ارتقاي کارمندان توانا 
و جوان، ایجاد فرصت فعالیت هاي ورزشي 
در خــارج از محیط کار، جلب همکاري از 
طریق مشوق هاي بدون هزینه مانند تجلیل 
در حضــور جمع و تشــویق کتبي از دیگر 

عوامل مهم در انگیزش کارکنان است. نشان 
دادن ابتکار عمل از سوي کارمندان، یکي از 
عالیم باال بودن سطح انگیزش در محیط کار 
است. تا آنجا که امکان دارد به افراد فرصت 
دهیــد تا از ابتکار عمل و خالقیت خود در 
انجام امور اســتفاده کنند. از کارمندان تازه 
وارد به گرمي و صمیمیت اســتقبال کنید تا 
بهتر بتوانید از توانایي هاي آنها استفاده کنید. 
در مورد همکاران و کارمندان تان شــخصًا 
قضاوت کنیــد و تحت تأثیــر حرف هاي 
دیگران قرار نگیرید، به خاطر داشته باشید 
که چگونگي ارزیابي و دادن پاداش به افراد، 
در عملکرد آنها تأثیرگذار اســت. همچنین 
میزان مزایا و عوامل انگیزشي کارکنان خود 
را براساس میزان مســوولیت و کمک آنها 
درراستاي تحقق اهداف سازمان تعیین کنید 

و نه براساس ارشدیت یا مقام.
نکتــه اصلی در مدیریــت انگیزش این 
اســت که بدانیم کارکنان به وســیله چیزی 
انگیختــه می شــوند که تحقــق آن را باور 
دارنــد و این تحقق نه به وســیله وعده و 
وعید مدیــران، بلکه به وســیله در جریان 
آوردن سه شــرط الزم برای انگیزش یعنی 
اعتماد به نفس، اطمینان و رضایت به وسیله 

ایجاد محیطی که در آن ســه شرط تقویت 
می شوند، مدیران می توانند در کارکنان خود 

انگیزش ایجاد کنند. 
 اعتماد به نفس 

زمانی کــه کارکنان به ایــن جمله باور 
دارند که »من نمی توانــم این کار را انجام 
دهــم«، آن ها میــل دارند کــه از کار خود 
دست بکشــند یا حداکثر این که آن کار را 
بــا دو دلی انجام می دهنــد. این کار زمانی 
رخ می دهد که انتظارات از ســطح عملکرد 
غیرواقعی بوده، حجم کار به طور غیرممکن 
زیاد باشــد و آمــوزش تا انــدازه نیازهای 
کارکنــان تنــزل پیدا کرده و در آن ســطح 
حفظ شــود. به علت واقع بین نبودن مدیران 
نسبت به اهمیت این مسأله، کارکنان نسبت 
به گفتن اینکه »آن ها نمی توانند کارشــان را 
انجام دهند« ترس دارند. بسیاری از کارکنان 
می ترســند که اگر چنین بگویند، مدیر، آن 
کار را به شــخص دیگری تفویض کرده و 

آن ها کار خود را از دســت بدهند، بنابراین 
کارکنان تظاهر می کنند که همه چیز خوب 
پیش می رود. در نتیجه به مشــکل اعتماد به 
نفــس آنها توجهی نمی شــود. در این میان 
فرهنگ ســازمانی نیز شــریک جرم است 
 که به کارکنــان اجازه نمی دهــد تا آزادانه
درباره مشکل اعتماد به نفس صحبت کنند. 

 اطمینان
زمانی که کارکنان بر این باور باشــند که 
پاداش ها و دریافت های آنان با عملکرد آنها 
متناسب نیســت، آنها با یک مانع انگیزشی 
مواجهنــد. زمانی که کارمنــدی می گوید: 
»من به آنچه که شایســته عملکرد من است 
نخواهم رســید«، وی مشکل اطمینان دارد. 
برای مدیران شناخت مشکل اطمینان آسان 
اســت؛ چرا که خود کارکنــان آن را بیان 
می  کننــد. با این وجود، دو مشــکل وجود 
دارد که مدیران بــا آن مواجهند: اول اینکه 
مشــکل اطمینان به سرعت قابل رفع نیست 
و زمان می برد تا اطمینان ایجاد شــود. دوم 
اینکــه ارایه چیــزی که شایســته عملکرد 
کارکنــان اســت، برخــی اوقــات تبعات 
نامســاعدی را در پی دارد. ارایه پاداش به 
کارکنانی که دارای ســطح عملکرد باالیی 
هســتند ممکن است آسان باشد، ولی دریغ 
کردن پــاداش از کارکنانی که ضعیف عمل 
می کنند برخی اوقات ناراحت کننده اســت؛ 
به خصــوص زمانی که این افــراد، افرادی 

امروزه سازمان ها براي 
بهره برداري بهتر از توانايي هاي 

بالقوه کارکنان به سرعت از 
ساختار دستوردهي ـ نظارت 

فاصله مي گيرند و به سمت توصيه 
ـ توافق روي مي آورند تا از اين 

طريق بهتر بتوانند در افراد ايجاد 
انگيزه کنند
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مقاله

آشوب برانگیز یا برعکس کارکنانی وفادار، 
فداکار و سخت کوش باشند. تناسب داشتن 
نتایــج عملکردهای مثبت بــا پاداش ها و 
روحیه  تقویت  باعث  کارکنان  دریافتی های 
کارکنان شده و بهره وری را افزایش می دهد. 

 رضایت
نتایجی  می کنند  احساس  کارکنان  گاهی 
را که به دست می آورند رضایتبخش نیست. 
ممکن است که کارمندی بگوید: »من چیزی 
را که می خواهم از کارم به دست نمی آورم«، 
در این صورت برای کارکنان مشکل است 
احساس کنند که کار خود را می توانند انجام 
دهند )اعتماد به نفــس( و دریافتی ها نیز با 
عملکرد آن ها متناســب است )اطمینان( اما 
آن ها برانگیخته نخواهند شــد اگر احساس 
کنند کــه نتایج رضایتبخــش و ارضاکننده 
نیســت. برای هیچ کس معقــول و منطقی 
نیســت که بــرای به دســت آوردن چیزی 
که نمی خواهد، ســخت کار کند. بســیاری 
از مدیــران در صرف وقــت برای فهمیدن 
اینکــه برای هریــک از کارکنان چه چیزی 
رضایتبخش است و چه چیزی رضایتبخش 
نیست کوتاهی می کنند. بسیاری از مدیران 
در عرصه باور و عمل دچار اشتباه می شوند. 
با ایــن تفکر که همه افــراد در یک روش 
مشترك برانگیخته می شوند. واضح است که 
این عقیده نادرست است، چیزی که فردی 
را ارضــا می کند ممکن اســت برای فردی 

دیگر ارضاکننده نباشــد. برخی کارکنان با 
رسیدن به ســه دریافتی مهم پول، ترفیع و 
امنیت شــغلی راضي می شوند، در حالی که 
برای برخــی از کارکنان مؤلفه های دیگری 
از رضایــت وجود دارد از قبیل تحســین، 
قدردانی، آزادی، صداقت و... . دستیابی به 
این پاســخ که افراد از چه طریقی احساس 
رضایتمنــدی می کنند ســاده اســت، ولی 
برخی مدیــران آن را نادیده می گیرند. اگر 
از کارکنان بپرســید که چه چیزی آن ها را 
برمی انگیــزد، آن ها با میل و رغبت خواهند 

