
ماهنامهداخلی/سالشانزدهم
شــهریور1394/شــماره181

امـه
یـژهن

و

سالمی
داریا

بانک

●  د  کتر واعظی: پستبانکایرانخدماتمطلوبیرادراختیارروستائیانقرارمیدهد
● نشستاعضایهیأتمدیرهپستبانکایرانبارئیسمجلسشورایاسالمی

● مهند   س حسن زاد   ه:  خدماتبانکداریالکترونیکیدرتمامیدفاترروستائی
پستبانکایرانارائهمیشود





● فایل PDF     و FLASH نشریه د        ر سایت بانک منوی بخش نشریه د        اخلی موجود         است. 
● نشریه د        ر انتخاب، ویرایش و تلخیص مطالب آزاد         است.

● مطالب فاقد         مشخصات و منابع غیرقابل د        سترسی قابل د        رج نمی باشد        .
● کلیه مطالب بر اساس سیاست گذاری و اهد        اف تحریریه منعکس خواهد         شد        .

● برای ارسال مطالب اعم از مقاالت پژوهشی، تحقیقی، گزارشی و... می توانید         از خط 
VPN استان، منطقه یا واحد         ستاد        ی مربوطه، شماره نمابر 81564019 و یا نشانی ایمیل 

 ،VPN استفاد        ه نمایید        . ضمناً پس از قرار د        اد        ن مطالب بر روی  Info@PostBank.ir
واحد         تحریریه را مطلع فرمایید        . 

نشاني: تهران - خيابان شهيد              مطهري
بعد                                                                               از  خيابان شهيد         سرافراز - ساختمان مرکزی  

پست بانک ایران-  پالک 229 - طبقه پنجم 
تلفن: 81564066  و 81564017

 تلفنبانک:   84284 - 021

صاحب امتياز: پست بانك ايران
مد        یرمسؤل : سید         رحمان حسین پور

جانشين مد        یرمسؤل : محمد         تقی کمال پور
سرد                                                                                بير: علی میرزايی پور

د                                                                                بير تحریریه: فهیمه عبد        اللهی
د                                                                                بير اجرایی: محمود         رستمی

 همکاران: کارشناسان روابط عمومی مد        يريت شعب استان ها و مناطق تهران
طراح گرافيک:  حسین صابری

عکس: کامبیز امیرخاني
ناظر فنی و چاپ: عباس سربند   ی

 سـخن نخسـت ...................................................................................................2 
دکتـر واعظـی: پسـت بانک ایران خدمـات مطلوبـی را دراختیـار روسـتائیان 
3...................................................................................................... قـرار می  دهـد 

نشسـت اعضـای هیـأت مدیـره پسـت بانـک ایـران بـا رئیـس مجلـس 
3................................................................................................. شـورای اسـامی 
ویژه نامـه بانکـداری اسـامی ............................................................................4

دفاتـر  تمامـی  در  الکترونیکـی  بانکـداری  مهنـدس حسـن زاده: خدمـات 
روسـتائی پسـت بانک ایران ارائـه می شـود ...................................................15
دکتـر فرحـی: تغییـر در هرسـازمانی موجـب تقویـت روحیـه و فکـر جدید 
می شـود ...............................................................................................................15
16.......................................................................... ایـران  بانـک  پسـت  اخبـار 
21................................................................................................. اخبـار اسـتان ها 
31........................................................................................................ اخبارکوتـاه  
اخبـار صنـدوق قرض الحسـنه ........................................................................34
36.................................................................................................... دفاتـر  اخبـار 
اخبار حـوزه مقاومـت بسـیج ..........................................................................39
41.............................................................................. حقوقـی  همایـش  ویـژه 
43.......................................................................................................... گفتگوهـا 
49.............................................................................................. فرهنگـی  اخبـار 
51............................................................................................ همـکاران  ویـژه 
55........................................................................................................... مقـاالت 
60.......................................................................................... اقتصـادی  بانکـی- 
62......................................................................................... فنـاوری   - علمـی 
63.............................................................................................. شناسـی  ایـران 
64..................................................................................................... دانسـتنی ها   
زالل معرفـت  ......................................................................................................67
68.............................................................................................................. جـدول 

● به اطالع همکاران و خوانندگان ارجمند نشریه می رساند؛ با توجه به اینکه در آخرین لحظات تهیه این شماره، برخی از مدیران جابجا و در مسئولیت های جدید منصوب شدند 
به جهت حفظ اصالت خبری، اخبار و گزارش های مربوطه با همان سمت قبلی افراد درج گردیده است.



م 
د ه

انز
 ش

ال
 س
ی■

خل
د    ا

مه 
هنا

ما
18

ه 1
مار

  ش
■ 1

39
ه 4

 ما
یور

هر
ش

2

ت
سـ

نخ
ن 

سخ

بانکد   اری اسامی 
و استقرار عد   الت اقتصاد   ی و اجتماعی

تفکر بانکد   اری اسالمی ریشه د   ر اید   ئولوژی و ارزش های اقتصاد    اسالمی د   ارد    و موجب استقرار 
عد   الت اقتصاد   ی و اجتماعی و توزیع عاد   النه د   رآمد    و ثروت د   رسطح جامعه می شود   . بانکد   اری 
اســالمی نقشه راه نظام بانکی کشــور و به نوعی چراغ راهنما و هد   ایت فعالیت های پولی و 
مالی است که با الهام از تعالیم د   ینی و شرعی به د   نبال گسترش عد   الت و همچنین رفع فقر 
و تبعیض است. تنظیم گرد   ش صحیح پول و اعتبار د   ر راستای تحقق سیاست ها و برنامه های 
اقتصاد   ی کشور، ایجاد    تسهیالت الزم برای فراهم نمود   ن رفاه اقشار نیازمند    جامعه، گسترش 
فرهنگ تولید   ، تعاون و همکاری، ترویج واقعی فرهنگ قرض الحسنه به منظور هد   ایت منابع آن 
به سمت تولید    و سرمایه گذاری مولّد   ، حفظ ارزش پول و همچنین جلوگیری از رشد    بی رویه 
نقد   ینگی از مهمترین اهد   اف نظام بانکد   اری اســالمی اســت. حذف ربا، جایگزینی معامالت 
حالل همراه با سود    شرعی، تخصیص واقعی سود    به سپرد   ه های مرد   م، گسترش عد   الت، رفع 
فقر و تبعیض، حذف فعالیت های واســطه گری، د   اللی، سود   اگری کاذب د   ر امور بانکی، ایجاد    
اقتصاد    مولّد   ، پویا و اثربخش د   ر زند   گی مرد   م و شفاف سازی فعالیت های اقتصاد   ی از مهمترین 
ویژگی های بانکد   اری اســالمی اســت که اجرای آن آثار و تبعات مثبت و سازند   ه ای را برای 
جامعه به ارمغان می آورد   . بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور به عنوان نهاد   های تأمین 
کنند   ه ســرمایه های مراکز تولید   ی و زیربنائی تالش می کنند    با نگاه تخصصی به فعالیت ها و 
گشــود   ن خطوط اعتباری برای آنان د   ر مسیر بانکد   اری اسالمی حرکت کرد   ه و د   ر پویائی و 
رونق اقتصاد   ی کشور سهم بســزائی د   اشته باشد   . مهمترین رویکرد    بانکد   اری اسالمی وجود    

رابطه وکیل و موکل بین ســپرد   ه گذاران و بانک است یعنی بانک ها 
د   رصد   د    مصرف د   رســت منابع، سرمایه گذاری مناسب و تقسیم سود    
حاصل از فعالیت های آن اســت و بانک با جذب ســرمایه های مرد   م 

و هد   ایــت آن به ســمت طرح های تولید   ی و اشــتغالزایی و نظارت بر 
فعالیت هــای مربوطه به عنوان وکیل ســپرد   ه گذاران عمل کرد   ه و صرفاً 

حق الوکاله خود    را د   ریافت می کند   . د   رحالیکه د   ر بانکد   اری ربوی رابطه بین 
بانک و سپرد   ه گذاران رابطه د   این و مد   یون است و سپرد   ه گذاران هیچ مسئولیتی 

د   ر قبال فعالیت های بانک ند   ارند    و نتایج عملیات بانک ســود    یا 
ضرر باشد    هیچ فرقی برای آنان ند   ارد    و بانک د   ر هر وضعیتی 

متعهد    به پرد   اخت اصل ســپرد   ه و بهره آن د   ر موعد    مقرر 
اســت. پس می توان گفت که بانکد   اری اسالمی با نگاهی 
جامــع و بد   ون توجه به منافع خاص به د   نبال اســتقرار 

عد   الت اقتصاد   ی و اجتماعی د   رسطح جامعه است.

مد   یر مسئول



پست بانک ایران د   رمناطق روستائی کشور نظیر خرد   ه 
بانک عمــل می کند    و خد   مات مطلوبــی را د   راختیار 
روستائیان قرار می د   هد   . به گزارش روابط عمومی: د   کتر 
واعظی وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات، د   ر برنامه 
تلویزیونی نگاه یک سوم شهریورماه سال جاری هم زمان 
با هفته دولت ضمن ارائه گزارش عملکرد    این وزارتخانه 
د   ر د   وسال گذشته و بیان مطلب فوق د   رخصوص بهبود    
وضعیت شرکت پست طی این مد   ت نیز گفت: کارهای 
بزرگی د   ر این بخش صورت گرفته است، به طوری که 
هم اکنون فناوری اطالعات د   ر خد   مت پســت اســت. 
خد   مات متنوعی که مرد   م نیاز د   ارند    از طریق پست ارائه 
می شود    و شــبکه هائی که کار خرید    و فروش را انجام 
می د   هند    از طریق پست می توانند    کاال را د   راختیار مرد   م 
قرار د   هند   . وی د   ربخشــی از سخنان خود    اظهارد   اشت: 
هرچند    د   نیا به سرعت د   رحال تحول است و با وجود   ی 
اینکه د   رگذشته همواره نیازها با تلفن برطرف می شد    اما 
امروز د   یگر این مأموریت تغییر کرد   ه به طوریکه د   رحال 
حاضر اطالعات به پیشران توسعه کشورهای توسعه یافته 
تبد   یل شد   ه است.  واعظی با اشاره به نگاه د   ولت تد   بیر 
و امید    به توســعه فناوری اطالعات تصریح کرد   : د   ولت 
نگاه ویژه ای به موضوع توســعه فناوری اطالعات د   ارد    
و این وزارتخانه د   ســتیابی به این هــد   ف را د   ر اولویت 

فعالیت های خود    قرار د   اد   ه تا اهد   اف توسعه د   ر این بخش 
را زود   تر اجرائی کند   . وزر ارتباطات و فناوری اطالعات 
گفت: هد   ف از توسعه فناوری پاسخ به مطالبات مرد   م 
است زیرا امروز مرد   م به د   نبال این هستند    که از فناوری 
اطالعات و ارتباطات به عنوان ابزار الزم برای پیشــبرد    
امور خود    بهره گیری کننــد   . وی تأکید    کرد   : یکی از 
برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، ایجاد    
د   ولت الکترونیک یا د   ولت همراه است، براین اساس به 
د   نبال این هستیم که همه اطالعات را جمع آوری و 
از طریق فناوری اطالعات د   ر اختیار مرد   م قرار د   هیم.  

واعظی د   ر اد   امه با اشاره به اینکه برای توسعه فناوری 
اطالعات نیازمند    ایجاد    زیرســاخت های الزم هستیم 
اظهارد   اشــت: د   ر اوائل آغاز به کار د   ولت تد   بیر و امید    
پهنــای باند    72 گیگا بایت بر ثانیــه بود    اما امروز به 
207 گیگابایت بر ثانیه افزایش یافته است. وی تأکید    
کرد   : آنچه برای ما مهم اســت این اســت که بتوانیم 
محتوی د   اخل د   اشــته باشیم به طوری که خد   مات و 
اپلیکیشــن ها د   ر د   اخل نوشته شود   . وزیر ارتباطات و 
فنــاوری اطالعات د  ر برنامه مذکورگزارش مفصلی از 

فعالیت های این وزارتخانه ارائه کرد  . 

اعضای هیات مد   یره پســت بانک ایران به منظور ارائه 
برنامه ها و سیاست های این بانک، د   وم شهریور ماه سال 
جاری با د   کتر علی الریجانی رئیس مجلس شــورای 
اسالمی د   ید   ار و گفتگو کرد   ند   . به گزارش روابط عمومی: 
د   ر این نشست د   کتر الریجانی ضمن بیان ضرورت جلب 
مشارکت مرد   م د   ر سرمایه گذاری بانک ها اظهارد   اشت: 
وضعیت اقتصاد   ی د   ولت د   رشــرایط مناسبی نیست، از 
اینرو مشارکت مرد   م جهت حمایت از بانک های د   ولتی 
از جمله پست بانک ایران با توجه به حضور چشمگیر 
د   ر روستاها و مناطق محروم امری ضروری است. رئیس 
مجلس شــورای اسالمی د   ر اد   امه با تأکید    براینکه باید    
د   ید    چه چیزی به نفع کشــور اســت گفت: باید    روی 
این موضوع مطالعه شــود    که آیا عد   م خصوصی سازی 
پست بانک ایران به نفع این بانک و کشور است یا خیر. 
البته د   ر این میان باید    به افکارعمومی هم توجه د   اشت 
چون با تصور خصوصی ســازی تا حد   ود   ی از سرمایه 
گذاری کناره گیری می کنند   . وی با اشاره به این مطلب 
که پســت بانک ایران د   رحال حاضر د   ولتی محسوب 
می شود    عنوان کرد   : از طرفی می توانیم به د   ولت بگوئیم 
مبلغی به این بانک قرض د   هد    تا توسعه پید   ا کنید   ؛ چرا 
که بانک توسعه روستائی است و می تواند    کار مخابرات 
را نیــز د   رکنار آن انجام د   هد   ، پــس باید    د   ید    این روند    
به نفع این بانک هست یا خیر. همچنین دکتر فرحی 
مد   یرعامل پســت بانک ایران د   ر این نشســت با اشاره 
به برند    جهانی این بانک و رســالت خرد   ه بانکد   اری آن 
اظهارد   اشت: پست بانک ایران تنها متولی ارائه خد   مات 

مالی و بانکی د   ولت و اجرای سیاست های حاکمیتی و 
د   ولتی د   ر حوزه مالی و بانکی د   ر روستاهاست و د   رحال 
حاضر 29د   رصد    از مناطق روســتائی و محروم کشور 
تحت پوشش خد   مات این بانک است و این وجه تمایز 
پست بانک ایران با سایر رقبای شبکه بانکی است. وی 
تأکید    کرد   : همه این آمارها نشان د   هند   ه حضور پررنگ 
د   ر روســتاها و نقش مؤثر آن د   ر اشــتغا ل زائی پاید   ار و 
رونق اقتصاد   ی است. فرحی با اشــاره به د   ولتی بود   ن 
پســت بانک ایران و سرمایه اند   ک آن افزود   : این بانک با 
استفاد   ه از زیرســاخت های وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات توانسته است به نحو شایسته ای د   ر روستاها 
حضور پید   ا کرد   ه و د   ر 10 هزار نقطه روستائی اقد   ام به 
راه اند   ازی د   فاترخد   مات بانکی جهت خد   مت رسانی به 
هموطنان کند   .  مد   یرعامل پست بانک ایران د   ر اد   امه این 
نشست؛ پرد   اخت یارانه، اعطای تسهیالت و ارائه تمامی 
خد   مات بانکی و بانکد   اری الکترونیکی به روستائیان را 
امری مهم د   ر راســتای رونق اقتصاد   ی، توسعه عد   الت 

اجتماعی و اشــتغالزائی این بانک همگام با برنامه های 
د   ولت برشــمرد   .  وی به عد   م اســتقبال روستائیان به 
سرمایه گذاری د   ر پست بانک ایران د   رصورت خصوصی 
شد   ن اشــاره کرد    و گفت: د   ر گذشــته الیحه ای برای 
جلوگیری از خصوصی شد   ن این بانک به مجلس ارائه 
شد    که برای تأمین نظر شورای نگهبان ماد   ه واحد   ه ای 
اضافه شد    تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور 51 د   رصد    
ســهم آن به صورت د   ولتی بماند   . فرحی خاطرنشــان 
ساخت: 60 د   رصد    شعب بانک های خصوصی د   ر تهران 
مســتقر اســت و فقط 40 د   رصد    آن د   ر سایر مناطق 
کشــور به ویژه شهرهای بزرگ فعالیت د   ارند   . از طرفی 
د   راکثر کشورها پست بانک وابسته به وزارت ارتباطات 
است و طبق تجربه بانک های د   ولتی واگذار شد   ه پس 
از خصوصی شــد   ن از روستاها خارج شد   ند   . مد   یرعامل 
پست بانک ایران: د   رپایان خواستار حمایت همه جانبه 
د   ولت و مجلس شــورای اسالمی از خد   مت رسانی این 

بانک ها د   ر روستاها شد   .
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د  کتر واعظی: 

پست بانک ایران خد   مات مطلوبی را د   راختیار روستائیان قرار می د   هد   

نشست اعضای هیأت مد   یره پست بانک ایران با رئیس مجلس شورای اسامی
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بانکد اری اسامی و الزامات آن
 ")Cash Management( اشاره:   پس از انتشار ویژه نامه های "نحوه تعیین نرخ سود  سپرد ه ها و تسهیالت" ،"مد یریت نقد ینگی
و "برنامه ششم توسعه کشور" د ر شماره های قبلی، د رصد د  برآمد یم د ر این شماره به مناسبت هفته بانکد اری اسالمی و نقش 
این نوع بانکد اری د ر نظام بانکی و اقتصاد ی کشــور ویژه نامه "بانکد اری اســالمی" را تهیه کنیم. د ر همین راستا از د ید گاه ها و 
نظرات حجت االسالم سید عباس موسویان از متخصصان علوم بانکی کشور که بطور مفصل د ر ویژه نامه بانکد اری اسالمی سال 

جاری روزنامه ایران د رج شد ه است جویا شد یم که د ر اد امه از نظرتان می گذرد .