گفت که چه چیزی از شما می خواهند. 
 راه حل برای مشکالت انگیزشی

بزرگ ترین مانعی کــه مدیران در بهبود 
انگیزش بــا آن مواجهند تصور غلط آنها از 
شغل شان به عنوان یک مدیر است. کار یک 
مدیر، حل کردن همه مشکالت نیست؛ چرا 
که حل کردن مؤثر همه مشکالت در حیطه 

کاری آن ها غیرممکن اســت. آن ها باید به 
کنند.  پیدا  راه حل های مشــکالت دســت 
این مســأله در مورد انگیزش آسان است. 
زمانی که کارکنان به طور صحیح برانگیخته 
نمی شــوند، آن هــا خود می داننــد که چه 
مشــکالتی وجود دارد و راه حل هایی را که 
در مورد مشکالت آن ها کارگر خواهد بود، 
می شناسند. مدیران می توانند کارکنان را در 
جهــت بیان علل اصلی مشــکالت خود و 
پیشنهاد راه حل هایشان برای بهبود انگیزش 
سوق دهند. دســتیابی به این راه حل ها یک 
فرآیند دو مرحله ای اســت. در مرحله اول 
شــما باید کارکنان را بــرای صحبت کردن 
مهیا سازید و به آن ها کمک کنید که اطمینان 
داشته باشــند که ارایه پاسخ های صادقانه و 
واقعی، مطلوب و مدنظر شماســت و این 
گفت و شــنود آزادانه هیچ گونه تبعات منفی 

برای آن ها نخواهد داشت. 
در مرحله دوم برای دستیابی به حقیقت 

باید سؤاالتی صحیح بپرسید. 
برای آماده ســازی افراد بــرای صحبت 

کردن می توانید بااین جمله شروع کنید: 
»من می دانم که شــما با برخی مســائل 
نامســاعد مواجــه هســتید. مــن مایلم به 
شــما کمک کنم، اما به تنهایــی نمی توانم. 
من هرچه که شــما می گوییــد به صورت 
محرمانــه حفــظ خواهم کــرد و از آن ها 
 تنهــا در راه کمــک بــه شــما اســتفاده 

خواهم کرد.« 
سپس اقدام به پرسیدن سؤاالتی صحیح 
از آن ها کنید. برای بررسی مشکل »اعتماد 

به نفس« سؤاالت زیر را بپرسید: 
 آیــا می دانید از شــما چــه انتظاری 

می رود؟
 به نظر شــما چه چیز مورد انتظار قابل 

حصول است؟ 
 آیا شــما می توانید کاری را که از شما 
خواسته شده انجام دهید و نیز آیا می توانید 

آن را به موقع انجام دهید؟
در رابطه بــا موضــوع »اطمینان« از 
کارکنان خود سؤاالت زیر را انجام دهید: 
 آیا شما می دانید که در مقابل عملکرد 

خوب چه چیزی ارایه می شود؟
 به عقیده شما چیزی را که ما در گذشته 

وعده داده بودیم محقق ساخته ایم؟
 آیا شما انتظار دارید چیزی را که ارایه 

می شود به دست آورید؟
 اگر شــما ضعیف عمل می کنید انتظار 

چه اتفاقی را دارید؟ 
در نهایت برای کشف مسائل مربوط به 
از کارکنان خود سؤاالت زیر  »رضایت« 

را بپرسید: 
 چه چیزی شما را راضی می کند؟ 

 آیا کارتان برای شما معنی دار است؟ 
 آیــا چیزی وجود دارد که شــما آن را 

نخواهید؟
 آیا شــما چیزی را که ارایه می شــود 

می خواهید؟
 آیــا چیــزی هســت که شــما آن را 

می خواهید ولی آن ارایه نمی شود؟
راه حل برای مشــکالت انگیزشی ممکن 
است به ســادگی این فرآیند سه مرحله ای 
باشــد که مدیریت انگیزش نامیده می شود. 
اول این که به کارکنان کمک کنید که اعتماد 
به نفس خود را که برای نیل به انجام کارها 

به آن نیاز است، افزایش دهند. 
دوم ایــن کــه کارکنان اطمینان داشــته 
باشــند که شما آنچه را که شایسته عملکرد 
آن هاست به آن ها خواهید داد و سوم این که 
برای کارکنان این امکان را مهیا ســازید که 
در کار خودشان به رضایت دست پیدا کنند. 
زمانی که این سه شرط در کنار هم تأمین 
شوند، انگیزش کارکنان افزایش پیدا خواهد 
کرد و به دنبال آن عملکردشــان نیز بهبود 

می یابد.

برخی کارکنان با رسيدن به سه 
دريافتی مهم پول، ترفيع و امنيت شغلی 

راضي می شوند، در حالی که برای 
برخی از کارکنان مؤلفه های ديگری از 
رضايت وجود دارد از قبيل تحسين، 

قدردانی، آزادی، صداقت و...

 کار يك مدير، حل کردن همه 
مشكالت نيست؛ چرا که حل کردن 

مؤثر همه مشكالت در حيطه کاری 
آن ها غيرممكن است. آن ها بايد به 

 راه حل های مشكالت دست 
پيدا کنند
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رؤساي موفق مدیریت البرز در ارزیابي 
عملکرد، از دالیل موفقیت خود مي گویند

 گفت وگو: سید مهدي حسیني

روابط عمومي مدیریت استان البرز

در پایــان 6 ماهه اول ســال جاری، مجمع ارزیابي عملکرد 
شعب مدیریت البرز تشکیل و پس از ارزیابی و بررسی عملکرد 
شعب در حوزه های مختلف و شاخص های اعالمی از عملکرد 
شــعب برتر که حائز برترین امتیازات شدند تقدیر شد. همین 

موضوع بهانه ای شد تا با صادق ازوجی، علی کلوت و محمد 
غفاری رؤساي شعب چهارراه مصباح، حصارک و کانال غربی 
 فردیس به گفت وگو بنشــینیم. مشــروح گفت وگو پیش روي 

شماست.

 نظر شما درخصوص برگزاری مجمع 
و بررسی میزان دسترســی اهداف در آن 

چیست؟ 
 یقینــًا مهم تریــن عامل، در کســب هر 
موفقیتی، تدوین و مشــخص کــردن دقیق 
اهداف اســت. هدف گذاری مهم ترین عامل 
حرکت و خلق آینده اســت، هدف ها هستند 
که مقصد و مسیر زندگی فردی و سازمانی را 
روشن می کنند. هدف گذاری به مثابه ترسیم 
جاده ای برای آینده و تالشی ارزشمند است 
که معطوف به هدف باشــد. تالش بی هدف 

پرتاب تیر در تاریکی است. 
در هیــچ مجموعه ای موفقیت به دســت 
نخواهــد آمد مگــر آنکه اعتقــاد و تعلق به 
مجموعه و همراهی همه افراد در راســتای 
اهداف از پیش تعیین شــده در آن مجموعه 

شکل گرفته باشد. 
در همین راســتا نیز با کمک همه کارکنان 
شعبه و ســتاد با شناسایی بازارهای هدف و 
جمع آوری اطالعات مورد نیاز هر دســته از 
مشتریان توانســتیم ضمن حضور موفق در 
بازارهای موردنظر و جذب مشــتریان جدید 
و رعایت اصول طــرح تکریم ارباب رجوع 
 نتایج مطلوب را در شاخص های عملکردی 

محقق سازیم. 

 اهمیت و نقش رؤســای شعب را در 
حوزه بازاریابی چگونه می دانید؟ 

از مهم تریــن   تصــور می کنــم یکــی 
شــاخص های مدیر، شناســایی موقعیت ها، 
اســت.  بــازار  تهدیدهــای  و  فرصت هــا 
همچنین با توجه به فضــای رقابتی موجود 
در بازار، شــاید تصور درســتی نباشــد که 
 انتظار داشــته باشیم مشتری خودش به بانک

 مراجعه کند. 
بنابراین نقش رؤســای شعب در بررسی 
ابعاد بازار و حضور فعال در زمینه توسعه و 
تجهیز منابع مالی و پولی بانک مؤثر و اساسی 

به نظر می رسد. 

 مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع در 
سازمان دارای چه جایگاهی است؟ 

 ســازمان های پیشــرو و موفق امــروزی به 
مشتری و ارباب رجوع راضی به عنوان یک عامل 
اصلی موفقیت نگاه می کنند. به همین جهت فکر 
می کنم رضایت مشتری و یا ارباب رجوع فرایند 
بلندمدتی اســت که باید به طور سیستماتیک و 
به تدریج اجرا و ساماندهی شود که خوشبختانه 

حرکت های صورت گرفته در چند سال اخیر به 
تدریج آثار و نتایج مثبت خود را در سازمان نشان 
می دهد. اما نکته مهم دیگری که در این خصوص 
وجود دارد فراهم کردن مساعدت های دیگر در 
زمینه های مالی، رفاهی، تحصیلی و غیره اســت 
که به ایجاد روحیه دلبستگی و اعتقاد و اعتماد به 
سازمان و نهایتاً تقویت جو تکریم ارباب رجوع 

منجر مي شود. 

 و صحبت پایانی ... 
وضعیت رشــد منابع بانک و مقایسه آن با 
تسهیالت اعطایی نشان دهنده مسوولیت بیش 
از پیش رؤسای شعب در جذب منابع و توجه 
به نسبت منابع و مصارف بانک است به همین 
خاطر امیدوارم هیچ گاه روحیه انفعالی در میان 
پرسنل رسوخ نکرده و در تحقق اهداف عالیه 

بانک بیش از پیش موفق باشیم.

ازوجی، رييس شعبه چهارراه مصباح:

سازمان های پيشرو مشتری را عامل اصلی موفقيت می دانند

هدف گذاری مهم ترين عامل 
حرکت و خلق آينده است، 
هدف ها هستند که مقصد 

و مسير زندگی فردی و 
سازمانی را روشن می کنند
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گفت و گو

 روند حرکتی شعبه حصارک از ابتدای 
سال چگونه بوده است؟ 

 شــعبه حصارك یکی از شــعبه هاي نسبتًا 
موفق و دارای ظرفیت باال در منطقه اســت که 
خوشبختانه در ماه های اخیر و پس از تمهیداتی 
که درخصــوص جذب و توســعه منابع مالی 
صورت پذیرفت توانســت جزو شعب برتر در 
مجمع ارزیابی عملکرد باشــد. ضمن آنکه در 
روزهای اخیر شــاهد جابه جایی این شــعبه به 
محل جدید بوده ایم که از پیگیری ها و زحمات 
همــه همکاران به ویــژه مدیر محترم اســتان 

قدردانی می کنم.
 چه عواملی را در کسب این موفقیت ها 

مؤثر می دانید؟ 
 بــدون تردید هرگاه تغییرات نگرشــی در 
سطوح باالی هر سازمان ایجاد می شود، اثرات 
خود را در رده های پایین ســازمان نیز به جای 
خواهد گذاشت. شاید مهم ترین عامل در کسب 
این موفقیت ناشــی از همین موضوع باشــد. 
رویکرد حرکت بر مدار مدیریت علمی و نگاه 
به سمت بازارهای پولی و مالی نگرش جدیدی 
بود که منجر به تغییر دیدگاه های سنتی حاکم بر 

رده های مختلف سازمان شد.
  تا چه میــزان معتقد به اصول مدیریت 

مشارکتی هستید؟ 
 تصور می کنم با شــکل گرفتن ارتباطات مدرن 

میان انسان ها و جریان سریع انتقال اطالعات، دیگر 
نمی توان مدیریت را به شــکل سنتی و قدیمی در 
سازمان ها پیاده کرد؛ چرا که باید دانست همه افراد 

مرتبط با کار در ســازمان می توانند اطالعات را از 
طــرق مختلف دریافت و به ســرعت آن را تجزیه 
و تحلیــل کننــد. بنابراین شــاید بزرگ ترین هنر 

مدیریت، هدایت کارکنان زیرمجموعه باشــد. در 
چنین فضایی کــه تعامل و همکاری در آن پررنگ 
 اســت یقیناً نتابج مثبت نیز محســوس و ملموس 

خواهد بود. 
 چه برنامه هایی برای گســترش بازار و 

جذب منابع جدید در نظر دارید؟ 
 واقعیت این اســت که مزایا و خدمات بانک 
مسکن در حال حاضر و در بین سایر رقبا در شبکه 
بانکــی کم نظیر و در بعضی مــوارد حتی بی نظیر 
است. برهمین اســاس اعتقاد دارم که زمینه برای 
فعالیت و جذب منابع برای بانک ما بسیار مهیا و 
مساعد اســت. با توجه به آثار مثبت فعالیت هایی 
که تاکنون در این شــعبه انجام گرفته است قصد 
داریم ضمن ادامه روند فعلی و با دستور کار قرار 
دادن تعامل مؤثر و پایدار با مشــتریان و شناسایی 
فرصت ها و موقعیت های موجود، هرچه بیشتر در 

انجام امور محوله موفق و سربلند باشیم. 
  و سخن پایانی ...

 امیــدوارم همگام با پیشــرفت هایی که در 
تمام زمینه ها به دســت آمده، مشکالت موجود 
درخصوص تکنولوژی بانکــداری الکترونیک 
اعم از ســخت افزاری و نرم افزاری به سرعت 
رفع شــود؛ چرا که این عدم توازن میان جذب 
مشــتریان جدید و کاســتی در حوزه خدمات 
بانکــداری الکترونیک چه بســا منجر به نتایج 

معکوس شود. 

 شــعبه کانال غربي فردیــس در چه 
بخش هایی موفق تر عمل کرده است؟ 

مهم ترین عاملی که باعث شــد شعبه کانال 
غربي مورد تقدیر مدیریــت منطقه قرار گیرد 
عملکــرد همــکاران این شــعبه درخصوص 
وصول مطالبات و رشــد 21 درصدی منابع در 
پایان مهرماه و رعایت نســبت NPL بود. در 
همین راســتا موفق شدیم در بین شعب استان 
حائز جایگاه ســوم در ارزیابی عملکرد شویم. 
ضمن اینکه فعالیت هــای بازاریابی تاکنون در 
این شعبه منجر به جذب چندین مرکز و واحد 
بزرگ تولیدی به جمع مشــتریان بانک مسکن 

شده است. 
 آیا ابزار تشــویق و تنبیه را در پیشبرد 
اهداف سازمان و در مواجهه با کارکنان موفق 

و یا ناموفق مؤثر می دانید؟ 
نیاز به دیده شــدن و تقدیر شدن به واسطه 
عملکــرد مثبت یک فرآیند طبیعی اســت که 
همــواره همکاران به آن نیــاز دارند. به همین 
سبب وقتی در یک فضای رقابتی سالم افراد یا 
گروه هایی به واسطه تالش و رفتار مناسب مورد 

تشویق قرار می گیرند 
همه عناصــر و عوامل ســازمانی مرتبط با 
موضوع، خود را با اهداف دارای اهمیت برای 
سازمان وفق داده و در آن راستا حرکت می کنند. 