سید  عباس موسویان 

طراحی مد ل عملیاتی بانکد اری اسامی
تأکید  نظام سرمایه د اری بر حد اکثر کرد ن سود ، طراحی انواع ابزارهای مالی بیش از 
ظرفیت اقتصاد  واقعی، رقابت فوق العاد ه مؤسســه های بانکی و غیربانکی د ر خرید  و 
فروش این ابزارها و کاهش اید ه نظارت و کنترل بر مصرف اعتبارات اعطایی د ست به 
د ست هم د اد  و بحران اخیر اقتصاد  سرمایه د اری را رقم زد . بر اساس اطالعات منتشره 
از سوی مؤسسه جی پی مورگان، میزان د یون پرد اخت نشد ه معاد ل 1/5تریلیون د الر 
است که 500 تا 600 میلیارد  د الر آن مربوط به تأمین مالی نظام مند  حاصل از د یون 
مشــتریان فاقد  اعتبار و وام های بانکی با ریسک کمتر و اوراق قرضه د ارای پشتوانه 
وام های تجاری اســت. تاکنون، شرکت های َفنی-ِمی2 و فرد ی َمک که بزرگ ترین 
تضمین کنند گان اوراق با پشتوانه رهن د ر آمریکا به شمار می آیند  با 5000 میلیارد  
د الر ســرمایه ملی شــد ه  اند . همچنین ایند ی مک، بانک لمان بــراد رز و رقیب آن، 
مؤسســه مریل لینچ و نیز بانک واشنگتن میچوال مشــهور به وامو )WaMu( با 
اعالم ورشکستگی، شوک اقتصاد ی شد ید ی را به بازارهای مالی آمریکا وارد  کرد ه  اند . 
همچنین به د نبال ورشکســتگی بانک ها و مؤسسات مالی، شرکت های بیمه نیز که 
وام ها و ســپرد ه ها را بیمه کرد ه بود ند  د چار زیان های هنگفت شد ه و حتی بسیاری، 
از جمله شرکت AIG)بزرگ ترین مؤسسه بیمه  گذار امریکا(، ورشکسته شد ه  اند . د ر 
گزارش ارائه شــد ه به کنگره آمریکا برای تصویب طرح نجات اقتصاد ی، پیش بینی 
شد ه که بحران مالی، 1300 میلیارد  د الر خسارت د ر بازارهای مالی و 7700 میلیارد  
د الر زیان د ر بازار مسکن آمریکا به بار آورد ه  است. وقوع بحران جهانی و ناتوانی نظام 
بانکد اری متعارف د ر پیشــگیری و مقابله با آن از یک سو و پاید اری نسبی بانکد اری 
اسالمی د ر مواجهه با این بحران از سوی د یگر، توجه صاحب نظران و سیاست گذاران 
مالی و بانکی را به سمت مطالعه و تحقیق پیرامون بانکد اری اسالمی معطوف کرد ه 
است. بررسی بســیاری از اظهارات مسئوالن اقتصاد ی و بانکی کشورهای پیشرفته 
بیانگر این است که همه آنها به فراگیری بانکد اری اسالمی روی آورد ه و آن را بهترین 

مد ل د ر بانکد اری می د انند .

قواعد  شرعی بانکد اری اسامی
گرچه بانک های اســالمی د ر نوع معامالت و خد ماتی که ارائه می کنند  شباهت 
های زیاد ی با بانک د اری عرفی د ارند ، به گونه ای که گاهی این شــباهت ها محل 
سؤال و اشتباه می شود ، لکن این بانک ها از اصول و قواعد ی پیروی می کنند  که 
رعایت صحیــح و کامل آن ها باعث ثبات و پاید اری نظام بانکی، تخصیص بهینه 
منابع و توزیع عاد النه د رآمد ها د ر کل اقتصاد  می شــود . مطابق آموزه های بخش 
اقتصاد ی اسالم، گرچه انســان ها د ر طراحی قرارد اد های مالی، ابد اع شیوه های 
تولید  و ســامان د هی فعالیت های اقتصاد ی آزاد  هســتند ، لیکــن این آزاد ی د ر 
چارچوب حد ود ی اســت که برای رعایت عد الت و رفاه همگانی وضع شد ه است. 
فقهای اســالم از این حد ود  به عنوان قواعــد  عمومی باب معامالت یاد  می کنند . 
این قواعد  به د و گروه سلبی و اثباتی تقسیم می گرد د . برخی از این قواعد  که با 
معامالت بانکی ارتباط د ارد  و د ر طراحی مد ل عملیاتی بانکد اری اسالمی بایستی 

لحاظ گرد د  به شرح زیر است.

قواعد  سلبی
■ ممنوعیت اکل مال به باطل

یکی از ضوابط عمومی فعالیت های اقتصاد ی از د ید گاه اســالم قاعد ه »ممنوعیت 
اکل مال به باطل« است. این ضابطه عمومی افزون براینکه یک ضابطه کلی حاکم 
بر همه فعالیت ها و روابط مالی اسالمی است، ناظر بر خیلی از ضوابط عمومی د یگر 
اســت که بحث آنها خواهد  آمد . خاســتگاه اصلی قاعد ه حرمت اکل مال به باطل، 

قرآن به ویژه آیه 29 سوره نساء است. خد اوند  د ر این آیه می فرماید :
َِّذیَن آَمُنوا الَ تَْأکُلوا أَْمَوالَکم بَیَنکم بِالَْباِطِل إاِلَّ أَن تَکوَن تَِجاَرًة َعن تََراٍض  »یا أَیَها ال
ِمْنکمْ « ای کسانی که ایمان آورد ه اید ، اموال یکد یگر را به باطل نخورید ، مگر آنکه 
تجارتی با تراضی از شما باشد . با توجه به د ید گاه مفسران د ر بیان مفرد ات و اعراب 
این آیه و با توجه به روایاتی که د ر ذیل آیه وارد  شد ه و با توجه به آیات د یگر قرآن 
که حاوی تعبیر »اکل مال به باطل« هستند ، می توان گفت که آیه شریفه د ر مقام 
ارائه قانون و ضابطه ای زیربنایی د ر عرصه معامالت اســت. »تصرف د ر اموال مرد م 
بــر وجه باطل حرام و ممنوع اســت«؛ بنابراین هر نوع تجاوز، تقلب، غش، د زد ی، 
رشــوه، اخذ به زور و امثال آن ها که از نظر عرف و عقال گرفتن مال از طریق آن ها 
بالوجه و باطل است و هر نوع معامله چون خرید  و فروش، اجاره، صلح بر اشیائی 
که منفعت عقالئی ند ارند ، معامالت بر ّذمه ای که به د ید  عقال توان پرد اخت آن ها 
نیســت و بالوجه هستند ، از نظر اسالم، همگی اکل مال به باطل و حرام محسوب 
می شود . بر اساس این قانون کلی، بانک اسالمی بایستی از قرارد اد ها و شیوه هائی 
که به د ید  عرف و عقال بالوجه و باطل است اجتناب نماید . یکی از این موارد  که د ر 
معامالت بانکی نمود  روشنی د ارد  تخصیص منابع بد ون د اشتن توجیه کارشناسی 
اســت، چرا که مطابق روایات وارد ه، حتی گرفتن قرض، بد ون د اشــتن توان مالی 

برای بازپرد اخت از مصاد یق اکل مال به باطل محسوب شد ه است.
■ ممنوعیت ضرر و ضرار

یکی از ضوابط عمومی اکثر ابواب فقه به ویژه باب معامالت، قاعد ه نفی ضرر اســت؛ 
به این معنا که این قاعد ه حاکم بر معامالت و مباد الت عقالیی است و شرع مقد س 
اسالم تنها آن گروه از معامالت و مباد الت را تأیید  می کند  که اصل معامله، اطالق 
معامله و یا شــرایط معامله، باعث ضرر و ضرار نشود . د ر غیر این صورت به وسیله 
ضابطه نفی ضرر، یا حکم به بطالن معامله می کند  و یا با آورد ن قیود ی معامله را 
مقید  به رعایت شــرایطی می کند  و د ر جائی که ضرر از وجود  شرایط ناشی شد ه 
باشد  آن شرایط را ملغی می کند . قاعد ه الضرر از جهت سند  چنان معتبر و مشهور 
اســت که فخرالمحققین د ر کتاب »ایضاح الفوائد « اد عای تواتر احاد یث نفی ضرر 
می کند . گرچه فقها د ر تبیین مفاد  و قلمــرو قاعد ه د ید گاه های ظریفی د ارند ، اما 
غالــب فقها د ر این نکته توافق د ارند  که مقصود  شــارع از »الضرر و الضرار«، نفی 
وجود  ضرر و ضرار د ر عالم شرع است و شارع این نفی وجود  را کنایه از عد م رضا و 
عد م امضاء ضرر و ضرار د ر حوزه شرع قرار می د هد . گویا شارع می گوید  از آنجا که 
ضرر و ضرار مورد  رضایت و امضاء نیســت، د ر حوزه شرع و جامعه اسالمی تحقق 
پید ا نمی کند  و این شیوه از بیان د ر نفی حکم تکلیفی و وضعی ضرر و ضرار، بلیغ تر 
اســت. مطابق این قاعد ه آن گروه از معامالتی کــه اصل معامله یا یکی از اوصاف 
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معامله یا نبود  شــرطی د ر معامله منتهی به ضرر د یگری شود  از نظر شرع حرام و 
ضمان آور است. بر این اساس بانک های اسالمی وظیفه د ارند  د ر تنظیم قرارد اد ها 
و انجام فعالیت های بانکی افزون بر مصالح بانک به رعایت حقوق مشتریان به ویژه 
جامعــه توجه کنند ؛ کما اینکه بانک مرکزی با اســتناد  به این قاعد ه می تواند  د ر 
راســتای حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از ضــرر و ضرار جامعه ضوابط ثابت و 

متغیری وضع کرد ه و بر فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری نظارت کند .
■ ممنوعیت غرر

یکی از ویژگی های فقه اســالم د ر بخش معامالت، ممنوعیت معامالت غرری)به 
خطر و ضرر اند اختن( است و فقهای اسالم برخی از معامالت را به سبب وجود  غرر 
باطل می د انند . مطابق این قاعد ه، بانک های اسالمی و د ر رأس آن ها بانک مرکزی 
موظف است د ر طراحی انواع قرارد اد ها، ابزارهای مالی، آئین نامه و د ستورالعمل های 
اجرایی و سیاســت های نظارتی، به گونه ای عمل کنند  که معامالت بانکی بد ون 

هیچ نوع ابهام و جهالتی نسبت به حقوق بانک و مشتریان انجام شود .
■ ممنوعیت ربا

شاید  مهم ترین و شــاخص ترین تفاوت بین بانکد اری اسالمی با بانکد اری عرفی، 
ممنوعیت ربا باشــد . د رحالی که ربا د ر تــار و پود  بانک د اری عرفی حضور د ارد  و 
به اشکال مختلف سپرد ه ها، وام ها و اعتبارات بانکی، کارت های اعتباری و د ر همه 
ابعاد  بانک د اری عرفی جریان د ارد ، اســالم با شد ت تمام از آن نهی کرد ه، آن را از 
گناهان کبیره شــمرد ه و مرتکب شــوند ه آن را به عقاب د رد ناک اخروی بیم د اد ه 
است. حکم تحریم ربا و مستند  بود ن آن به قرآن، سنت، اجماع و اتفاق مسلمانان 
به قد ری واضح است که جای هیچ بحث و گفت وگویی نمی ماند ؛ به طوری که خیلی 
از فقها تحریم ربا را از ضروریات د ین می د انند . بنابراین آنچه د ر بحث ربا مهم است 
شناخت ماهیت آن و ارائه تعریفی کاربرد ی برای تفکیک معامالت ربوی از غیر آن 

د ر حوزه بانک د اری است. 
فقیهان بزرگوار اســالم، ربا را به د و قســم ربای قرضی و ربای معاملی تقســیم 
می کنند . ربای قرضی چه د ر زمان های گذشــته و چه د ر عصر حاضر، رایج ترین 
نوع ربائی اســت که د ر جوامع مختلف وجود  د اشــته و د ارد . ربای قرضی به این 
صورت است که فرد  برای تأمین نیاز مالی، جهت امور مصرفی یا سرمایه گذاری، 
تقاضای قرض می کند  و د ر ضمن قرارد اد ، متعهد  می شود  آنچه را می گیرد  همراه 
با زیاد ه برگرد اند . د ر حقیقت، ربای قرضی زیاد ه ای اســت که د ر قرارد اد  قرض 
شــرط شد ه باشد . نکته د یگری که از این روایت و غیر آن استفاد ه می شود  این 
اســت که زیاد ه د ر قرض د ر صورتی ربا و حرام است که شرط شد ه باشد . مطابق 
این قاعد ه، بانک های اسالمی موظفند  د ر تمام معامالت بانکی به ویژه د ر بخش 
سپرد ه ها و تســهیالت بانکی از قرارد اد های قرض به شرط زیاد ه اجتناب کنند . 
نکته ای که د ر این قاعد ه خیلی اهمیت د ارد ، مسئله حیله های رباست. د ر طول 
تاریخ تمد ن اســالمی برخی افراد  ســود جو یا ناآگاه با ابد اع شیوه های گوناگون 
قرارد اد هائی د ر ظاهر متفاوت از قرض با شــرط زیاد ه طراحی کرد ه اند  اما ماهیت 
و محتوای آنها همان قرض به شرط زیاد ه است. بانک های اسالمی بایستی تالش 
کنند  از گرفتار شد ن د ر د ام چنین حیله هایی نیز رها شوند ، چرا که تمام مفاسد  

واقعی ربا بر این حیله ها نیز بار می شود .    