متقابــاًل نیز اگر فرد یا گروهــی دچار انفعال، 
روزمرگی و بی تفاوتی شــده، باید به نحوی با 

وظایف و انتظارات موجود آشــنا و هماهنگ 
شوند. 

 نقــش همکاران خود را در شــعبه تا 
چه میزان در تحقق اهــداف بازاریابی مؤثر 

می دانید؟ 
هیچ موفقیتــی در یــک کار تیمی حاصل 
نخواهد شــد مگــر با ایجاد حــس همدلی و 
همراهــی میان اعضای آن تیم. من و همکارانم 
نیز همواره سعی داشته ایم با اعتقاد به اینکه »ما 
با یکدیگــر کار می کنیم و نه برای یکدیگر« از 
تمام ظرفیت های بالقوه موجود در ســازمان به 
نحو احسن و شایسته استفاده کنیم چرا که اگر 
تحقق اهداف خود را در گرو اهداف ســازمان 
ببینیــم می توانیم توان، دقت و کیفیت باالیی از 

خدمت رسانی را به مراجعان خود ارایه کنیم. 
 و سخن پایانی ... 

فکر می کنم ایجاد حس تعلق و تعهد سازمانی 
یکی از مهم ترین وظایف رؤسای شعب است. 
به همیــن خاطر امیــدوارم همکارانــي که در 
رده های مختلف عهده دار تصدی مسوولیت های 
بانک هستند با درایت و آینده نگری شرایط را 
به نحــوی مدیریــت کنند که همــواره همه 
همکاران زیرمجموعه و به خصوص همکاران 
تازه اســتخدام کــه از توان بالقــوه باالیی نیز 
برخوردارند نســبت به ارزش های مورد انتظار 
بانک درخصوص جذب منابع و ارتقاي کیفیت 

خدمات رسانی بیش از پیش حساس باشند.

 کلوت، رييس شعبه حصارك:

غفاری، رييس شعبه کانال غربي فرديس:

خدمات بانك مسكن در بين رقبا بی نظير است

ايجاد حس تعلق و تعهد سازمانی يكی از مهم ترين وظايف رؤسای شعب است

رويكرد حرکت بر مدار 
مديريت علمی و نگاه به 

سمت بازارهای پولی و مالی 
نگرش جديدی بود که منجر 
به تغيير ديدگاه های سنتی 
حاکم بر رده های مختلف 

سازمان شد

مهم ترين عاملی که باعث 
شد شعبه کانال غربي مورد 
تقدير مديريت منطقه قرار 
گيرد عملكرد همكاران اين 
شعبه درخصوص وصول 

مطالبات و رشد 21 درصدی 
منابع در پايان مهرماه و 
رعايت نسبت NPL بود



12

خبر  شماره  535  8 آذر 1393هفته نامه خبری و آموزشی

تاه
كو

بار
اخ

مدیر شعب البرز: 

 تجزيه و تحلیل عملكرد شعب در مديريت آذربايجان غربی 

 مديريت شعب چهار محال و بختیاري
درجذب منابع بین بانک های استان اول شد

همایش فصلي رؤساي شــعب آذربایجان غربي با حضور مسووالن 
مدیریت و شعب استان به منظور بررسي عملکرد شعب در بخش هاي 
مختلف انتقال موضوعات مطرح شده در سمینار مدیران ارشد بانک 

برگزار شد.

به گــزارش روابط عمومی مدیریــت آذربایجان غربــی، در این 
همایش حســینعلي دولتخواه مدیر شعب اســتان با تأکید بر تسریع 
در تعیین تکلیف پرونده هاي طرح مهر از رؤساي شعب خواست با 
برنامه ریزي صحیح و مدون و با تالش و کوشــش بي وقفه، اهداف 
تعیین شــده در این بخــش را محقق کنند. مدیر شــعب در بخش 
بعدي ســخنان خود به اهمیت و لزوم بازرســي ها از شــعب اشاره 
کرد و اظهار داشــت: از بازرســي ها و کنترل هاي نیروهاي نظارتي 
 اســتقبال کنید، این بازرســي ها جو اعتماد و اطمینــان را در بانک 

تقویت مي کند.
در بخــش پایاني ایــن همایش از 18 شــعبه برگزیده و منتخب 
مدیریت در بخش هــا و حوزه هاي جذب منابــع، کاهش مطالبات 
معوق، صدور ضمانت نامه و نیز شعب برتر در بخش فروش اقساطي 
مســکن مهر و نیز شــعبی که در جذب منابــع ارزان قیمت ازجمله 
قرض الحسنه جاري و پس انداز موفق عمل کرده بودند، تقدیر شد.

کسب رتبه اول درصد جذب منابع و رتبه اول پرداخت تسهیالت در 
بین بانک هاي استان، بخشي از اقتدار کارکنان است که باعث به چالش 

کشیدن بانک هاي رقیب شده است. 
به گزارش روابط عمومی مدیریت چهار محال و بختیاري، مســعود 
رضوانی مدیر شعب اســتان با بیان این مطلب و قدرداني از زحمات 
کارکنان به دلیــل بازاریابــي و نصب دســتگاه هایATM ، حضور 
پررنگ بانک در سطح شهر با افزایش تعداد دستگاه های خودپرداز را 
موجب اقبال عمومي به شــعب بانک مسکن ارزیابي کرد. وی گفت: 
امیدواریم بتوانیم تعداد دستگاه های خودپرداز را در شهر هاي فارسان، 
فرخ شهر، هفشجان و اردل نیز افزایش دهیم. رضواني گفت: به منظور 
هدفمندســازي پرداختي های بانک به کارکنان، پاداش شعب براساس 
دو عامل ســهم سرانه و ســهم عملکرد تقسیم مي شود و باید رؤساي 
شــعب با لحاظ کردن آن ها از تقســیم پاداش براساس رویکرد سنتي 
پرهیز کنند. مدیر شــعب اســتان با بیان اینکه با توانایي منابع انساني، 

منابع مالي مدیریت اســتان از مرز دو هــزار میلیارد عبور کرد، افزود: 
ارتقای درجه مدیریت شعب استان هدف بعدي ما است.

براســاس این گزارش، از شعب کاشاني شهرکرد به دلیل رشد 114 
درصدي ســپرده  ها، سعدي شهرکرد به دلیل رشــد 57 درصدي و از 
شــعب فارســان، طالقاني و شریعتي شهرکرد، هفشــجان و فرخ شهر 

به دلیل رشد باالتر از هدف سالیانه، تقدیر شد.