قواعد  اثباتی 
■ آزاد ی انتخاب قرارد اد ها

از جهت شــرعی، هیچ الزامــی برای انجام قرارد اد  یا قرارد اد های خاصی نیســت. 
هر فرد  و مؤسســه ای حق د ارد  با رعایت ضوابط شــرعی هر قرارد اد  یا هر گروه 
قرارد اد هائی را که با فعالیت اقتصاد ی خود  مناسب تشخیص می د هد ، گزینش کند . 
روایات متعد د ی از پیامبر و امامان معصوم بر آزاد ی انتخاب قرارد اد ها د رباره اموال 
د اللت د ارند . از د ید گاه فقیهان نیز هیچ مســلمانی ملزم نیست حتی د ر طول عمر 
خود  همه معامالت شــرعی را انجام د هد ؛ بلکه حق د ارد  به تناســب نیاز و سلیقه 
خود  از انواع عقد ها برگزیند . ســیره عملی مسلمانان نیز د رطول تاریخ همین بود ه 

اســت. از نظر قانون عملیات بانکی بد ون ربای ایران نیز هیچ الزام قانونی به انجام 
همه قرارد اد ها نیســت؛ بلکه قانون، چارچوب مجاز فعالیت ها را نشان می د هد . به 
همین جهت د ر همه ماد ه های قانون که شــیوه های تخصیص منابع بیان شــد ه 
اســت از عبارت »بانک ها می توانند «، استفاد ه شد ه است. تنها د ر ماد ه 14 د رباره 
قرض الحســنه عبارت د یگری آمد ه است که بیانگر حکم الزامی است. د ر این ماد ه 
آمد ه اســت: بانک ها موظفند  جهت تحقق اهــد اف بند های 2 و 9 اصل 43 قانون 
اساسی، بخشی از منابع خود  را از راه قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص د هند . 

بنابرایــن، بانک ها اختیار د ارند  د ر غیر مورد  قرض الحســنه، د رباره د یگر عقد های 
مطرح د ر قانون عملیات بانکی بد ون ربا، به صورت گزینشی عمل کنند ؛ چنان که 
تاکنون نیز چنین بود ه اســت. برای مثال، د ر طول بیست وپنج سال هیچ یک از 
بانک ها اعم از بانک های تجاری و تخّصصی از عقد های مزارعه و مســاقات استفاد ه 
نکرد ه اند . اّما د رباره وام قرض الحسنه، اّوالً چنان که ماد ه 14 تصریح د ارد ، این الزام 
د ر محد ود ه منابع خود  بانک است و شامل سپرد ه های سرمایه گذاری  نمی شود  که 
طبق قانون، منابع خود  بانک به شمار نمی روند . ثانیاً از محتوای ماد ه 14 به د ست 
می آید  که این الزام بیشتر جنبه سیاست گذاری د ارد  و به همین جهت کّم و کیف 
آن به بانک مرکزی واگذار شــد ه است. بنابراین، برای مثال، بانک مرکزی می تواند  
فقط بانک هائی را که د ر بخش تجهیزمنابع سپرد ه قرض الحسنه پس اند از د ارند ، به 

پرد اخت وام قرض الحسنه ملزم کند .

■ جامعیت قرارد اد های مالی اسامی
مطالعه  متون د ینی نشــان می د هد  که گرچه اســالم به برخی از قرارد اد ها چون 
قرارد اد های خیرخواهانه و فعالیت های مستقیم اقتصاد ی تشویق و ترغیب می کند ، 
اما هیچ د ســتور الزامی د رباره آن هــا ند ارد  و مســلمانان را د ر چارچوب احکام 
معامالت مجاز، آزاد  می گذارد ؛ چنان که ســیره عملی مسلمانان نیز د رطول تاریخ 
چنین بود ه است و هر کس متناسب با توانائی ها، روحیات و ذوق و سلیقه اش یک 
یا ترکیبی از روش های چهارگانه را بر می گزید . بنابراین، نه هد ف اسالم از تحریم 
ربا، گســترش قرض الحسنه اســت و نه روح بانکد اری بد ون ربا، عقود  مشارکتی 
است؛ بلکه ترویج همه انواع معامالت و سرمایه گذارهای مستقیم د ر حوزه مالی و 
بانکد اری است. براین اساس د ین اسالم، کنار تحریم ربا، انواع سه گانه معامالت ذیل 
را مجاز شمرد ه است. البته د ر کنار این قرارد اد ها، اسالم فعالیت مستقیم اقتصاد ی 

را نیز مجاز شمرد ه و د ر موارد  فراوانی به آن ترغیب و تشویق کرد ه است:
الف( قرارد اد های غیرانتفاعی: د ین اســالم به جهت توجه به بعد  انســانی و 
معنوی انسان ها انواع گوناگونی از قرارد اد های غیرانتفاعی چون هبه، صد قه، عاریه، 

وقف و قرض الحسنه را مجاز و مورد  ترغیب جد ّی قرار د اد ه است.
ب( قرارد اد های انتفاعی با سود  معّین: گروه د وم از معامالت که مطابق آیات 
و روایات، مجاز شــمرد ه شــد ه اند ، قرارد اد های مباد له ای با ســود  معّین هستند ؛ 
قرارد اد هائی مانند  بیع نقد ، بیع نسیه، سلف، بیع د ین، اجاره، جعاله و استصناع که 

نرخ سود  د ر آنها معّین و از پیش تعیین شد ه است.
ج( قرارد اد های انتفاعی با ســود  انتظاری: گروه ســوم از معامالت مشروع، 
معامالت مشارکتی با نرخ سود  انتظاری هستند . قرارد اد هائی چون شرکت، مضاربه، 
مزارعه و مســاقات که د ر آنها د ویا چند  نفر با ترکیب سرمایه ها یا با ترکیب کار و 
ســرمایه وارد  فعالیت اقتصاد ی می شوند  و انتظار سود  د ارند  و د رپایان سال مالی، 

سود  حاصله را با هم تقسیم می کنند .
د ( سایر قرارد اد ها: قرارد اد های مجاز د یگری چون صلح و وکالت وجود  د ارند  که 
د ارای ماهیت انعطاف پذیری هستند  و می توانند  د ر هر یک از سه گروه جای گیرند . 
بنابراین می توان نتیجه گرفت که د ین مقد س اسالم با تحریم ربا به د نبال گسترش 

معامالت و فعالیت های ذیل بود ه است:
1( گسترش انواع روابط خیرخواهانه چون انفاق ها، صد قات، اوقاف و قرض الحسنه

2( گسترش انواع معامالت مباد له ای چون بیع، اجاره، جعاله و استصناع
3( گسترش انواع مشارکت ها چون شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات

4( گسترش سرمایه گذاری ها و فعالیت های مستقیم اقتصاد ی
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■ مشروعیت سود  سرمایه
د ین اسالم گرچه د ر اهد اف، انگیزه ها، راهکارها، ضوابط و اخالق کسب سود  تعالیم 
زیاد ی د ارد ، لیکن اصل کسب سود  از نظر اسالم نه تنها امر جایز، بلکه امر پسند ید ه 
است و روایات فراوانی بر این نکته تأکید  د ارند . د ر جامعه اسالمی هر فرد  مسلمانی 
حق د ارد  اموال خود  را با اهد اف و انگیزه های خیرخواهانه یا کسب سود  ماد ی بکار 
گیرد ؛ کما اینکه می تواند  ترکیبی از آن د و را انتخاب کند . ســیره عملی مسلمین 
نیز گویای آن اســت که مسلمانان بخشــی از اموال خود  را برای رسید ن به اجر و 
ثواب معنوی و اخروی د ر امور خیر به کار می گرفتند  و بخش د یگر را برای کسب 
سود  و تنظیم زند گی د نیوی سرمایه گذاری می کرد ند . بنابراین د ر جامعه اسالمی 
می توان ابزارهای مالی با اهد اف خیرخواهانه )غیرانتفاعی( و با هد ف کســب سود  
)انتفاعــی( طراحی کرد  و انتظار می رود  هر یک د ر حد ّ معقول جایگاه خود  را پید ا 
کند . بانک های اسالمی می توانند  مناسب ترین ابزار برای سرمایه گذارانی باشند  که 
به د الیل مختلف نمی توانند  خود  به صورت مستقیم به فعالیت اقتصاد ی بپرد ازند .

■ حاکمیت سود های عاد النه
مطالعه د قیق قرارد اد های بانک های اسالمی د ر بخش های تجهیز و تخصیص منابع، 
نشان می د هد  غیر از قرارد اد  قرض الحسنه که ماهیت غیرانتفاعی د ارد ، همه قرارد اد ها 
ماهیت انتفاعی د ارند . بانک اسالمی که خود  یک بنگاه اقتصاد ی و انتفاعی است به 
عنوان وکیل یا عامل سپرد ه گذاران، سرمایه های نقد ی آنان را از طریق قرارد اد های 
انتفاعی د ر فعالیت های ســود آور، اعطای تسهیالت کرد ه و د ر پایان د وره مالی پس 
از کســر د رصد ی از سود  به عنوان حق الوکاله، مابقی را بین سپرد ه گذاران تقسیم 
می کند . بنابراین بانک های اسالمی به عنوان مؤسسه های واسط گرد ش سرمایه های 
نقــد ی جامعه و بانک مرکزی به عنوان نمایند ه د ولت برای رعایت مصالح جامعه د ر 

بخش پولی وظیفه د ارند  مصالح زیر را به تعاد ل برسانند .
1( منافع سپرد ه گذاران به عنوان صاحبان سرمایه های نقد ی و موکالن بانک

2( منافع متقاضیان تسهیالت به عنوان مشتریان بانک
3( منافع خود  بانک به عنوان یک بنگاه اقتصاد ی

4( منافع کل جامعه
بررسی آیات و روایات باب معامالت نشــان می د هد  اسالم د رصد د  د فاع از حقوق 
همــه بود ه و به همان اند ازه که با اجحاف و گران فروشــی مبــارزه کرد ه با ناد ید ه 
گرفتن حقوق و ارزش گذاری کم برای د ارایی و اشیاء مرد م نیز مخالف است. سیره 
معصومین علیم السالم نیز از اهتمام آنان به رعایت حقوق مرد م د ر معامالت حکایت 
د ارد . آنچه د ر این موضوع اهمیت د ارد ، معیار و ابزار د سترســی به موازین عد ل د ر 
بحث قیمت گذاری اســت. مطابق روایات متعد د ی که شیعه و اهل سنت از رسول 

خد ا نقل می کنند ، معیار پذیرفته شد ه قیمت های بازار است. 

انعطاف پذیری مالکّیت و مد یریت بانک های اسامی
به طور معمول، منابع بانک از سرمایه خود  بانک که به صاحب یا صاحبان بانک متعلّق 
است و ســپرد ه های بانکی که از آن سپرد ه گذاران است تشکیل می شود  و مد یریّت 
بانک متشــّکل از مد یر عامل، هیأت مد یره و به طور کلّی گروه اجرائی بانک است. از 
آنجا که سازماند هی مباد الت پول و سرمایه د ر قالب مؤّسسات پولی و بانکی، پد ید ه ای 
جد ید  است و سابقه ای د رصد ر اسالم ند ارد ، د ین مقد ّس اسالم، شیوه ثابت و معّینی 
برای مالکّیت و مد یریّت منابع این مؤّسســات ارائه نکرد ه، آن د و را تابعی از وضعّیت 
اجتماعی و تحّوالت اقتصاد ی می د اند . به این معنا که ممکن اســت د ر وضع خاّصی 
چون موقعّیت جنگی و محاصره ی اقتصاد ی، مد یریت بانک ها د ولتی شــود  و حّتی 
می توان د ر وضعّیت استثنائی، با استفاد ه از عقود  خاّصی، تمام منابع را هم به مالکّیت 
د ولت د رآورد ؛ چنانکه می توان د ر وضع عاد ی و رقابت سالم بازارها، از جمله بازار پول 
و سرمایه، مالکّیت منابع و مد یریّت بیش تر یا همه بانک ها )غیر از بانک مرکزی( را به 
بخش خصوصی سپرد  و د ولت فقط از طریق بانک مرکزی و با اعمال قوانین و اجرای 

سیاست های پولی به نظارت، کنترل و هد ایت بانک ها بپرد ازد .
ملزومات قواعد  شرعی و ویژگی های اقتصاد ی

ملزومات قواعد  شــرعی و ویژگی های اقتصاد ی که می بایست د ر مد ل پیشنهاد ی 
عملیاتی بانکد اری اسالمی رعایت شوند  به قرار زیر است:

1( به مقتضای قاعد ه ممنوعیت اکل مال به باطل، بایســتی تمام د اد وســتد ها و 
مباد الت بانکی براساس قرارد اد های عقالئی و مشروع صورت گیرد  و از د ریافت هر 
نوع سود  و د رآمد ی که خارج از چارچوب چنین قرارد اد هائی است اجتناب گرد د . 
مطابــق این قاعد ه، تمامی قرارد اد های صوری که تحقق عینی ند ارند  باطل بود ه و 

د ریافت سود  بانکی از چنین قرارد اد هائی ممنوع است.
2( به مقتضای قاعد ه ممنوعیــت ضرر و ضرار و به مقتضای وکالت بانک از طرف 
ســپرد ه گذاران، تمامی طرح ها و پروژه های طرف قرارد اد  تسهیالتی بانک، به ویژه 
طرح ها و پروژه هائی که بانک وارد  قرارد اد های مشارکتی با آنها می شود ، بایستی از 

جهت فنی و اقتصاد ی کارشناسی شد ه و توجیه الزم را د اشته باشند .
3( به مقتضای قاعد ه ممنوعیت غرر، بایستی تمام ارکان، عناصر، شرایط و جزئیات 

قرارد اد های بانکهای اسالمی شفاف و بد ون هیچ ابهامی باشند .
4( به مقتضای قاعد ه ممنوعیت ربا، بایستی تمام معامالت بانکی به ویژه د ر بخش 

تجهیز و تخصیص منابع از ربا و شبهه ی ربا د ور باشند .
5( به مقتضای قاعد ه آزاد ی قرارد اد ها و جامعیت قرارد اد های اســالمی، بانک های 
اســالمی مجازند  با اســتفاد ه از تمام ظرفیت فقه معامالت، متناســب با اهد اف، 

سلیقه ها و نیازهای مشتریان اقد ام به طراحی انواع قرارد اد های بانکی کنند .
6( به مقتضای قاعد ه مشــروعیت سود  و حاکمیت ســود های عاد النه، بانک های 
اســالمی وظیفه د ارند  د ر کنار تأمین شــیوه ها و راهکارهای مناسب برای اهد اف 
خیرخواهانه مشتریان، ابزارها و شرایط مناسب را جهت کسب سود  و حد اکثرسازی 

سود  با رعایت مصالح همه مشتریان و کل جامعه فراهم نمایند ؛
7( بانکهای اسالمی جهت ورود  به عرصه های رقابتی با بانک های بزرگ د نیا بایستی 
با انجام مطالعات روان شــناختی و جامعه شــناختی، رصد  کــرد ن انواع نیازهای 
اقتصاد ی خانوارها و بنگاه های اقتصاد ی و طراحی انواع سپرد ه ها و تسهیالت بانکی 

جوابگوی حد اکثری مشتریان باشند .
8( بانک های اسالمی به منظور کاهش هزینه ها و کاهش ریسک، بایستی اصل تخصصی 

شد ن فعالیت های بانکی و اصل تقسیم کار د ر عرصه بانکد اری را رعایت کنند .