مدیر شعب البرز با اشاره به تعیین هدف 31 
درصدی رشد منابع بانک تا پایان سال، گفت: 
10درصد منابع هر شعبه باید منابع ارزان قیمت 
باشد و این موضوع به صورت جدی پیگیری 

خواهد شد.
البرز،  به گزارش روابط عمومــی  مدیریت 
فریبرز نعیمی مدیر شــعب استان در نشستی 
که با حضور رؤســای شعب اســتان برگزار 
شــد، گفت: با توجه به اهمیت اهداف تعیین 
شــده، باید با تقویت تعهد سازمانی و نهادینه 
کردن آن، ســازمان را تقویت کرده و با رصد 
عملکرد رقبــا به منظور جذب منابع و افزایش 
 ســهم بانک از بازار مالی کشور تصمیم گیری

 کنیم. 
نعیمــی، اتخــاذ روش هــای یکســان در 
تصمیم گیری، ســرعت عمل و شــجاعت در 
تصمیم گیری را از ویژگی  های رؤسای شعب 

خواند و از آن ها خواست در مواجهه با کارکنان 
این موضوع را مدنظر قرار دهند. شــایان ذکر 
است، در پایان این نشست، از رؤسای شعب 
هشــتگرد و مصباح در حوزه جذب حساب 
جاری، مهرویال در بخش صدور ضمانتنامه و 

در بخش جذب منابع، فلکه اول رجایی شهر، 
نظرآباد و محمدشهر در بخش فروش اقساطی 
مســکن مهر، حصارك، تره بار و کمالشــهر 
و شــعب شهید چمران و گلشــهر در بخش 

بانکداری الکترونیک تقدیر شد.

در بین شعب مديريت 
سیستان و بلوچستان

کارکنان شعبه 
هيرمند زابل در طرح 

سنجش اطالعات شغلي 
برتر شدند 

در مديريت خوزستان

 شعبه امانيه اهواز 
رتبه برتر آزمون 

سنجش اطالعات شغلي 
را کسب کرد 

براساس نتایج تحلیلی آزمون طرح سنجش 
اطالعات شــغلی در ســال 93، کارکنان 
شعبه امانیه اهواز رتبه برتر را در مدیریت 

خوزستان به دست آوردند.
به گــزارش روابــط عمومــی مدیریت 
خوزســتان، عباسعلی شــفیعی مدیر شعب 
اســتان با حضور در این شــعبه و تقدیر از 
 کارکنان گفت: شــعبه امانیه نه تنها در طرح 
ســنجش معلومات شــغلی حائز رتبه برتر 
اســت بلکه در فرآیند رشد جذب منابع نیز 
به خوبــی فعالیت کرده و فراتــر از اهداف 
تعیین شده در شش ماهه نخست سال جاری 

بوده است. 
وی راز موفقیت کارکنان یک سازمان را 
افزایش دانش و اطالعات شــغلی دانست و 
افزود: این امر مسیر ارایه خدمت مطلوب به 

مشتري را هموار مي کند.

طرح  آزمون  تحلیل  نتایج  براســاس 
ســنجش اطالعات شــغلي کارکنان در 
زابل  سال جاري، کارکنان شعبه هیرمند 
به عنوان شــعبه برتر در بین 21 شــعبه 

مدیریت شناخته شدند.
به گــزارش روابــط عمومــی مدیریت 
سیستان و بلوچســتان، بوستان افروز مدیر 
شعب استان با تقدیر از تمام کارکنان شعبه، 
گفت: شــعبه هیرمند زابل نه تنها در بخش 
ســنجش اطالعات شــغلي به عنوان شعبه 
برتر اســت بلکه در فرآیند رشد منابع نیز 
تالش چشــمگیري را در نیمه اول ســال 
جاري ارایه کرده است. وی افزود: همکاران 
شعبه هیرمند زابل اثبات کردند که با تالش 
گروهي و همدلي، مشــتري مداري، تکریم 
ارباب رجــوع، ارایه خدمات ســریع و با 
کیفیت و داشــتن روحیه مشارکتي در بین 
کارکنان مي توان بــه هم افزایي قابل قبولي 

دست یافت.

 حداقل 10 درصد منابع هر شعبه 
باید منابع ارزان قیمت باشد
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توجه به کارکنان به موفقیت سازمان می انجامد
مدیر شعب خراسان رضوی:

هر سازماني که به منابع انســاني و کارکنانش 
توجه ویژه اي داشته باشد مي تواند بسیار موفق 

عمل کند. 
مدیریــت  عمومــی  روابــط  به گــزارش 
خراســان رضوی، ابوالفضل مهران مدیر شــعب 
اســتان با بیان این مطلب، افزود: اگر نمي توانیم 
مشکالت کارکنان را برطرف کنیم باید با کارمند 

همگام و همراه باشیم.
مهران، با اشــاره به اهمیت پرورش افراد در 
بانک گفت: رؤساي شــعب و دوایر مدیریت با 
تفویض اختیــار به کارکنان تحت مدیریت خود 
مي توانند پرورش افراد را به بهترین نحو ممکن 
انجام دهند. مدیر شعب استان با تأکید بر اهمیت 
وصول مطالبات، اظهار داشــت: یکي از عوامل 
مهم درجه بندي شعب، کاهش مطالبات است که 
کارکنان باید به صورت جدي پیگیر این موضوع 
باشــند. در ادامه این نشست، موسوي فرد معاون 
مالــي و فناوري اطالعات مدیریت با اشــاره به 
اهمیت بحــث آموزش تأکید کــرد: یک بخش 
از آموزش بــه صورت تئــوري در کالس های 

آموزشي انجام مي پذیرد اما بخش اعظم آن توسط 
رؤساي شعب صورت مي گیرد.

ناصري معاون اداري و پشتیباني مدیریت نیز 
به مواردي ازجمله معرفي کارکنان توانمند شعب 
به مدیریت، برطــرف کردن ایرادات ابالغیه های 
بازرســي، مدیریت زمان و گردش شــغلي در 
شعبه، رویه واحد در پاسخگویي به بخشنامه  ها و 
پاسخ نامه های مدیریت در اسرع وقت، اشاره کرد.
عظیمــي رییس حــوزه حراســت مدیریت 
نیــز با اشــاره بــه افزایش 26 درصــدي منابع 

و کاهــش 23 درصــدي مطالبــات در پایــان 
 شــهریورماه،  از تــالش و کوشــش کارکنــان 
قدرداني کرد. وي فروش اقســاطي تســهیالت 
مســکن مهر را یکي از دغدغه های اصلي بانک 
دانست و اظهار داشت: 77 هزار واحد مسکوني 
را از ابتــداي ســال 93 تا پایان شــهریورماه، با 
تالش کارکنان فروش اقســاطي کرده ایم که بعد 
از استان اصفهان و فارس توانسته ایم رتبه سوم را 
در کشــور کسب کنیم. براساس این گزارش، در 
این نشست هدایاي کارکنان ایثارگر و همچنین 
هدایاي رؤســاي شعب کوهســنگي ، وکیل آباد،  
سعدي،  راه آهن، صارمي مشهد، طرقبه و جغتاي 
که در 6 ماهه ابتداي سال موفق عمل کرده بودند 
اهدا شــد. عالوه بر این، هدایایي نیز به رؤساي 
دوایر دفتر و بایگاني به عنوان دایره برتر مدیریت 
از دیدگاه رؤساي شــعب استان و امور حقوقي 
و وصول مطالبات و کارشــناس بازاریابي که در 
6 ماهه ابتداي ســال جاري موفق به تحقق 100 
درصدي اهداف تعیین شده در دو بخش وصول 

مطالبات و جذب منابع شده بودند، اهدا شد.