آثار و نتایج مد ل پیشنهاد ی
گرچه تطبیق وضعیت کنونی بانک ها با ویژگی های مد ل پیشنهاد ی د ر کوتاه مد ت 
نیازمند  برنامه ریزی و هزینه است، لیکن د ر بلند مد ّت، آثار و نتایج مطلوبی خواهد  

د اشت که برخی از آنها عبارتند  از:
■ کاهش عقد ها به حد ّ منطقی: همان اند ازه که قانون بانکی یک کشور باید  جامع و 
کامل باشد ، بایستی مد ل عملیاتی، ساد ه، روان و قابل فهم برای کارگزاران و مشتریان 
باشد . مد ل کنونی بانک د اری بد ون ربا به جهت تنوع و تعد د  عقود  مورد  استفاد ه د ر 
بخش تجهیز و تخصیص منابع پیچید گی های زیاد ی برای طرفین قرارد اد  د ارد . د ر 
مد ل پیشنهاد ی، همه بانک ها با تعد اد  معّینی از عقد ها کار می کنند  و این باعث آسان 

و کم هزینه شد ن فرآیند  آموزش د ر نظام بانکی می شود .
■ تناسب عقد ها با ماهیت بانک ها

■ اطمینان بیشتر نسبت به صحت شرعی قرارد اد ها
■ اطمینان بیشتر نسبت به رعایت عد الت د ر حوزه بانکد اری

■ روان شد ن عملیات حسابد اری
■ کاهش هزینه های عملیاتی بانک ها

■ جامعیت نظام بانکی د رباره اهد اف و سلیقه های سپرد ه گذاران
■ جامعیت نظام بانکی د رباره اهد اف و سلیقه های متقاضیان تسهیالت
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نظـام مالــی اسـامی
مقد مه: از مهمترین مسائلی که د ر هر نظام مالی مطرح بود ه و د ر بسیاری از موارد ، سبب تفاوت نظام های مالی می شود ، نحوه تأمین و تخصیص منابع مالی است. 
د ر نظام مالی اسالمی شیوه های گوناگون و متعد د ی برای تأمین و تخصیص منابع مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری مي توان یافت. با تصویب قانون بانکد اری بد ون ربا 
د ر سال 1362 نظام مالی ایران به سمت تحقق مالیه اسالمی حرکت خود  را آغاز کرد . از آن سال نظام مالی سعی بر این د اشته تا از ظرفیت های شریعت مبین اسالم 

و تخصیص مالی بهره جوید . با این حال می توان اد عا کرد  که قابلیت های فراوانی د ر اقتصاد  اسالمی وجود  د ارد  که مغفول ماند ه اند .

اصول تأمین مالی اسامی 
نظام اقتصاد  اسالمی همانند  بسیاری از نظام ها، حاوی اصولی است که بر پایه آنها 

استوار است. برخی از این اصول عبارتند  از: 
الف( وجود  مقد اری ریسک؛ اینکه آیا وجوه د ر امر بازرگانی یا تولید ی مخاطره انگیز 

استفاد ه مي شوند .
ب( یک مباد له مالی نیاز به د اشــتن قطعیت ماد ی د ارد ؛ یعنی اینکه باید  به طور 
مستقیم یا غیرمستقیم به فعالیت اقتصاد ی محسوس واقعی متصل باشد . بنابراین 

اصول، اسالم با سفته بازی مالی مخالف است.
ج( تولید  یا خد متی که خرید  و فروش می شود  و باید  برای هر د وطرف آشکار باشد .
د ( وجوه نباید  از فعالیت های گناه مانند  قمار و فروش مشروبات الکلی و امثال آنها باشد .
ه( ریســک مالی باید  منحصراً به وام های سرمایه تعلق گیرد  نه مد یر و مد یرعامل 
که با ســرمایه کار می کند . عالوه بر این مباد له مالی نباید  به استثمار هر طرف د ر 

مباد له منتهی شود .
و( بهره ای که از پیش تعیین شــد ه باشد  و د ر آن مبلغی ثابت صرفه نظر از نتیجه 
کســب و کار، از بد هکار مطالبه شــود  د ر اســالم ممنوع و حرام است. یعنی نرخ 
بازگشــت ســرمایه ای که د ر مراحل تولید  قرار گرفته و د ر معرض ریسک است، 
قابل مطالبه اســت و سرمایه مجانی به کارگرفته نشد ه و هزینه استفاد ه از آن باید  

پرد اخت شود .
ز( فروختن آنچه که کســی مالک آن نیست اجازه د اد ه نشد ه است یعنی فروش 

استقراضی مجاز نیست.

عقود  تأمین مالی اسامی
د ر نظام اقتصاد  اسالمی، عقود ی تعریف شد ه که مبنای آنها می توان اقد ام به تأمین 

مالی کرد . د ر اینجا به مهمترین آنها می پرد ازیم.
■ مرابحه

مرابحه متضمن فروش مجد د  کاال بعد  از رعایت حاشــیه ســود  معینی به وسیله 
وام د هند ه به وام گیرند ه ای است که موافقت می کند  کاال را به قیمت پیشنهاد  شد ه 
خرید اری نماید . معموالً بازپرد اخت د ر اقساطی به وسیله وام د هند ه تنظیم مي شود .
ایــن نوع تأمین مالــی به طور معمول بــرای تأمین مالی د ارائی ها یــا مواد  اولیه 
ســرمایه ای مانند  مواد  خام، ماشین آالت یا تجهیزات، استفاد ه می شود . د ر مرابحه 
باید  وام د هند ه ابتد ا مالک کاال شــود  یا آن را بد ست آورد  و سپس آن را  بفروشد . 
کاال باید  قابل لمس باشد  و خرید ار باید  آگاه از آن بود ه و سپس موافقت کند  و بهای 
آن را بپرد ازد . هنگامی که همه این شرایط تأمین شود  هر د وطرف قرارد اد  مرابحه را 
امضاء و تأئید  مي کند . تا زمانی که آخرین قسط بازپرد اخت شود ، وام د هند ه مالک 
کاالهای خرید اری شــد ه است و پس از آن مالکیت به وام گیرند ه منتقل مي شود . 
البته د ر مورد  این مد ل تأمین مالی مقد اری ترد ید  وجود  د ارد  زیرا حاشــیه ســود  

ثابت و شبیه به بهره است.
■ مضاربه

د ر قرارد اد های مضاربه که طرفین مشــارکت د ارند ، سرمایه گذار کسی است که پول 
را تهیه می کند  و عامل)مضاربه( کســی است که توانائی خود  را برای سرمایه گذاری 
د ر یک کســب و کار جذاب اســتفاد ه می کند . د ر یک قرارد اد  مضاربه وقتی سود ی 

بد ست می آید ، آن سود  بین سرمایه د ار و مضارب برحسب نسبت از پیش تعیین شد ه 
تقسیم می شود . نسبت سود  باید  فقط برحسب د رصد ی از سود  تعیین شود  نه یک 
مبلغ مشخص. د ر واقع زیان، تمام زیان متوجه سرمایه گذار است و هیچ گونه ضرری 
متوجه عامل نیست البته به شرطی که زیان، ناشی از سوء مد یریت عامل نباشد . به 
این د لیل قرارد اد های مضاربه به عنوان قرارد اد های ریسکی شناخته می شوند  و نیاز به 
اطمینان زیاد ی نسبت به وام گیرند ه د ارد . مضارب هیچگونه د ستمزد ی طلب نمی کند  
زیرا هیچ گونه سرمایه گذاری انجام ند اد ه و فقط از کار خود  استفاد ه می کند . یکی از 
چالش ها د ر استفاد ه از این روش برای تأمین مالی عد م اطمینان از کسب سود  است.

■ مشارکت 
مشارکت برای د ارائی یا سرمایه بکار گرفته شد ه است. پس از اتمام د وره یا تولید ، 
تمام هزینه ها ی تولید  از د رآمد ها کسر می شود  و یک د رصد  مشخص برای مد یریت 
اختصاص د اد ه شــد ه و مابقی بر حسب د رصد  ســرمایه گذاری یا توافق اولیه بین 
مشارکت کنند گان تقســیم خواهد  شد . اگر عامل، مد یریت طرح را برعهد ه د اشته 
باشــد  سهم وی از ســود  حقوق مد یریتی وی بعالوه نســبت سود ش خواهد  بود . 
اگر ســرمایه گذار نیز د ر مد یریت مشارکت د اشته باشد ، قسمتی از حقوق مد یریت 
به وی پرد اخت می شــود . تفاوت عمد ه بین مشــارکت و مضاربه این است که د ر 
مضاربه، عامل، فقط کار و توانائی های خود  را مورد  استفاد ه قرارمی د هد  و هیج گونه 
مشارکتی د ر سرمایه گذاری و متعاقب آن تحمل زیان نخواهد  شد . تأمین مالی به 
شکل مشارکت برای مؤسسات کوچک امتیازهای گوناگونی د ارد  که بارزترین آنها 
حمایت بیشتر از وام د هند ه د ر مقابل تورم است. همچنین نوع تأمین مالی از الزام 
مرد می که از قبل وســیله معاش آنان را از د ســت د اد ه اند  به بازپرد اخت اجتناب 
می کند . خصوصیت منحصر به فرد  مشارکت این است که وام د هند ه د ر سود  و ضرر 
با وام گیرند ه شریک است و بنابراین از ریسک کسب و کار سهم می برد . وام د هند ه 

خود  را به اگاهی د اد ن و نظارت بر کسب و کار موظف می کند .
■ اجاره

د ر این نوع قرارد اد  ممکن اســت یک عامل)مستأجر( با مقد ار اجاره کمی، د ارائی 
مولد ی را د راختیار بگیرد . ممکن است وام د هند ه )مالک( د ارائی مولد ی را خرید اری 
نمود ه و آن را به یک عامل اجاره د هد . هنگامی قرارد اد  اجاره به پایان می رسد  که 
بهره مند ی از مورد  اجاره پایان یافته یا د وره زمانی اجاره و حقوق مربوط به مالک 
برمی گرد د . د ر مواقع خاص عامل می تواند  به طور مرتب پرد اخت د اشــته باشــد  و 
تجهیزات مالک شــود  و این کار زمانی مقد ور اســت که تمام قســط مورد  توافق 

پرد اخت شود .
■ قرض الحسنه

د ر چنین وام هائی قرض گیرند ه باید  اصل پول را بازپرد اخت کند . قرض د هند ه اجازه 
د ارد  که هزینه های اجرائی خود  را که د ر بازپرد اخت قرض متحمل می شود  پوشش 
د هد . هزینه های خد مات، سود  نیستند  و شامل هزینه های واقعی مانند  اجاره د فتر، 

د ستمزد ها، لوازم التحریر و.. می شود .
■ مساقات

د ر این قرارد اد  محصول به نسبت مشخصی بین مشارکت کنند گان برحسب میزان 
مشــارکت آنها تقسیم مي شود . مثاًل طبق این قرارد اد  بانک د ر باغ، د رخت کشاورز 



م 
د ه

انز
 ش

ال
 س
ی■

خل
د    ا

مه 
هنا

ما
18

ه 1
مار

  ش
■ 1

39
ه 4

 ما
یور

هر
ش

8

می
سا

ی ا
د   ار

انک
ه ب

یژ
و

را تأمین مالی می  کند  و این کار با هد ف جمع آوری محصول و میوه و تقســیم به 
نسبت مشخص انجام می شود .

■ مزارعه
د ر اصل مانند  قرارد اد  مضاربه د ر کشــاورزی اســت که وام د هند ه زمین یا پول را 

تأمین می کند  و زمان برد اشت محصول سهم خود را می گیرد .
■ جعاله

یک طرف ملتزم می شود  د ر برابر کاری که طرف د یگر برای او انجام می د هد  عوض 
معلومی را بپرد ازد . عوض معلوم می تواند  مبلغی معین باشد  یا می تواند  د ر موارد ی 

که فعالیت اقتصاد ی انجام می شود  سهمی از سود  حاصله باشد .
■ صلح

د و طــرف توافق می کنند  که یک طرف د ر برابر مال یا منفعتی که از طرف مقابل 
د ریافــت می کند  مال یا منفعتی را به وی واگــذار نماید  یا د وطرف حقوقی که به 

گرد ن یک د یگر د ارند  ساقط نمایند .
■ بیع سلک یا سلف

ثمن نقد  اســت و مثمن بصورت کلی بر ذمه فروشــند ه قرار می گیرد  که د ر تاریخ 
معینی د ر آیند ه آن را تحویل خرید ار د هد .

■ بیع د ین
بیع د ین عبارت اســت از فروش د ین مد ت د ار بــه مبلغی کمتر و به عبارت د یگر 

تنزیل اسناد  و اوراق تجاری.
■ بیع نسیه

مثمن نقد اً تسلیم می شود  اما بها مد ت د ار است. د ر بیع نسیه باید  مد ت به صراحت 
ذکر شــود  یا قبل از عقد ، معین شد ه باشــد . د ر بیع نسیه می توان بها را د ر قالب 

فروش اقساطی تقسیط کرد .
■ بیع نقد 

ثمن و مثمن هر د و نقد  هستند .

ابزارهای مالی اسامی
بعد  از شــناخت د قیق عقود  شــرعی باید  با د رنظر گرفتن نیازهای بازار سرمایه به 
طراحی ابزارهای مالی که از عقود  یاد  شد ه استنتاج می شوند  پرد اخت. با استناد  به 
عقد  بیع نسیه می توان کاالهای مورد نیاز مصرفی و سرمایه ای افراد  و مؤسسات را 
به صورت نقد ی خرید  و با اطالع از آنان از قیمت خرید  به صورت نسیه تقسیم کرد  
و با سود  معین آنها را فروخت. شرکت های تولید ی می توانند  تولید ات آیند ه خود  را 
به صورت بیع سلف به واسطه های مالی بفروشند  و نیاز مالی خود  را برطرف کنند . 
بنگاه ها و شرکت ها می توانند  چک ها و سفته هائی را که بابت فروش نسیه کاالهای 
خود  د ریافت نمود ه اند  نزد  بانک ها تنزل کنند  و به این وســیله با استفاد ه از منابع 
مالی بانک تأمین مالی شوند . مؤسسات مالی می توانند  اوراق مضاربه منتشر کنند  
و با جمع آوری وجوه مرد م به تجارت بپرد ازند  و ســود  حاصله را براســاس نسبتی 
که بــر روی اوراق د رج می کنند  بین خود  و صاحبان وجوه تقســیم کنند . اوراق 
مضاربه قابلیت انتشار کوتاه مد ت، میان مد ت و بلند ت راد ارا هستند . د ر مناطقی که 
کشاورزی د ارای مزیت های فراوانی است می توان از عقود  مزارعه و مساقات استفاد ه 
کرد . با این روش ســرمایه های سرگرد ان را می توان به سمت کشاورزی سوق د اد . 
شــرکت هائی که د ر زمینه کشــاورزی فعالیت می کنند  با انتشــار اوراق مزارعه و 
مســاقات و تعیین نوع فعالیت خود ، اعتماد  صاحبان وجــوه را جلب و برای خود  
تأمین مالی انجام د هند . د رجعاله عمل، الزم نیســت اجرت د قیقاً مشخص باشد . 
مفاد  عقود  مضاربه، مساقات و مزارعه و برخی عقود  د یگر را می توان به شکل جعاله 
د رآورد ، از ای رو از این عقد  برای مشــارکت نیروی کار و سرمایه می توان استفاد ه 
کرد . عقد  صلح از این نظر مانند  جعاله است و بلکه از این باالتر می توان گفت که 
صلح از همه عقود  عمومیت بیشــتری د ارد . عقد  شــرکت وسیع ترین کاربرد ها را 
برای ابزار ســازی د اراست. مؤسسات مالی با انتشار اوراق مشارکت، د ر تأمین مالی 
پروژه ای خاص که د قیقاً کارشناسی شد ه و میزان هزینه ها و د رآمد ها برآورد  شد ه، 

د رخواســت وجوه می کنند  و صاحبان وجوه با خرید  اوراق مشــارکت د رآن پروژه 
سهیم می شوند  و به نسبت سرمایه خود  د ر عواید  حاصله شریک خواهند  شد .

طراحی نظام مالی اسامی
بعد  از طراحی ابزارهای مالی براســاس عقود  شرعی نوبت به این امر مهم می رسد  
که چه مؤسســاتی برای بکارگیری این ابزارها د رنظر گرفته شوند . این مؤسسات 
نظام مالی را تشــکیل خواهند  د اد . از آنها که شرایط اقتصاد ی و روحیات صاحبان 
وجوه د رکشورها و جوامع مختلف تفاوت هائی است هنگام طراحی نظام مالی باید  
اینگونه امور را د ر نظر گرفت. د ر این راستا الزم است که سه نوع مؤسسه مالی د ر 

کشور د ر نظر گرفته شود .

سیستم بانکی
 با توجه به قانون عملیات بانکی بد ون ربا که به تصویب مراجع ذی صالح رســید ه 
اســت و تمایل بانک ها به برقراری نرخ ثابت ســود  و تسهیالت الزم است که فقط 
عقــود ی که د ارای بازد هی ثابت هســتند  به بانک ها واگذار شــود  از جمله عقود ی 
مانند  فروش اقســاطی، اجاره به شرط تملیک، تنزیل، صلح و جعاله. د ر این صورت 
می توان با طبقه بند ی سپرد ه گذاران به کوتاه مد ت، میان مد ت و بلند مد ت د رصد های 
متفاوت سود  برای آنان د ر نظر گرفت. هنگامی که سود  سپرد ه ها د قیقاً معین باشد  
افراد  ریسک گریز که بیشترین د رصد  صاحبان وجوه کوچک را تشکیل می د هند ، به 
سپرد ه گذاری د ر بانک تشویق خواهد  شد . منحصر کرد ن بانک ها به برخی قرارد اد ها 

سبب سهولت کار آنها و رعایت د رست ضوابط و قوانین خواهد  شد .

مؤسسات خیریه
از آنجا که بانک مؤسسه ای انتفاعی است، سپرد ن امور مربوط به قرض الحسنه به بانک ها 
کار د رســتی نیست. د ر ضمن تجربه نشان د اد ه است که بانک ها منابع قرض الحسنه 
را صرف امور خیر نکرد ه و برخی از ســپرد ه گذاران نیز انگیزه بهره  مند  شد ن از جوائز 
قرعه کشی ها اقد ام به افتتاح سپرد ه قرض الحسنه کرد ه اند . پس راه د رست این است که 
امور مربوط به قرض الحسنه اوقاف و صد قات را به مؤسسات خیریه وگذار نمایند . البته 
برای عد م انحراف اینگونه از مؤسسات از وظایفشان الزم است که فعالیت آنها از جانب 

بانک مرکزی ضابطه مند شد ه و مورد  نظارت مستمر باشند .

مؤسسات غیربانکی فعال د ر زمینه عقود  مشارکتی
فعالیت  هائی که براســاس عقود  مشارکتی و سرمایه گذاری مستقیم انجام مي شود  
را مي توان به نهاد ها و مؤسســات غیربانکی واگــذار کرد . به د لیل تنوع انگیزه ها و 
روحیات صاحبان وجوه و گوناگونی فعالیت های اقتصاد ی، این مؤسســات ازتنوع 
زیاد ی برخورد ارند . د ر طراحی این مؤسسات باید  از تجربیات سایر کشورها استفاد ه 
کرد  چه اینکه به د لیل کارآئی نظام مشــارکت د ر مقایســه با نظام بهره ای نظام 
سرمایه د اری، روزبه روز مؤسسات مشارکتی د ر سراسر د نیا گسترش پید ا می کنند . 
د ر کشــورهای اسالمی هم مؤسسات مالی زیاد ی براساس ضوابط شرعی تأسیس 
شــد ه اند  که باید  از تجربیات آنها اســتفاد ه کرد . برخی از این مؤسسات غیربانکی 
عبارتند  از: شــرکت های ســهامی که براســاس عقد  شرکت تأســیس می شوند . 
شرکت های ســرمایه گذاری که تخصصی هستند  و د ر زمینه کشاورزی، بازرگانی، 
صنعتی و خد ماتی فعالیت می کنند . این شرکت ها با فروش واحد های سرمایه منابع 
الزم را برای ســرمایه گذاری د ر زمینه های مزبــور فراهم می کنند  و بعد  از اجرای 
طرح هــا آنها را از طریق عقود  مختلف د راختیار متقاضیان قرار می د هند  و ســود  
حاصل را بین خود  و صاحبان وجوه تقســیم می کنند . این شرکت ها می توانند  هم 
خود  متصد ی طرح باشــند  و هم طرح ها را به پیمانکاران واگذار کنند . شرکت های 
مضاربه ای اقد ام به جمع آوری وجوه کرد ه و سود حاصله را به نسبت توافق قبلی بین 

خود  و صاحبان وجوه تقسیم می کنند .

منبع: ویژه نامه بانکد اری اسالمی روزنامه ایران- شهریور 1394
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صند وق های قرض الحسنه و جایگاه آن
محمد رضا مظلوم پور

مقد مه 
د ر نظام مالي اسالمي، قرض الحسنه د ر کنار صد قات، عقود  مباد له اي و مشارکتي 
به عنوان یکي از جایگزین هاي ربا د ر تجهیز و تخصیص منابع معرفي شد ه است. 
د رحالي که صد قات به نیازمند ان حــاد  به وجوه، عقود  به متقاضیان وجوه براي 
کسب سود  اختصاص د ارد ، قرض الحسنه پاسخگوي نیاز افراد ي است که نه آنقد ر 
نیازمند ند  که مســتحق وجوه انتقالي باشند  و نه آنقد ر توانائي د ارند  که بتوانند  با 
کســب سود ، د یگران را نیز د ر سود  خود  شریک کنند . بي ترد ید  د رجامعه برخي 
توانائي تأمین نیازهاي مالي خود  را ند ارند  و با کســري مالي مواجه اند . د ر برابر، 
بعضــي نیز با مازاد  مالي مواجه اند . د ر نگاهي کلــي، نیازمند ان به وجوه مالي را 
مي توان به د و د ســته تقســیم کرد ؛ برخي از کساني که د ر زمان حال با کسري 
مالي مواجه اند ، این توانایي را ند ارند  که د رآیند ه کسري گذشته را جبران کنند ؛ 
گروهي نیز مي توانند  کســري به وجود  آمد ه را د ر آیند ه جبران کنند . د ر حالت 
اول، د رد رجــة اول د ولت و د ر د رجة د وم آحاد  مــرد م باید  با اعطاي کمک هاي 
بالعوض، نیاز هاي این گروه را پوشــش د هند  و کمترین ســطح معیشت را براي 
آنــان فراهم آورند ؛ اما اگر گروه د وم وضعیــت د یگري د ارند ، هنگامي که فرد ي 
بتواند  د ر آیند ه با تالش خود  براي جبران کســري مالي گذشته خود  اقد ام کند ، 
عقالني ترین شــیوة تأمین نیاز مالي این افراد  و پاســخ گویي بــه تقاضاي آنان، 
استفاد ه از وجوه کساني است که با مازاد  مالي مواجه اند  و حاضر به عرضة وجوه 

مازاد  خود  مي باشند .
یکي از مهم ترین تفاوت هاي نظام مالي اســالم با نظام سنتي و رایج، به رسمیت 
شــناختن انگیزه هاي معنوي، د ر کنار پذیرش انگیزه هاي ســود طلبانه است. د ر 
واقع، فرهنگ غني اســالمي با برانگیختن انگیزه هــاي معنوي، د رصد د  تنظیم 
رفتارهــاي اقتصاد ي جهت رفــع نیازهاي اقتصاد ي و اجتماعي اســت. د ر این 
صورت، کســب سود  ماد ي مجاز و قابل احترام است؛ اما تنها انگیزة فعالیت هاي 
مالي نیســت. همچنین ویژگي د یگر نظام مالي اسالمي، همراهي بازارهاي پولي 
با بازارهاي حقیقي اســت. براساس این اصل، گرد ش پول د رجامعه باید  همراه با 
جریان تولید  کاالها و خد مات باشد  تا اقتصاد  با مازاد  یا کمبود  نقد ینگي، گرد ش 
صوري کاالها و خد مات و یا بي تحرکي مواجه نشود . با توجه به د و اصل پذیرش 
انگیزه هاي معنوي و همراهي بازار پولي و حقیقي د ر نظام مالي اســالم، مي توان 
به تبیین جایگاه قرض الحســنه د ر آن پرد اخت. با توجه به تأکید  هاي وارد شــد ه 
د ر اسالم د ربارة قرض الحســنه و تأکید  بر انگیزه هاي خیرخواهانه د ر آن، ترویج 
قرض الحســنه د ر نظام مالي اســالم، از طرفي موجب تحقق و اعتالي معنویت 
د رســطح جامعه است و از طرف د یگر، قرض الحسنه به منزلة راهکاري اسالمي، 

به د سته اي از نیازهاي افراد ي که به وجوه مالي احتیاج د ارند  پاسخ مي د هد .

صند وق های قرض الحسنه از واقعیت تا مطلوب 
د ر ســال 1348 اولین صند وق قرض الحســنه د ر یکی از مساجد  جنوب تهران، 
به نام »صند وق ذخیره جاوید « با ســرمایه اولیه 140هزار ریال تشکیل شد ، این 
صند وق که با هد ف کمک به محرومان و نیازمند ان و مبارزه با رباخواری تأسیس 
شــد ه بود ، ابتد ا وام های بالعوض می د اد  و پس از مد تی به پرد اخت قرض الحسنه 
مباد رت ورزید  . پس از این، صند وق های متعد د ی د ر تهران و شــهرهای مختلف 
تأســیس گرد ید . بطوریکه د ر سال 1358 شــمار صند وق ها از 200 مورد  فراتر 
رفت. پس از پیروزی انقالب و گرایش مرد م به امور معنوی و حمایت مسئوالن، 
صند وق های قرض الحسنه رشد  چشمگیری پید ا کرد ند . بنابر آمار نیروی انتظامی 

وجود  بیش از 6000 صند وق قرض الحسنه د ر کشور گزارش شد ه است.

جایگاه قانونی صند وق های قرض الحسنه  
صند وق های قرض الحسنه که علی االصول مؤسساتی غیرتجاری محسوب می شوند ، 
براســاس مواد  584 و 585 قانون تجارت به ثبت می رسند . د رسال 1369 شورای 
پول و اعتبار، مقررات و ضوابط کلی مربوط به نحوه فعالیت صند وق ها را به تصویب 
رساند . طبق این مصوبه؛ صند وق های قرض الحسنه، مؤسسه ای اعتباری، غیربانکی 
و غیرتجاری هســتند  که بر اســاس مقررات و ضوابط تعیین شد ه از سوی بانک 
مرکزی تشــکیل می شود  و مکلف به رعایت قوانین پولی و بانکی کشور است. این 
صند وق ها فقط مجاز به قبول سپرد ه قرض الحسنه و اعطای تسهیالت اعتباری به 
صورت قرض الحســنه هستند . صند وق ها مجاز به د ریافت اعتبار از سیستم بانکی 
نیســتد  و حد اکثر نرخ کارمزد  قرض الحسنه اعطائی صند وق ها 4 د رصد  د ر سال 
است. صند وق ها نمی توانند  ازمحل سپرد ه های مرد م به خرید  د ارائی های غیرمنقول 
مباد رت نمود ه و اعطای وام قرض الحسنه نباید  مشروط به سپرد ه گذاری و یا شرایط 
د یگر باشــد . صند وق ها می توانند  د رصورت پیش بینی د ر اساســنامه آنها، با اجازه 
بانک مرکزی به افتتاح شعبه، نمایند گی یا باجه مباد رت نمایند . صند وق ها مکلفند  
کلیه صورت های مالی خود  را طبق نمونه بانک مرکزی تنظیم نمود ه و بنابه  د ستور 
بانک مرکزی د ر هر زمان اطالعات مورد نیاز را به بانک مرکزی ارائه د هند . البته د ر 
تاریخ 14 آبان 1370 بنا بر پیشنهاد  وزیر کشور و موافقت بانک مرکزی و تصویب 
هیأت د ولت با اســتد الل اینکه صند وق های قرض الحسنه د ر امور خیریه فعالیت 
می کننــد  و نیازی به نظارت بانک مرکزی نیســت، این صند وق ها از نظارت بانک 
مرکزی خارج شد ند . با توجه به خالء قانونی، از سال 1370 تا 1381، صند وق های 
قرض الحســنه رشد  بی رویه ای یافت و تعد اد ی از آنها با سوء استفاد ه از شرایط، از 
هد ف عالی خود  یعنی قرض الحسنه بازماند ند  و به سوء استفاد ه های مالی پرد اختند . 
د ر پــی این جریانات، قانونگذار د ر ماد ه 92 قانون برنامه ســوم توســعه و هیأت 
وزیران د ر مصوبه مورخ 81/11/9 مجد د ا نظارت بر کلیه فعالیت های مالی و پولی 

سازمان ها، مؤسسات و صند وق ها را به بانک مرکزی محول کرد .

نقش اقتصاد ی صند وق های قرض الحسنه 
صند وق های قرض الحســنه با انجام فعالیت های مربوط بر روی متغیرهای مختلف 
اقتصاد ی به ویژه متغیرهای پولی بر تابع مصرف و تابع توزیع د رآمد  تأثیر می گذارند  

.
الف( تأثیر بر متغیرهای پولی 

از آنجا که صند وق های قرض الحســنه اقد ام به جذب ســپرد ه های قرض الحسنه 
می کنند  و از طرف د یگر، آنها را د ر قالب وام های قرض الحسنه د راختیار متقاضیان 
قرار می د هند ، منشــأ اثر روی نقد ینگی و ضریب تکاثری نقد ینگی خواهند  بود ؛ به 
عبارت د یگر، صند وق های قرض الحسنه از سمت تقاضای پول به رشد  نقد ینگی و 
از طرف عرضه، به افزایش ضریب تکاثری کمک می کنند . تا زمانی که فعالیت های 
صند وق ها به جذب و اعطای قرض الحســنه منحصر باشد  و صند وق ها نخواهند  از 
ابزارهائی چون حســاب جاری و مشابه آن استفاد ه کنند ، تأثیر فعالیت صند وق ها 
بر رشــد  نقد ینگی و ضریب تکاثری محد ود  خواهد  بود  و تأثیر عمد ه آنها از طریق 
تاثیرگذاری بر ســرعت گرد ش پول خواهد  بود  که چند ان ملموس نیست. مطابق 
ماد ه 18 مقررات تأســیس و نحوه فعالیت مؤسســات اعتباری غیربانکی، افتتاح 
حساب د ید اری و یا حساب های د یگری که وجوه آن با چک و یا وسائل مشابه قابل 
نقل و انتقال می باشد ، توسط مؤسسات اعتباری ممنوع است؛ این د ر حالی است که 
برخی از صند وق های قرض الحسنه حساب های د ید اری و مشابه آن د ارند .. حال اگر 
به این موضوع، این مطلب نیز اضافه شود  که صند وق ها به لحاظ غیرانتفاعی بود ن، 
از نگهد اری ذخایر قانونی معاف هستند ، معلوم می شود  که صند وق ها چه ابزارهای 
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بالقوه ای برای ایجاد  اختالل د ر نظام پولی کشــور هستند . چون از جهت تئوریک 
قابل اثبات اســت، اگر مؤسســه ای از حفظ ذخیره قانونی معاف باشد ، می تواند  تا 
بی نهایــت اقد ام به خلق پول کند ، به ویژه د ر شــرایط فعلی کــه هیچ آمار قابل 

اعتماد ی از عملکرد  صند وق ها وجود  ند ارد  . 
ب( تأثیر روی تابع مصرف 

فرد  و خانواری که امید  د ارد ، د ر آیند ه د رآمد  بیشــتری د اشــته باشــد ، اقد ام به 
استقراض کرد ه و به وسیله آن کاالهای مصرفی مورد  نیاز خود  را فراهم می کند  و 
پس از تحقق د رآمد  به تد ریج قرض خود  را پرد اخت می کند ؛ اگر این قرض نبود  
یا آن کاال خرید اری نمی شــد  و یا با تأخیر زمانی خرید اری می شــد . صند وق های 
قرض الحســنه وجوه مازاد  بر نیاز برخی خانوارها و مؤسســات را تجهیز کرد ه، د ر 
اختیار نیازمند ان قرار می د هد  و توانائی خرید  کاالها و خد مات و مصرف را به آنها 
اعطاء می کند  و این فرآیند  د ر تمام زمان ها اد امه د ارد . د رنتیجه اوالً تابع مصرف تا 
حد ود ی افزایش می یابد  و ثانیاً از ثبات نســبی برخورد ار می شود  و از این طریق بر 
متغیرهای د یگری چون سطح عمومی قیمت ها و تثبیت اقتصاد ی تأثیر می گذارند . 