مدیر شعب همدان در نشستی با مدیرکل کمیته امداد امام)ره( استان، 
حل معضل مطالبات معوق خانواده هاي تحت پوشش کمیته امداد را 

نیازمند تقویت تعامل هر دو دستگاه دانست. 
به گزارش روابط عمومی مدیریت همدان، ریحاني پور مدیر شعب 
استان افزود: با توجه به وضعیت معیشتي این قشر از افراد جامعه، هم 
در معرفي توسط کمیته امداد و هم در پرداخت تسهیالت توسط بانک 
باید نظارت الزم در دستور کار قرار گیرد. وي با اشاره به آمار معوقات 
و حجم تسهیالت سررســید گذشته و تسهیالت خانواده هاي تحت 
پوشش اشاره کرد و گفت: تخصیص و پرداخت سهمیه ابالغي بخش 
مشاغل خانگي در گرو مشارکت و حمایت کمیته امداد حضرت امام 

و تسویه بخشي از بدهي پرونده هاي قبلي است.

حل مشكل مطالبات معوق نیازمند تقويت تعامل برون سازماني است

بر
خ

در ديدار مدير شعب استان 
و مدير كل راه و شهرسازی

استان البرز 

موانع اجرايي و 
فعال سازي پروژه هاي 

راکد مسكن مهر 
بررسي شد

به منظور بررســي و رفــع موانع 
اجرایي و فعال سازي پروژه های راکد 
بانک  مدیران  نشســت  مهر،  مسکن 
مســکن و راه و شهرسازي البرز در 
محل اداره کل راه و شهرسازي استان 

برگزار شد.
به گزارش روابــط عمومی مدیریت 
ایــن نشســت مشــترك  در  البــرز، 
مشــکالت  و  مســائل  درخصــوص 
مربوط به مســکن مهر به ویژه پیگیري 
پروژه  هایي  که تاکنون فروش اقســاطي 
نشده اند و نیز پروژه های راکد، متوقف 

و نیمه کاره بحث و تبادل نظر شد.
همچنین مقرر شــد روند برگزاری 
بین کارشناسان دو  جلسات مشــترك 
طــرف در قالب کمیته هایی متشــکل 
از نماینــدگان بانــک و اداره کل راه و 
شهرســازي تشکیل  شــود با تأکید بر 
تقسیط و تعیین تکلیف هر چه سریع تر 
مطالبات بانک ادامه یابد. براســاس این 
گــزارش، فریبرز نعیمي مدیر شــعب 
البرز بر بهینه ســازی و فعال سازی تمام 
 امکانات به منظور بازگرداندن منابع بانک 

تأکید کرد.
وی با اشــاره به اثرات بازگشــت 
منابع پرداخت شده بر کاهش معوقات 
ادامه داد: تعیین تکلیف هرچه سریع تر 
پروژه های تکمیل شــده مســکن مهر 
نیازمند همکاري مداوم و پیگیري جدی 

دستگاه های مرتبط دراین زمینه است.
در ادامــه باقرنیــا مدیــرکل راه و 
شهرسازي اســتان با قدرداني از تالش 
مجموعــه  همه جانبــه  همــکاري  و 
تسهیالت  درخصوص  مســکن  بانک 
پروژه های مســکن مهر، گفت: تعامل 
مناســب و دســتیابی به نقاط مشترك 
عمده تریــن کارکــرد و راهبــرد این 
سازمان در ارتباط با مسائل موجود میان 
بانک مســکن اســتان و اداره کل راه و 

شهرسازی البرز خواهد بود. 

مدیر شعب همدان:

با هــدف ارتقای ســطح تعامل و توســعه 
همکاری با نیروی انتظامی  اســتان، نشستی 
با حضور معــاون اجرایــی و رییس حوزه 
حراســت مدیریــت آذربایجان شــرقی 
 و فرمانــده انتظامــی  اســتان برگــزار

 شد.

به گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت 
آذربایجان شــرقی، در این نشســت محبوب 
قرصی معاون مدیر شــعب استان از زحمات 
فرمانــده انتظامی  و نیرو هــای تحت امر وی 
به علت تالش  های شــبانه روزی در راستای 
تأمین امنیت اســتان، قدردانی کرد. همچنین 

یونس بایندر رییس حوزه حراست مدیریت 
درخصوص اقدامــات انجام گرفته و ارتقای 
کیفیت و مدت نگهداری تصاویر دوربین  های 
مداربسته گزارشــی را ارایه کرد و از نیروی 
انتظامی، به دلیل همکاری با شــبکه بانکی در 

حوزه  های مختلف، قدرداني کرد.

 نشست مسووالن مديريت آذربايجان شرقی
با فرماندهی نیروی انتظامی  استان

با توجه به ضرورت آشــنایي کارکنان بانک با مباحث پیشگیري از 
جعل اسناد و کالهبرداري، با پیشنهاد حوزه حراست استان مازندران و 
هماهنگي انجام شده با فرماندهي نیروي انتظامي استان، مدیریت شعب 
با اخذ مجوز از اداره کل آموزش به برگزاري دوره پیشگیري از جعل 

اسناد و کالهبرداري اقدام کرد. 
به گزارش روابط عمومي مدیریت مازندران، این دوره با حضور مدیر 
و معاونــان مدیریت و همچنین تعداد 90 نفر از کارکنان اعم از پایوران 

و متصدیان امور بانکي شعب استان توسط رییس پلیس آگاهي استان با 
بیان مباحث جعل اسناد و اوراق بهادار و نیز پیشگیري از سرقت برگزار 
شــد. طی این دوره، افسر ارشد پلیس استان با اشاره به انواع روش های 
جعل اســناد و راهکارهای تشــخیص جعلي بودن اسناد و مدارك، به 
نمونه هایي از ســرقت هاي انجام شده در سطح شعب بانک هاي استان 
پرداخته و رعایت نکات ایمني را عامل مهمي در پیشــگیري از سرقت 

دانست. 

برگزاري دوره آموزشي پیشگیري از جعل اسناد و كالهبرداري در مازندران
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تقدير و تشكر

همکار

تقدیر کنندهتقدیرشونده
فيروز دوستاني، سرپرست شعبه مرکزي اهواز و افشين عطايي از کارکنان 

معاون پشتيباني بنياد مسكن انقالب اسالمي خوزستاناين شعبه

جالل اصغري، حسين مهويدي شهري و حسن طاهري سودجاني، 
مديريت شعب استان خراسان شمالیحسابرسان اداره کل حسابرسی داخلی

مدير شعب استان خراسان شماليمحرم شاهوردي، رييس شعبه جاجرم

حراست کل استان يزدمحمدعلی شيخ راستی، مسوول سابق حراست استان يزد

 سید مرتضي ساداتي باالدهي، معاون شعبه خزر ساري

 سعید نقیبی، اداره کل ساختمان

 احمد مرامي، رییس شعبه مهران 

تشويق كتبي

بازنشستگان

تـســــلـــیـت
»هفته نامه بانک و مسکن « مصیبت وارده را به همکاران و خانواده های محترم شان تسلیت می گوید.

مرحوم اصغر قاسم زاده، همکار بازنشسته شعبه مرکزي الهیجان؛ پدر علیرضا ره شناس، شعبه نرماشیر کرمان؛ پدر مهدي صادقي، شعبه پیشوا؛ پدر 
محسن بیات، شــعبه بازار مالیر؛ پدر مرحوم حافظ آقاخاني، همکار بازنشسته مدیریت آذربایجان شرقی؛ مادر حشمت ا... کاظمي راغب، همکار 

بازنشسته؛ برادر مهدي طاهري، شعبه قصردشت شیراز؛ برادر محمدرضا شهریور، شعبه معالي آباد شیراز. 