ج( تأثیر روی تابع توزیع د رآمد  
زمانی که فرد ی مازاد  خود  را برای مد تی به کســی قرض الحسنه می د هد ، د رواقع 
از هزینــه فرصت پول خــود  صرف نظر کرد ه و آن را د ر راه خــد ا انفاق می کند  و 
بــه همین جهت از ثــواب و اجر اخروی برخورد ار می شــود . گیرند ه قرض که د ر 
واقع فرد  نیازمند ی اســت و اگر نمی توانست قرض الحسنه بگیرد ، ناچار بود  کاال یا 
خد مات مورد نیاز خود  را به قیمتی باالتر خرید اری کند ، از ما به التفاوت قیمت نقد  
و نسیه منتفع می شــود ، د رنتیجه یک جریان د رآمد ی از طرف افراد  خّیر به سود  
افراد  نیازمند  شکل می گیرد  . صند وق های قرض الحسنه که جریان جذب و اعطای 
قرض الحســنه را بین د و گروه صاحبان وجوه مــازاد  و نیازمند ان فعال می کنند ، 
د رحقیقت توزیع مجد د ی نسبت به د رآمد ها به وجود  می آورند  و د رمجموع توزیع 

د رآمد ها و ثروت ها د رجامعه را عاد النه تر می کنند .

تخلفات شرعی و قانونی برخی صند وق های قرض الحسنه 
صند وق های قرض الحسنه د ر مســیر فعالیت های خود  می توانند  مرتکب تخلفات 

گوناگون شوند .
الف( گذاشتن شرط برای مسد ود  کرد ن سپرد ه

ب( گرفتن هزینه ای بیش از کارمزد  واقعی
ج( افتتاح حساب های غیرپس اند از قرض الحسنه

د ( اعطای تسهیالت غیرقرض الحسنه
ه( عد م رعایت سقف تسهیالت

و( سوء استفاد ه از منابع سپرد ه گذاران

ساختار مطلوب مؤسسه های قرض الحسنه 
مطالعه صند وق های قرض الحسنه فعال نشان می د هد  که این صند وق ها به د وگروه 

عمد ه تقسیم می شوند :
1( صند وق های قرض الحســنه کوچک با اعضای شناخته شد ه؛ مانند  صند وق های 
قرض الحســنه فامیلی، صند وق های موجــود  د ر مســاجد  و اد ارات و ... . د ر این 
صند و ق هــا معموالً افــراد  نیکوکاری وجود  د ارند  که وجــوه مازاد برنیاز خود  را د ر 
یک جا جمع کرد ه، به صورت قرض الحســنه د راختیــار نیازمند ان قرار می د هند  و 
غالباً فعالیتی روشن و روان د ارند . د ر این صند وق ها تخلفات د رحد اقل ممکن است. 
بهترین ساختار برای این صند وق ها همین وضعیت موجود  است و هر نوع اقد امی 

د رمورد  آنها، جز ایجاد  هزینه های زائد  و سرد رگمی حاصلی ند ارد .
2( صند وق های قرض الحسنه ای هســتند  که اقد ام به افتتاح حساب سپرد ه برای 
مشــتریان کرد ه، د فترچه پس اند از د راختیار آنان قرارمی د هند  و محد ود یت خاص 
خانواد گی، صنفی و محلی د رجذب سپرد ه گذار ند ارند  و به طور معمول به تناسب 
توانائی مالی خود  د ارای شعب متعد د  د ر یک شهر یا شهرهای مختلف هستند  مانند  
صند وق قرض الحسنه بسیجیان، قوامین، انصار المجاهد ین، پست بانک ایران و ... 

که برخی صد ها شــعبه د ر سراسر کشور د ارند  و فعالیت های گسترد ه پولی و مالی 
د ارند . به نظر می رسد  بهترین تصمیم د ر شرایط کنونی این است که د ولت و بانک 

مرکزی چنین صند وق هائی را واد ار کند  که یکی از د وتصمیم زیر را اتخاذ کنند ؛
الف( اگر قصد  د ارند  د رکنار فعالیت قرض الحســنه، فعالیت های سود آور بانکی نیز 
انجــام د هند ، باید  با رعایت تمامی ضوابط بانک های تجاری، اقد ام به گرفتن مجوز 
تأســیس بانک کرد ه و د ر قالب بانک های بد ون ربا و زیرنظر مستقیم بانک مرکزی 

فعالیت کنند . 
ب( اگر قصد  د ارند  فعالیت خود  را د ر قرض الحسنه منحصر کنند ، از آنجا که د ایره 
عملیات آنها گســترد ه است و روی متغیرهای پولی تأثیر می گذارد ، الزم است د ر 

قالب بانک های قرض الحسنه فعالیت کنند .

بانک های قرض الحسنه 
ترغیب اســالم به امر قرض الحســنه و اهتمام مســئوالن نظام به گسترش آن از 
یک طرف، وجود  مؤسســه های منظم و گسترد ه، به نام صند وق های قرض الحسنه 
و تأثیرگــذاری جد ی آنها بر متغیرهای پولی از طــرف د یگر، و وجود  زمینه های 
انحــراف و تخلف و بوجود آمد ن معضالت اجتماعی ازســوی د یگر، وضعیت فعلی 
را به جائی رســاند ه که الزم اســت بــرای نظارت و کنترل مؤسســه های بزرگ 
قرض الحسنه، ســاختارجد ید ی زیرنظر مستقیم بانک مرکزی و با محوریت رفتار 
انسانی قرض الحسنه، به نام بانک قرض الحسنه تعریف شود . این بانک ها چنانچه از 
نام آنها پید اســت، براساس قرارد اد  قرض الحسنه به تجهیز و تخصیص منابع اقد ام 

خواهند  کرد .

الف(تجهیز منابع 
ســپرد ه گذاران این بانک ها آن د سته از مرد م خواهند  بود  که به قصد  مشارکت د ر 
ثواب معنوی اعطای قرض الحســنه د ر بانک های مذکور سپرد ه گذاری می کنند . 
این بانک ها می توانند  د و نوع حساب سپرد ه د اشته باشند . بانک های قرض الحسنه 
با افتتاح حســاب های ذیل، سپرد ه مشتریان را به عنوان قرض بد ون بهره تحویل 
می گیرنــد  و متعهد  می شــوند ، عند المطالبه به صاحبان آنهــا برگرد انند ، به این 
حساب ها ســود  و بهره ای پرد اخت نمی شود  و د رحقیقت صاحبان حساب، ارزش 

زمانی پولشان را به نیازمند ان انفاق می کنند  و د رمقابل ثواب اخروی می برند . 
■ سپرد ه جاری  قرض الحسنه؛ این حساب به مشتریانی مربوط خواهد  شد  که 
قصد  د ارند ، عالوه بر استفاد ه از خد مات حساب جاری، ماند ه سپرد ه جاری آنها د ر 
امور خیر و رفع مشکالت مالی نیازمند ان، به صورت قرض الحسنه به کار گرفته شود .

■ سپرد ه پس اند از قرض الحسنه؛ این حساب به مشتریانی مربوط خواهد  بود  
که قصد  د ارند ، عالوه بر حفظ و نگهــد اری وجوه آنها د ریک جای مطمئن، ماند ه 
پس اند ازشــان د ر امورخیر و رفع مشکل مالی نیازمند ان، به صورت قرض الحسنه 

بکار گرفته شود .

ب( تخصیص منابع 
بانک های قرض الحسنه منابع حاصل از سپرد ه های جاری و پس اند از قرض الحسنه 
را پس از کســر ذخایر قانونی و احتیاطی)طبق ضوابــط بانک مرکزی( به صورت 
قرارد اد  قرض الحسنه د راختیار نیازمند ان قرار می د هند  و به صورت اقساطی از آنها 
پس می گیرند . این بانک ها می توانند  برای تأمین هزینه های بانک از متقاضیان وام 

قرض الحسنه، کارمزد  واقعی د ریافت کنند . 

منبع: ویژه نامه بانکد اری اسالمی روزنامه ایران - شهریور 94
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نرخ حق الوکاله مؤثر در سیستم بانکی
علی علیزاده
سرپرست اداره کل سرمایه گذاری و امور شرکت ها

مبالغ به میلیارد ریال        

ف
نام بانکردی

سال مالی منتهی به 1392/12/29سال مالی منتهی به 1393/12/29

حق الوکاله 
بانک

مازاد سود 
پرداختی

 حق الوکاله 
واقعی

نرخ حق الوکاله 
واقعی )درصد(

حق الوکاله 
بانک

مازاد سود 
پرداختی

 حق الوکاله 
واقعی

نرخ حق الوکاله 
واقعی )درصد(

1,23901,2392.546504652.5گردشگری1

8,745418,7042.56,9459945,9512.1مهر اقتصاد2

1,077181,0592.539783892.4ایران زمین3

6,3094585,8512.34,6272,2092,4181.3اقتصاد نوین4

1-46-179321472.1112158حکمت 5

12,4012,6409,76129,52809,5282.5صادرات6

3,2477822,4651.92,4811,1681,3131.3سامان7

6,7581,7984,9601.85,213945,1192.5پاسارگاد8

1,7975351,2621.81,35701,3572.5کارآفرین9

8,9323,5895,3431.56,7654,8331,9320.7قوامین10

2,6891,1901,4991.41,9838451,1381.4سینا11

11,7237,2564,46718,7485,5543,1940.9تجارت12

14,18710,6303,5570.610,2356,3243,9111ملت13

8,4296,7711,6580.57,2813,1374,1441.4پارسیان14

1,7051,4952100.31,1104126981.6سرمایه15

2.7-1,833-2,7862,6641220.11,6903,523شهر16

0.7-1,370-0.14,9616,331-223-6,7596,982آینده17

0.41,1793847951.7-322-1,9212,243دی18

1.13251821431.1-241-541782پست بانک ایران19

0.2-217-1.22,1892,406-1,409-2,8594,268انصار20

بانک واســطه ای مالی است که از یک ســو منابع را تجهیز و از سوی دیگر این 
منابع را پس از کســر ســپرده قانونی به گزینه های مختلف اعم از تســهیالت و 
یا ســرمایه گذاری تخصیص می دهــد. روابط میان بانک و ســپرده گذاران در 
بانکداری ســنتی )ربوی( با بانکداری اسالمی دارای اختالفات اساسی است. در 
بانکداری سنتی کلیه درآمدهای حاصله متعلق به بانک بوده و سود پرداختی به 
ســپرده گذاران، بابت سپرده های مدت دار نیز قطعی می باشد. لیکن در بانکداری 
اســالمی منابع مالی دراختیار بانک، مشــاع محسوب شــده و بانک نیز از سهم 
سپرده گذاران از درآمدهای مشاع، حداکثر به میزان حق الوکاله منتفع می گردد. 
نخستین گام در راه حذف بهره از نظام بانکی کشور در دی ماه سال 1358 توسط 
شورای پول و اعتبار برداشته شد و ضمن کاهش در نرخ بهره، نام آن به حداقل 
ســود تضمین شــده تغییر یافت. مطابق قانون بانکداری بدون ربا که در هشتم 
شهریور ماه 1362 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید بانک ها از این طرق 
می توانند مبادرت به جذب منابع در قالب 1( ســپرده های قرض الحســنه به دو 

صورت جاری و پس انداز 2( سپرده های سرمایه گذاری مدت دار نمایند.
بر اســاس این قانون، ارتباط ســپرده گذار و بانک در مورد ســپرده های قرض 
الحسنه جاری و پس انداز، همانند بانکداری ربوی، رابطه داین و مدیون می باشد. 

در این چارچوب ســپرده های قرض الحســنه جاری و پس انداز به عنوان منابع 
بانک محسوب می گردند. از سوی دیگر با استقرار نظام بانکداری بدون ربا، رابطه 
بانک در ســپرده های مدت دار مشتمل بر ســپرده های کوتاه مدت و بلندمدت 
از دایــن و مدیون به وکیل و مؤکل تغییر یافته اســت. به عبــارت دیکر بانک 
به عنوان وکیل ســپرده گذاران، مســئولیت مصرف کسب درآمد از محل منابع 
ســپرده گذاران را در قالب اعطای تسهیالت و یا سرمایه گذاری برعهده داشته و 
مکلف است درآمد حاصل از اعطای تسهیالت و یا سرمایه گذاری را پس از کسر 
حق الوکاله، به نســبت مدت و مبلغ، بین خود و سپرده گذاران تقسیم نماید. در 
بانکداری اســالمی انتفاع سهامداران بانک از درآمدهای مشاع، متأثر از دو عامل 
می باشــد. عامل اول؛ سهم بانک از درآمد مشاع است که تحت تأثیر سهم بانک 
از کل منابع قرار دارد. عامل دوم؛ نرخ حق الوکاله مؤثر اســت که از پس کاستن 
مازاد سود پرداختی به ســپرده گذاران از سقف حق الوکاله متعلق به بانک قابل 
استخراج می باشد. جدول ذیل بیانگر منابع بانک های غیردولتی به تفکیک منابع 
متعلق به ســپرده گذاران و منابع بانک و همچنین سهم بانک از منابع مشاع طی 
ســال های 92 و 93 می باشد. این جدول بر حسب سهم هر بانک از درآمد مشاع 

در سال 1393 از بیشترین به کمترین طبقه بندی گردیده است
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میانگین ســهم بانک ها از درآمد مشــاع از 9/9 درصد در ســال مالی 1392 به 
4/9 درصد در ســال 93 کاهش یافته است. در طی این دوره زمانی، از 20 بانک 
مورد بررســی در 17 بانک این ســهم با کاهش مواجه بوده اســت. این کاهش 
عمدتاً متأثــر از افزایش در دارائی های ثابت و وثائــق تملیکی )دارائی های غیر 
درآمدرا( در سیســتم بانکی می باشــد. در برخی از بانک ها این وضعیت حادتر 
بوده به نحوی که سهم آنها از درآمد مشاع منفی شده است. سهم پست بانک از 
درآمدهای مشــاع نیز از 20 درصد در سال 1392 به 16 درصد در سال 1393 
کاهش یافته اســت. با عنایت به ممــزوج گردیدن منابع وکالتی با منابع اصالتی 
بانک، ســود حاصل از اعطای تســهیالت به عنوان سود مشــاع تلقی گردیده و 

می بایست طی سازوکاری عادالنه و منصفانه، سود متعلق به هر از ذینفعان بانک 
)سپرده گذاران و سهامداران( از یکدیگر تفکیک گردد. به استناد تبصره )2( ماده 
)14( دســتورالعمل اجرائی قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها نمی توانند به 
ســپرده های سرمایه گذاری مدت دار رقم تعیین شده ای را از قبل، به عنوان سود 
اعالم و یا پرداخت نمایند بلکه ســود پرداختی بصورت علی الحســاب بوده و در 
پایان دوره مالی بطور قطعی محاســبه و تسویه می شوند. حق الوکاله واقعی بانک 
که از طریق کاســتن مازاد سود پرداختی به ســپرده گذاران از حق الوکاله مورد 
نظر بانک قابل اســتخراج می باشــد و همچنین نرخ حق الوکاله واقعی هر بانک، 
برای سال های مالی 1392 و 1393 به شرح جدول ذیل استخراج گردیده است.      

شــورای پول و اعتبار برای ســال های 1392 و 1393 سقف حق الوکاله بانک ها را 
به میزان 2/5 درصد میانگین هفتگی ســپرده های مدت دار، تعیین نموده اســت. 
چنانچه ســود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران )پس از کسر حق الوکاله( 
بیشــتر از سود قطعی باشد، ســود پرداختی به عنوان سود قطعی تلقی می گردد 
لکن در صورتیکه ســود علی الحساب پرداختی به ســپرده گذاران کمتر از سود 
قطعی باشــد در پایان دوره مالی  می بایست کسری سود پرداختی محاسبه و به 
صاحبان ســپرده های مدت دار پرداخت گردد.  در سال 1393 از میان 20 بانک 
مورد بررسی تنها سه بانک موفق به کسب سقف 2/5 درصدی تعیین شده جهت 
نرخ حق الوکاله گردیده اند. در ســال مذکور بانک هــای دارای نرخ الوکاله واقعی 
پائین و یا منفی، از طریق فروش دارائی های ثابت مبادرت به شناســائی سودهای 
غیرعملیاتی نموده اند. نرخ حق الوکاله واقعی پست بانک ایران از 1/1 درصد در سال 
1392 به 1/1- درصد در سال 1393 کاهش یافته است که این کاهش بیشترین 
میزان در میان بانک های مورد بررســی می باشد. در سال 1393 پست بانک ایران 

بمیزان 782 میلیارد ریال مازاد ســود به ســپرده گذاران پرداخت نموده است. با 
عنایت به حق الوکاله 541 میلیاردی ســال 1393، به میزان 241 میلیارد ریال از 
سهم بانک از درآمدهای مشاع نیز به سپرده گذاران پرداخت شده است. شایان ذکر 
اســت درصورت لحاظ نمودن مبالغ پرداختی به دفاتر خدمات بانکی جهت جذب 
منابع، نــرخ حق الوکاله واقعی بانک به کمتــر از 2- درصد کاهش خواهد یافت. 
بهبود در وضعیت نرخ حق الوکاله واقعی بانک از طریق افزایش میزان ســودآوری 
بانک از محل منابع موجود و همچنین کاهش سهم منابع گران قیمت در ساختار 
دارائی های بانک، امکانپذیر می باشد. درحال حاضر رقابت باالئی در میان سیستم 
بانکــی جهت جذب منابع وجود دارد به نحوی که موجب قرار گرفتن نرخ ســود 
تسهیالت بین بانکی درســطحی باالتر از 26 درصد شده است. با عنایت به سهم 
باالی عقود مبادله ای در سبد مصارف بانک، به نظر می رسد پیاده سازی سرویس 
خرید اعتباری در قالب عقد مرابحه، از طریق بهره مندی بانک از تخفیفات ناشی 

از خرید، موجب افزایش درآمد بانک در عقود مبادله ای می شود.

مبالغ به میلیارد ریال        

ف
نام بانکردی

سال مالی منتهی به1392/12/29سال مالی منتهی به1393/12/29

منابع
سپرده گذاران

منابع 
بانک

جمع 
منابع

سهم بانک 
از منابع )درصد(

منابع
سپرده گذاران

منابع 
بانک

جمع 
منابع

سهم بانک 
از منابع )درصد(

59,48844,381103,8694339,16632,08571,25145سرمایه1

6,2642,4978,761293,9082,1156,02335حکمت 2

99,03837,589136,6272875,78925,550101,33925انصار3

62,36616,07778,4432047,68012,46660,14621کارآفرین4

237,68445,194282,87816184,15845,677229,83520پاسارگاد5

19,5153,63023,1451611,6252,81614,44120پست بانک ایران6

38,2315,18943,4201213,8494,07217,92123ایران زمین7

309,98935,035345,02410245,34320,067265,4108قوامین8

95,5238,703104,226870,82717,31988,14620سینا9

224,3736,451230,8243164,28513,017177,3027اقتصاد نوین10

42,6891,14043,829316,8634,65321,51622گردشگری11

503,54810,411513,9592363,87366,983430,85616ملت12

1259,4357,080266,5153-2,522296,991-299,513پارسیان13

1-92686,556-387,482-3,602110,284-113,886سامان14

4-9,874248,550-4258,424-12,737316,781-329,518مهر اقتصاد15

9309,1856,945316,1302-32,296377,806-410,102تجارت16

3-10,006331,555-11341,561-45,428399,005-444,433صادرات17

2-96839,807-1440,775-8,16058,743-66,903دی18

22-32,820146,432-24179,252-46,290196,887-243,177آینده19

35-15,08843,346-2658,434-19,97177,153-97,124شهر20
می

سا
ی ا

دار
انک

ه ب
یژ

و
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فرآیند   شکل گیری صند  وق قرض الحسنه پست بانک ایران
زند  ی د  ر ابتــد  ای این گفتگو د  رخصوص فرآیند   شــکل گیری این صند  وق گفت: 
ظرفیت پنهان قرض الحسنه پست بانک ایران مد  تی است که با همت مد  یران ارشد   
بانک و کارکنان عالقه مند   و زحمتکش بخصوص هیأت مد  یره صند  وق قرض الحسنه 
به منصه ظهور رســید  ه و د  رقالــب خد  مات جد  ید   و با رویکرد   خد  مت رســانی به 
هموطنان نمایان شد  ه است. بند  ه فکر می کنم تا االن توانسته ایم بخشی از اهد  اف 
بانک را که د  ر این صند  وق متبلور بود  ه به خوبی ایفاء کنیم. بطوریکه با همکاری و 
همیاری همکاران و عالقه مند  ان زیرساخت های الزم را فراهم نمائیم تا حرکت های 
بهتر و جد  ید  تری انجام شــود  . این صند  وق با اراد  ه و خواســت مسئوالن بانک و با 
هد  ف متعالی و اثرگذار تأسیس شد  ه و مخاطبان خاصی نیز د  رمناطق کم برخورد  ار 
جامعه و محروم از خد  مات بانکی بویژه مناطق روستائی د  ارد  . همانطوریکه این بانک 
خد  مات عاد  ی خود   را ارائه می کند   قاد  ر شــد  ه است با وجود   این صند  وق خد  مات 
ویژه قرض الحسنه را نیز مجد  اً با این شکل جد  ید   ارائه نماید  . صند  وق قرض الحسنه 
پست بانک ایران طی مجوز شماره 315161 مورخ بیست وششم د  ی ماه سال 1392 
اد  اره مجوز هــای بانکی بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایــران و با اختصاص 50 
میلیارد   ریال ســرمایه  اولیه با هد  ف جذب سپرد  ه  قرض الحسنه پس اند  از و اعطای 
وام قرض الحســنه ثبــت و فعالیت های خود   را د  ر چارچوب قانــون پولی و بانکی 
کشــور، قانون عملیات بانکی بد  ون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، بخشنامه ها 
و د  ســتورالعمل های بانک مرکزی و ســایر مقررات ذیربط آغــاز کرد  . افتتاح انواع 
حساب های قرض الحسنه ریالی و قرض الحسنه ویژه؛ اعطای وام قرض الحسنه برای 
رفع نیازهای ضروری، د  ریافت کمک و هد  ایای نقد  ی و غیرنقد  ی از د  ولت، اشخاص 
حقیقی و حقوقی از مهمترین فعالیت های این صند  وق می باشــد  . از د  ی ماه ســال 
1392 کارهای زیرساختی آن انجام شد   و بحث Core System ویژه صند  وق و 
UATهای الزم با اســتفاد  ه از سامانه سیمیا انجام و بهینه سازی و توسعه یافت تا 
اینکه به یک Core System تخصصی قرض الحسنه تبد  یل و از آن رونمائی شد  . 
بطویکه امروز د  ر نظام بانکی کشور به عنوان یک سرویس بانکی خوب از آن استفاد  ه 
می شود   و اکنون وقت توسعه ماژول های این سیستم است و همکاران ما د  ر حوزه 
IT صند  وق با همکاری IT بانک، د  رحال تکمیل کرد  ن زیرساخت های آن مطابق 
با خواســت  های مشتریان و اهد  اف صند  وق هستند  . از سه ماهه د  وم سال 1393 با 
توجه به آماد  ه سازی زیرســاخت ها و الزامات اولیه صند  وق اعم از د  ستورالعمل ها، 
آئین نامه ها، Core System، محل استقرار آن، مشخص شد  ن وضعیت حقوقی 
و مالی و IT، فعالیت های آن با تراز صفر و با همان ســرمایه اولیه تخصصی بانک 
معاد  ل 50 میلیارد   ریال آغاز شد   و تعد  اد   12 نفر نیروی انسانی هم به این صند  وق 
تزریق شد   و به نوعی سال 93 سالی ایجاد  ی برای صند  وق بود   و با توجه به توسعه 
نرم افزار آن د  ر شــعب و د  فاتر و ارائه آموزش های حضوری د  ر بیش از 20 اســتان 
به همکاران شــعب و کارگزاران د  فاترخد  مات بانکی د  ر قالب کارگاه های تخصصی 
و کاربرد  ی د  ر واقع هالل غرب به شــرق و مرکز کشور را تحت پوشش قرارد  اد  یم. 

خوشبختانه موفقیت خوبی بود   و این سال، سال شیرینی برای صند  وق بود  .

فعالیت های صند  وق و بانکد  اری اسامی 
مد  یرعامل صند  وق قرض الحسنه پست بانک ایران به تشریح مفهوم بانکد  اری اسالمی 
پرد  اخت و اظهارد  اشت: بهترین تعریف از بانکد  اری اسالمی رجوع به قانون بانکد  اری 
بد  ون ربا مصوب سال 1362 مجلس شورای اسالمی است. د  رواقع این نوع بانکد  اری 
برپایه عقود   چند  گانه اســالمی بنا نهاد  ه شد  ه که عقد   قرض الحسنه یکی از آنهاست. 
بطوریکــه د  ر مواد  ، بند  ها و مفاد   و تبصره های آن از نحوه عمل و چگونگی برخورد   با 
منابع؛ مشــتریان و آنچه الزام برای انجام عملیات بانکد  اری متعارف می باشد   د  ر آن 
آمد  ه است. سود   و سود   مضاعف د  ر آن جایز نمی باشد   و عموماً د  رآمد  ها د  ر قبال انجام  
فعالیت ها، مشارکت ها و سرمایه گذاری های مشخص می باشد   و د  ر حوزه های کاماًل 
مشــخص از جمله کشاورزی و صنعت د  ر قالب عقود  ی چون مساقات، مزارعه، سلف 
و سایر عقود   مي باشــد   و بارزترین و شاخص ترین نماد   بانکد  اری بد  ون ربا و اسالمی 
همان قرض الحسنه اســت. بطوریکه د  ر قرآن کریم بطور صریح د  ر آیه شریفه 245 
سوره مبارکه بقره )مَّن َذا الَِّذي یُْقِرُض اللَّ َقْرًضا َحَسًنا َفُیَضاِعَفهُ لَُه أَْضَعاًفا َکِثیَرًة َوالّل 
یَْقِبُض َویَْبُسُط َوإِلَْیِه تُْرَجُعوَن( و چند   آیه د  یگر به قرض  و کمک به بند  گان خد  ا اشاره 
شــد  ه است. صند  وق قرض الحسنه پست بانک ایران نیز با تأسی از این آیات شریفه و 
تالش و مساعی کارکنان، منابع را به د  ست کسانی که واقعاً نیازمند   هستند   می رساند   
تا گره ای از مصائب و مشکالت زند  گی آنان باز کرد  ه و د  ر رفع فراز و فرود  های زند  گی 
آنها سهیم باشد  . کارنامه عملکرد   این صند  وق د  رسطح کشور به ویژه د  رشعب و د  فاتر 
بیانگر این است که فعالیت های آن مطابق با بانکد  اری اسالمی است. با توجه به اینکه 
این صند  وق ضوابط و مقررات بانکد  اری بد  ون ربا را به عنوان شاکله اصلی کار خود   قرار 
د  اد  ه و از طرفی مطابق د  رخواست های مشتریان عمل می کند  ، فعالیت ها بویژه وام های 
پرد  اختی آن مصد  اق بارز بانکد  اری اسالمی است و همواره برای تأمین خواسته های 
مشــتریان از انعطاف الزم برخورد  ار می باشد  . از همه مهمتر خروجی فعالیت های آن 
پرد  اخت وام د  ر قالب الگوهای 16گانه شامل؛ امد  اد   1، 2 و 3، امکان 1، 2 ، 3، 4 و 5، 
احسان 1، 2 ، 3و 4، کوتاه مد  ت، ضروری، عاد  ی و ویژه 2 برابر می باشد   که د  ر پشت 
جلد   همین مجله این طرح ها بطورکامل تشــریح شد  ه است. صند  وق قرض الحسنه 
پســت بانک ایران د  رقالب این طرح ها ضمن رعایت قوانین و مقررات و د  ستورالعمل 
و آئین نامه های بانک مرکزی، آنچه خواســت مشتری است را تأمین می کند   و نرخ 
کارمزد   وام ها نیز حد  اکثر 4د  رصد   است. البته طرح د  یگری هم د  ر د  ست بررسی د  اریم 

که نرخ کارمزد   آنها متغیر و کمتر از 4 د  ر صد   می باشند  . 

وضعیت عملکرد   صند  وق 
وی د  ر اد  امه به تشــریح وضعیت عملکرد   این صند  وق اشــاره کرد   و افزود  : روزی 
که کار را د  ر ســال 93 شــروع کرد  یم، روند   امور و توسعه آن خیلی کند   بود   اما به 
یکباره ســرعت گرفت و رشــد   منابع حیرت آور بود   و میزان نسبت به مد  ت مشابه 
ســال 93 بیش از 27هزار برابر رشــد   کرد  . از د  ی ماه ســال 93 پرد  اخت وام های 
صند  وق قرض الحســنه شــروع شــد   بطوریکه تاکنون بیش از 8 هزار فقره وام به 
هموطنان پرد  اخت شــد  ه و نرخ معوقات آن نیز کمتر از 2د  رصد   اســت. د  ر حوزه 

 فعالیت های صند  وق قرض الحسنه
 پست بانک ایران مطابق با

بانکد  اری اسامی است

رسول زند  ی:

ــق بانکــد  اری  ــه نقــش و جایــگاه صند  وق هــای قرض الحســنه د  ر بانکــد  اری اســامی و انجــام فعالیت هــای آن مطاب ــا توجــه ب اشــاره: ب
ــد  ی مد  یرعامــل صنــد  وق قرض الحســنه پســت بانــک  ــی از د  ید  گاه هــا و نظــرات رســول زن ــا، د  رهمیــن راســتا طــی گفتگوئ ــد  ون رب ب

ــذرد  . ــان می گ ــه از نظرت ــد  یم ک ــا ش ــز جوی ــد  وق نی ــن صن ــای ای ــات و برنامه ه ــران و اقد  ام ای
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جذب منابع توانستیم تا به امروز بیش از 43 هزار فقره حساب قرض الحسنه افتتاح 
کنیم و به نوعی از این طریق مشــتریان جد  ید   و منابع بد  ون هزینه و ارزان قیمت 
نیز به به بانک تزریق شد  ه است. تاکنون 24تفاهم نامه و  قرارد  اد   با اشخاص حقیقی 
و حقوقی اعم از وزارتخانه ها، ســازمان ها و نهاد  های مختلف د  ولتی و تحت پوشش 
توسط خود   صند  وق یا مد  یریت شعب استانها و مناطق تهران به صورت سراسری یا 
استانی و منطقه ای منعقد   شد  ه که نشان از استقبال هموطنان از خد  مات صند  وق 

می باشد  . بطور خالصه عملکرد   این صند  وق به شرح این جد  ول می باشد  .