اصالح و پوزش

تجليل از همكار جانباز در مديريت 
منطقه شمال شرق تهران

ديدار مدير شعب اردبيل 
با همكار ايثارگر 

با هــدف تجلیل از خانــواده شــهدا، ایثارگران و 
جانبــازان، رییس دایــره امــور اداری مدیریت منطقه 
شمال شرق تهران و کارشناس روابط عمومی منطقه با 
همکار جانباز این مدیریت حســین راحمی و خانواده 
وی دیدار کردند. به گــزارش روابط عمومی مدیریت 
منطقه شمال شــرق تهران، در این دیدار راحمی با بیان 
گوشه ای از مشقت ها و دالوری های همرزمان خود در 
طول هشت سال دفاع مقدس از ادامه راه شهدای اسالم 

توسط جوانان امروز کشور سخن گفت.

در مراسمی از مسعود زرگریان از همکاران شعبه مرکزی 
رامسر به دلیل حضور در آیین بازسازی واقعه غدیرخم توسط 

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان رامسر تقدیر شد.

با هدف تجلیل از ایثارگران، مدیر شــعب اردبیل به 
همــراه جمعي از کارکنان مدیریــت با حضور در منزل 

پرویز نوید همکار بازنشسته ایثارگر با وی دیدار کرد.
 به گزارش روابط عمومي مدیریــت اردبیل، در این 
دیدار ابوالفضل کوهي فرد مدیر شعب استان، اظهار داشت: 
جنگ تحمیلي دانشــگاهي بود که حاوي درس هایي از 
رشادت ها و از خودگذشــتگي عزیزان ایثارگر است و 
به همین دلیل حضور در جمــع خانواده های ایثارگران، 
انجام وظیفه براي قدرداني و ارج نهادن به مجاهدت  ها و 

ایثارگري های این عزیزان است.

انتصابات

تاه
كو

ار 
خب

ا

تجليل از کارکنان انتظامات
در نشســتی با حضور معاون اجرایی مدیریت آذربایجان شرقی و رییس حوزه 
حراست مدیریت از کارکنان انتظامات این مدیریت قدردانی شد. به گزارش روابط 
عمومی مدیریت آذربایجان شــرقی، در این نشست محبوب قرصی معاون مدیر 
شــعب اســتان از نگهبانان به عنوان مظهر امنیت یاد کرد. در ادامه این نشست از 
زحمات احمد معروف تقدیر شــد. همچنین به محمد آقازاده درجه سرنگهبانی 
و یوســف سفیدانی و رضا محمدی درجه ارشد نگهبانی، اعطا شد. در پایان این 
نشست نیز از محمد آقازاده، یوسف قدیمی  و حسن امیری که در تیراندازی شش 
ماهه اول به ترتیب حائز مقام  های اول تا سوم شدند با اهدای هدایایی قدردانی شد.

تجلیل از خانواده شهید اكبر صفائی
ديدار مدير شعب هرمزگان با خانواده 

شهید عباس احمدی 
با حضور سرپرست مديريت اصفهان برگزار شد

در مديريت آذربايجان شرقی
 صورت گرفت

با حضور سرپرســت مدیریت اصفهــان و رییس دایره امور 
اداری از فداکاری ها و ازخودگذشــتگی های همســر شهید اکبر 

صفائی تجلیل شد.
به گــزارش روابط عمومــی مدیریت اصفهــان، افضلی طی 
سخنانی ایستادگی ملت ایران در مقابل دشمنان را ضامن حیات 
و استقالل کشور نامید و این استقالل را مرهون تالش و زحمات 

ایثارگران و مجاهدان هشت سال جنگ تحمیلی دانست.
وی افــزود: تکریم، تجلیل و اجرای طــرح عزت مداری در 
راستای حمایت از خانواده های شهدا از گام های مهم در راستاي 

حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس است.

مدیر شعب هرمزگان با حضور در منزل همکار سمیه احمدی 
فرزند شهید عباس احمدی با پدر و مادر آن شهید واالمقام دیدار 

و گفت وگو کرد.
به گزارش روابط عمومی مدیریــت هرمزگان، علی کمالی مدیر 
شعب استان، در این دیدار با تجلیل از مقام شهدا و تبیین دالوری ها 
و جانفشــانی آنان در طول جنگ تحمیلی گفــت: همه ما در قبال 
زحمات و خدمات شــهیدان مســوولیم و باید هدفی را که آنان در 
تحقق آن تالش کردند را با جدیت دنبال کنیم. براساس این گزارش، 
پدر و مادر این شــهید بزرگوار از حضور مدیر منطقه تشکر کرده و 

به بیان خاطراتی از فرزند شهیدشان پرداختند.

در خبرنامه شماره 534 در تیتر خبر مدیریت اصفهان افزایش 
منابع به میزان 1300 میلیارد به اشتباه 13 میلیارد درج شده بود 

که بدین وسیله ضمن پوزش اصالح می شود. 
همچنیــن در همیــن خبرنامــه در صفحــه 12، مدیریــت 
آذربایجان غربی به اشتباه مدیریت لرســتان درج شده بود که 

ضمن پوزش اصالح می شود.
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 ارکان عقد عاریه

سو
را

ف

به منظور  اساسی حراست  نقش  سه 
پیشگیری از وقوع تخلف ها در سازمان 

به شرح زیر است:
اول: نقــش هشــداردهنده یــا 

پیشگیری کننده؛
درمان  یا  اصالح کننده  نقش  دوم: 

کننده؛
سوم: نقش جداکننده از سیستم.

این وظیفه خطیر حراست از جهاتی 
شــبیه به نهادهای بهداشــتی، درمانی 
اســت چنانچه این نهاد در ابتدا سعی 
بــر آن دارد که ابتــدا از هر آلودگی و 
بیماری پیشگیری کند و در مرحله بعد 
اگر احتماالً کسی آلوده شد او را درمان 

کند. 
در نهایــت اگر دو روش قبلی مؤثر 
واقع نشد نســبت به جراحی سیستم 
اقدام کند، چنین نقشی را حراست در 

سازمان ایفاد می کند.
حراست در هر سازمان با پیش بینی 
نــوع تخلف ها و جرایمــی که ممکن 
است در آن ســازمان به وقوع بپیوندد 
سعی می کند به انحاء مختلف، چشم و 
گوش کارکنان آن ســازمان را به روی 
دام ها و کمین های ســر راه گشوده و 
آنها را هوشــیار و آگاه ســازد، بدین 

ترتیب: 
اوالً: از بُروز خسارت های احتمالی 
که مســّلمًا هزینه های ســنگیني برای 
داشــت، گرفته  سیســتم دربرخواهد 

می شود.
ثانیــًا: بــه این وســیله از انتشــار 
تخلف ها و انحراف ها در بین کارکنان 

ممانعت می شود.

 نقش حراست 
در پيش گيری از وقوع 

تخلف ها

ورزش

برگزاری همايش پیاده روی خانوادگی
 در حوزه ناظر غرب و شمال مديريت اصفهان 

بــا هدف اجرای برنامه   های ورزشــی و ایجاد نشــاط، همایش 
پیاده روی خانوادگی با تــالش حوزه ناظر غرب اصفهان با حضور 
کارکنان شعب شهرستان شاهین شــهر، دولت آباد، وزوان و میمه به 

همراه خانواده   های شان برگزار شد.

 همچنیــن همایــش پیــاده روی خانوادگــی بــا حضــور 
مســوول و کارشناســان حــوزه ناظر شــمال، کارکنان شــعب 
 تحت پوشــش به ویژه شــعب کاشــان به همراه خانواده هایشــان 

برگزار شد.

همایش پیاده روي بازنشستگان مدیریت فارس برگزارشد 
همایش پیاده روي بازنشســتگان مدیریت 
فارس با حضور مسووالن مدیریت و رییس 
کانون بازنشســتگان و همکاران بازنشسته 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت فارس، 
در ایــن همایش رییس کانون بازنشســتگان 
مدیریــت فــارس با ابــراز خرســندي از 
حضــور مدیــر شــعب اســتان، برگزاري 
 مجدد چنین همایش  هایي بــراي کارکنان را 
خواستار شد. وي گفت: این گونه برنامه های 
فرهنگــي و اجتماعي باعث خوشــحالي و 

دلگرمي کارکنان بازنشسته مي شود.

همایــش پیــاده روی خانوادگــی کارکنان شــعب تحت پوشــش 
حــوزه ناظر جنوب خراســان رضوي بــا حضور پرشــور همکاران 
 ورزش دوســت در پارك جنگلي پیشکوه شهرســتان تربت حیدریه 

برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی مدیریت خراســان رضوي، در پایان این 

همایش همکاران ورزشــکار با حضور بر مزار شــهداي گمنام پارك 
پیشکوه با آرمان هاي شهدا تجدید میثاق کردند.

به منظور ایجاد شادابی و نشاط دو گلگشت خانوادگی به مناطق کاشان و قلعه رودخان با حضور جمعی از کارکنان مدیریت قزوین و خانواده های 
آنان برگزار شد.

پیاده روی خانوادگی كاركنان
 شعب حوزه ناظر جنوب خراسان رضوي

گلگشت خانوادگی كاركنان مديريت شعب استان قزوين به قلعه رودخان و كاشان

قلعه رودخان

شمال اصفهان غرب اصفهان

كاشان

مديريت امور حراست
IT معاونت حفاظت



ای کاظم آل محمد!
ســالم بر تو کــه وارث نیکان و آبروبخش نیاکانی. ســالم بر تو که 

نیازمندان را باب الحوائجی.
هفتم ماه صفر است و امروز می توان چیدن گل بوته لبخند خورشید 
آسمان شهر مدینه را به تماشا نشست. آنگاه که سروش امین جام دل را 
از معجون شگفت بشــارتی عظیم آکنده می سازد. زمین ملتهب است و 
زمان در گردونه خویش مستانه می چرخد. سکوت بر گستره قلب ها سایه 
افکنده اســت و چشم ها در انتظار رؤیت خورشید امامت، افق والیت را 

به نظاره نشسته است. باز هم شمیم پر شراره علوی.
ای صاحب مهار حکمت و حلم در برابر خشــونت و خشم. غضب، 
از حلم تو خشــمگین می شــد، صبر از تو بی طاقت می گشت. سالم بر 
سجاده ای که از اشک هایت خیس می شد و بر زمینی که پیشانی و صورت 
بر آن می نهادی و بر آن دســت ها که به درگاه خدا می گشــودی و بر آن 
اندام رنجور که در آتش محبت الهی ذوب شد. سالم بر مرقد نورافشانت 
که آســمان تیره عراق را روشن ساخته اســت و درود بر فرزندانت که 

مرقدشان فروغ کشور ایران و قبله گاه اهل ایمان است.

 عکس: سپیده نقدي
 نشانی: خیابان ولیعصر، باالتر از میدان ونک، خیابان عطار، 
 ساختمان ادارات مرکزی بانک مسکن، طبقه اول روابط عمومی

  بانک مسکن
 تلفن: 17-16 829321 - نمابر: 82932113

 صاحب امتیاز: بانک مسکن
 زیرنظر شورای سردبیری

 دبیران اجرایی: زهره جمشید نژاد
 فاطمه سمسار

 مدیر هنری: محمد عباسپور
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● عنوان: حاکمیت شرکتی و ارتقای سالمت 
مالی، با نگاهی به صنعت مالی و بانکی کشور

● نویسندگان: علی حسن زاده، محمدابراهیم 
پورزرندی، علی رضا حلمی

● مشخصات نشر: رشت: گپ، 1393
● چاپ اول، 99 صفحه

● بها: 10.000 تومان

 / فــروش: 66437332- 021  تلفــن   ●
0131-2244315

امروزه حاکمیت شرکتی به دلیل نظارت بر روابط 
سهامداران، هیأت مدیره، مدیران و سایر ذی نفعان 
شــرکت ها می تواند باعث ارتقای اســتانداردهای 
تجاری شرکت ها، تشویق، تأمین و تجهیز سرمایه ها 
و ســرمایه گذاران و بهبود امور اجرایی آن ها شود 
و یکــی از عناصر اصلی در بهبود کارایی اقتصادی 
شــرکت ها اســت. مطالعات نشــان می دهد که با 
ضعف حاکمیت شرکتی، فساد مالی افزایش یافته 
و در پــی آن، عــالوه بر کاهش ســرمایه گذاری 
مستقیم داخلی و خارجی و افزایش مخارج دولت، 
رشــد اقتصادی نیز کاهش می یابــد و این بر تمام 
بخش های اقتصادی و جامعه تأثیر خواهد گذاشت.

از ســوی دیگــر، بانکداری اســالمی که از 
مهم ترین اهــداف آن، حفظ اصول شــریعت 

اسالمی اســت، با چالش های توسعه بین المللی 
مواجه اســت و در عین حــال، مباحث مطرح 
شــده در زمینــه حاکمیت شــرکتی سیســتم 
بانکــداری، عمدتاً مربوط به نظــام بانکداری 
مرسوم )غیراسالمی( است. ایجاد استانداردها و 
محدودیت های هدفمند به منظور هدایت کنترل 
بانک های اســالمی، موجب کاهــش هزینه ها 
می شود و به این ترتیب، می توان به طور منصفانه 
از منافــع ذی نفعــان حفاظت کــرد. در نهایت 
به منظور تقویت حاکمیت شــرکتی در سیستم 
بانکداری اســالمی باید به دنبال راه حل مطلوب 
بود تا ضمن حفاظت از منافع ســرمایه گذاران، 
بتوان بانکداری بدون ربــا را نیز دنبال و منافع 

سپرده گذاران را نیز حفظ کرد.
این کتاب عالوه بر توضیحاتی جامع پیرامون 
حاکمیت شــرکتی، به تبیین اصول آن از دیدگاه 

مراجع بین المللی قانون گذار پرداخته و ســپس 
انواع الگوها و مدل های حاکمیت شرکتی را از 
نظر می گذراند، تشریح فرآیند ارزیابی حاکمیت 
شرکتی در موسســات مالی و بانکی و مراحل 
پیاده سازی آن و نیز ضرورت ها و تأثیر حاکمیت 
شــرکتی بر سالمت و فساد مالی کشور از دیگر 

مباحث مطرح شده این اثر است.