تعد  اد   د  فاتر و شعب فعال د  ر زمینه قرض الحسنه  6085 واحد

8616  پروند  ه تعد  اد   و ام های اعطاء شد  ه

24 فقره )متمرکز و استانی( تعد  اد   قرارد  اد  ها و تفاهم نامه های منعقد  ه

46439  فقره تعد  اد   حساب های افتتاح شد  ه

وظایف تکلیفی صند  وق قرض الحسنه 
مد  یرعامــل صند  وق قرض الحســنه پســت بانک ایران د  رمورد   وظایــف و تکالیف 
واگذارشــد  ه بــه این صند  وق عنوان کرد  : برخی تکالیف د  رســطح ملی از ســوی 
د  ســتگاه های باالد  ستی از جمله بانک مرکزی و شورای اشتغال به بانک ها ازجمله 
پست بانک ایران محول شد   که این تکالیف به صورت مستقیم به صند  وق منتقل شد   
و از جمله آن؛ پرد  اخت وام های خود  اشــتغالی به مد  د  جویان ســازمان بهزیستی و 
تأمین معیشت برای مد  د  جویان کمیته امد  اد   امام خمینی)ره( است که طبق تکلیف 
ســهیمه ها و منابع هریک از استانها تخصیص د  اد  ه شد  ه و د  ر حال انجام می باشد  . 
بخش د  یگر تکالیف این صند  وق پرد  اخت وام ازد  واج است که د  رحال حاضر حد  ود   
6 هزار و 200 د  ر خواســت د  ر صف از سال92 د  اریم و از مهرماه عملیات پرد  اخت 
آن آغاز می شــود  . یکی د  یگر از تکالیف ما، موضوع حساب سپرد  ه صند  وقهای خرد   
روستائی است که با توجه به عد  م حمایت الزم از سوی د  ستگاههای ذیربط د  ولتی 

د  ر سطح استانها فعال تا تعیین تکلیف نهایی متوقف میباشد  .

اهد  اف صند  وق قرض الحسنه
زند  ی به اهد  اف این صند  وق پرد  اخت و عنوان کرد  : صند  وق قرض الحسنه پست بانک 
ایران د  ر نگاه عام یک مؤسسه مالی و اعتباری غیرانتفاعی است اما به عنوان یکی از 
شرکت های اقماری برای پست بانک ایران است و به عنوان یک نهاد   اقتصاد  ی به آن 
نگاه می شود  . از این نهاد   حد  اقل انتظار این است که هزینه های خود   را پوشش د  هد   و 
خوشبختانه با عملکرد  ی که د  اشتیم توانستیم ضمن جذب منابع جد  ید  ، ظرفیت های 
جد  ید  ی نیز را برای بانک فراهم نمود  ه و ارزش افزود  ه جد  ید  ی د  ر بخش های مختلف 
بانک ایجاد   کنیم. حتی  د  ر تأمین نقد  ینگی، خألها، پوشش هزینه ها و تعد  یل برخی از 
نقصانهای مالی د  ر بانک به خوبی نقش خود   را ایفاء کرد  ه است. کمک به اقشار محروم 
و روستائی از مهمترین اهد  اف این صند  وق است بطوریکه شعار ما، روستا محوربود  ن 
اســت چون روستاها پایگاه اقتصاد  ی کشورهستند   و پول د  ر گرد  ش د  ر این مناطق 
نیز باید   ارزان  قیمت باشد  . یعنی منابع ارزان مناسب حال آنان است که بایستی این 
منابع را مد  یریت کرد  . این یک بازی برد  - برد   برای صند  وق و روســتائیان است که 
منابع ارزان قیمت جذب صند  وق شد  ه و د  ر بخش های مختلف همان روستاها مصرف 

 شــود  . معکوس کرد  ن جریان مهاجرت از روستا به شــهر با تزریق منابع اشتغال زا و 
کمک به تولید  ات روستایی و همچنین کمک به توزیع به موقع محصوالت تولید   شد  ه 
روستائیان از روستاها به شهرها با تقویت بنیه اقتصاد  ی آنان یکی د  یگر از اهد  اف مهم 
این صند  وق می باشد   که د  قیقاً د  ر راستای آرمان های نظام است.  ایجاد   زیرساخت های 
توســعه د  ر روستاها و کمک به ایجاد   زیرســاخت های شبکه بانکی هد  ف د  یگر این 
صند  وق اســت، بطوریکه د  ر این راستا د  و تفاهم نامه خیلی مهم با سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزد  اری کشــور و شرکت ماد  ر تخصصی توسعه کشاورزی منعقد   شد  ه و 
حوزه فعالیت  و عمل آنها د  قیقاً د  ر روستاهاست و محور این حرکت ها هم کمک به 
روســتائیان و عشایر برای ایجاد   کارگاه های تولید  ی کوچک و ارتقاء سطح معیشت 
آنان می باشد   و هر روز هم د  رحال توسعه است. تفاهم نامه سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزد  اری بصورت آزمایشی د  ر شهرستان سرایان خراسان جنوبی آغاز شد  ه و ماژول 
آن د  ر Core System صند  وق تحت عنوان ماژول توســعه پاید  ار طراحی و فعال 
شــد  ه است که نشان از اهمیت این موضوع و کمک به توسعه روستاهاست. توسعه 
بانکد  اری الکترونیک د  ر حوزه قرض الحســنه نیز یکــی د  یگر از اهد  اف این صند  وق 
می باشــد   و خوشــبختانه گام های زیاد  ی د  ر این زمینه برد  اشته  و خواهیم د  اشت.، 
د  ر حال حاضر وصول اقســاط از طریق اینترنت بانک صند  وق انجام می شــود   و د  ر 
آیند  ه نزد  یک عملیات بانکی صند  وق د  ر خود  پرد  ازها، کارتخوان ها و د  رگاه های مختلف 

الکترونیکی فعال خواهد   شد  . 

برنامه های صند  وق قرض الحسنه 
زنــد  ی در پایــان تأکید   کــرد  : پرد  اخت همــه وام های این صنــد  وق د  ر حوزه 
قرض الحســنه و د  ر قالب؛ وام قرض الحســنه اشــتغال و تولید  ، د  رمان بیماری، 
ازد  واج، تهیه جهیزیه، کمک هزینه تحصیلی، ساخت، تأمین و تعمیرات مسکن و 
وا م های ویژه مطابق ضوابط و مقررات می باشد   و خارج از آن هم نیست و حد  اکثر 
کارمزد   آن نیز 4 د  رصد   می باشــد   و برنامه های صند  وق نیز عموماً توسعه ای است 
که براین اســاس صورت می گیرد  . د  ر همین راستا د  وره های آموزشی تخصصی 
و کارگاه های کاربرد  ی و جلســات پرســش و پاسخ د  ر اســتان هائی که تاکنون 
عملیاتی نشــد  ه برگزار خواهد   شــد  . البته مد  یران معین استان ها د  ائماً د  ر حال 
ترد  د   بین اســتان ها هســتند   و عالوه بر آن، تعامل  و مکاتبــات الزم با آنها نیز 
انجام می شود  . خوشــبختانه به اذعان همکاران اجرائی این اقد  امات نتایج خوبی 
د  اشــته اســت. تمامی عملیات وام های این صند  وق براساس قوانین و مقررات و 
آئین نامه ها و د  ســتورالعمل های بانک مرکزی تعیین و پرد  اخت می شــود   و هیچ 
رویه ای غیر از این وجود   ند  ارد   و هرکسی تعهد  ی غیر از این ایجاد   کند   مسئولیت 
آن برعهد  ه خود   او خواهد   بود  . همچنین توســعه صند  وق و گســترش خد  مات 
آن د  ر تمامی شــعب و د  فاترخد  مات بانکی پست بانک ایران د  رسراسر کشور د  ر 
اولویت برنامه های این صند  وق قرار د  ارد  . بطورکلی هد  ف صند  وق قرض الحســنه 
پست بانک ایران کمک به اشتغال زائی د  رجامعه، رفع نیازهای ضروری هموطنان 
و کمک به گسترش عد  الت اجتماعی د  رسطح کشور و توسعه مناطق روستائی و 
محروم است و برنامه ها نیز برهمین مبنا شکل می گیرد  . د  رنهایت اینکه صند  وق 
قرض الحســنه پســت بانک یک فرصت و یک هد  ف راهبرد  ی برای بانک است. 
ظرفیتی است که می تواند   زمینه فعالیت های جذاب د  یگری را د  ر سایر حوزه های 

بانک باالخص د  ر بخش شعب و اجرا تعریف و تد  وین نماید  .



مهند س راسخ: 

خد   مات پست بانک ایران 
را د   رجای جای کشور گسترش می د   هیم

مهند   س راســخ معاون توسعه مد   یریت، 
هماهنگــی و امــور پشــتیبانی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات د   ر مراســم 
تجلیل از مد   یر پیشــین و معارفه مد   یر 
جد   ید    اد   اره کل فناوری اطالعات اســتان 
کهگیلویــه و بویراحمد    گفــت: خد   مات 
پســت بانک ایران را د   رجای جای کشور 
گسترش می د   هیم. به گزارش مد   یریت 
شعب استان کهگیلویه و بویراحمد   : وزارت 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات همه توان 
خود    را برای ارائه خد   مات متنوع بانکی، پســتی و مخابراتی د   ر مناطق د   ورافتاد   ه به کار گرفته 
است تا هموطنان بتوانند    به آسانی این خد   مات را د   ریافت د   ارند   . وی با اشاره به عاملیت بانکی 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات توسط پست بانک ایران تصریح کرد   : این کار حرکت بزرگی 
است و امید   واریم بتوانیم از ظرفیت این بانک به خوبی استفاد   ه کنیم. راسخ د   ر اد   امه از عملکرد    
پســت بانک استان و زحمات و تالش های کارکنان آن تقد   یر و د   ر اد   امه از باجه پست بانک و 
خود   پرد   از مســتقرد   ر اد   اره کل پست استان نیز بازد   ید    کرد   . همچنین د   ر این مراسم از زحمات 
و تالش های سید   یاسر حسن پور تقد   یر و جواد    غالمپور به عنوان مد   یرجد   ید    اد   اره کل فناوری 
اطالعات استان کهگیلویه و بویراحمد    معرفی شد   . گفتنی  است: د   اود    کریمی مد   اب مد   یرشعب 

پست بانک استان کهگیلویه و بویراحمد    نیز د   ر این مراسم حضور د   اشت. 

مهند   س حسن زاد   ه: 

خد   مات بانکد   اری الکترونیکی 
د   ر تمامی د   فاتر روستائی پست بانک ایران ارائه می شود   

خد   مات پست بانک ایران د   ر سراسر 
کشــور به صــورت الکترونیکی به 
هموطنان ارائه می شود    و همه د   فاتر 
روستائی این بانک مجهز به خد   مات 
است.   الکترونیکی  بانکد   اری  متنوع 
هیأت  رئیس  حســن زاد   ه  مهند   س 
اظهارد   اشــت:  گفتگوئی  د   ر  مد   یره 
این بانک با اســتفاد   ه از بسترهای 
مجموعه هــای وزارت ارتباطــات و 

فناوری اطالعات، تمامی خد   مات رایج بانکی را د   ر بیش از 14هزار و 500 شعبه 
و د   فترخد   مات بانکی ارائه می کند   . وی تصریح کرد   : کمک به اشــتغال زائی، تولید    
و رونق اقتصاد   ی د   ر روســتاها و مناطق کم برخورد   ار از اهد   اف پســت بانک ایران 
اســت و انتظار د   اریم د   ستگاه های مرتبط نیز همکاری الزم را با این بانک د   اشته 
باشند   . حسن زاد   ه تأکید    کرد   : خد   مت رسانی به عموم هموطنان به ویژه روستائیان 
و ســاکنان مناطق مرزی افتخاری اســت که نصیب کارکنان و کارگزاران پست 
بانک ایران شــد   ه و این افنخار د   ارای اجر معنوی و اخروی اســت. رئیس هیأت 
مد   یره د   رپایان از تالش ها و زحمات همه کارکنان و کارگزاران بانک تقد   یر نمود   . 

تغییر د   ر هر ســازمانی، فرآیند   ی 
است که منشأ خیر و برکت شد   ه 
و همچنین موجب تقویت روحیه 
و فکر جد   ید    برای انجام بهتر امور 

و تکالیف تعیین شد   ه می شود   .
به گزارش روابــط عمومی: دکتر 
فرحی مد   یرعامل بانک د   ر مراسم 
معارفه برخی از مد   یران ستاد   ی و 
تود   یع فاتح کیاست مد   یرپیشین امور مالی و پشتیبانی ضمن تقد   یر از تالش ها و 
زحمات کیاســت و تبریک به مد   یران جد   ید    با بیان این مطلب گفت: بحث تغییر 
معموالً د   ر هرسازمانی د   ر راستای ارتقاء آن است، اگر چه از لحاظ پست سازمانی 
افراد    د   ر مشاغل باال یا پائین جابجا شوند    اما نتیجه آن رشد    و تعالی سازمان و استفاد   ه 
از تجارب و د   انش نیروها د   ر جایگاه های مختلف است. وی تصریح کرد   : امسال سال 
سختی برای شبکه بانکی کشور از جمله پست بانک ایران است اما با همت همگی 
به سهولت از آن عبور کرد   ه و به خوبی کارها را پیش خواهیم برد   . فرحی د   ر اد   امه 
به تشــریح خصوصیات فرد   ی هریک از مد   یران جد   ید    پرد   اخت و تصریح کرد   : از 
مشاوره ها و تجارب فاتح کیاست د   ر زمینه های مختلف استفاد   ه می کنیم و قطعاً 
وجود    وی برای بانک مثمرثمر خواهد    بود   . د   کتر صباغی عضو هیأت مد   یره نیز د   ر 
این مراسم ضمن تقد   یر از زحمات و تالش های مد   یر پیشین امور مالی و پشتیبانی 
و آرزوی توفیق برای مد   یران جد   ید    تصریح کرد   : مجموعه بانک همگام و هم اند   یش 
د   ر راستای چشم اند   از بانک و مســیر تعیین شد   ه حرکت می کند    و آماد   ه اجرای 
سیاســت ها هستند   .  وی افزود   : وقتی چشم اند   از ما به عنوان گسترد   ه ترین شبکه 
بانکی کشور است قطعاً وظیفه و مسئولیت  مان سنگین تر خواهد    بود    و همه باید    
د   ر این مسیر تالش مضاعفی د   اشته باشیم. همچنین کیاست د   ر اد   امه این مراسم 
ضمن تقد   یر از همه همکاران اظهارد   اشــت: قصد    بازنشستگی د   اشتم اما براساس 

د   رخواست مد   یرعامل بانک د   رخد   مت مجموعه هستم. براساس تکلیف د   رهرجائی 
از بانک الزم باشد    خد   مت می کنم و هر تالش و حرکتی که به تعالی بانک برسد    
آرزوی بند   ه است.  وی افزود   : پست های سازمانی همواره د   ارای مسئولیت هستند    و 
هر وقت کسی د   ر این جایگاه قرار می گیرد    بایستی به نحو احسن آن را انجام د   هد   . 
بند   ه هم تالش کرد   م د   ر هرپســتی که قرار می گیرم بد   ون شائبه و با تمام وجود    
کار کنم. کیاست تصریح کرد   : وجود    مهند   س حسن زاد   ه و دکتر فرحی د   ر کنار هم 
نعمت بزرگی برای بانک است و قطعاً تجارب آنان موجب تعالی و پیشرفت هرچه 
بیشتر آن می شود   . وی د   رپایان تأکید    کرد   : اگر د   ر حق کسی کوتاهی و یا قصوری 
کرد   م حاللیت می طلبم و امید   وارم همه همکاران د   ر تمامی مراحل زند   گی و کاری 
خود    موفق و مؤید    باشند   . همچنین د   ر این مراسم هریک از مد   یران جد   ید    ضمن 
تقد   یر از حسن اعتماد    اعضای هیأت مد   یره و مد   یرعامل به بیان برنامه ها، د   ید   گاه ها 
و نظرات خود    را د   رخصوص حوزه های مربوطه پرد   اختند   . گفتنی است: د   رپایان 
فاتح کیاست به عنوان مشاور مد   یرعامل، عباس پورخسروی به سمت سرپرست 
امور مالی و پشــتیبانی، محمد    سلمانی به سمت سرپرست اد   اره کل حسابد   اری 
مد   یریت و بود   جه، علی علیزاد   ه به ســمت سرپرســت اد   اره کل سرمایه گذاری و 
امور شــرکت ها و بهروز جعفرخانی سرپرست معاونت اد   اره کل نظارت، پیگیری 
و وصــول مطالبــات معرفی و ابالغ انتصاب هریک از آنان توســط دکتر فرحی 

مد   یرعامل اعطاء گرد   ید   .

دکتر فرحی: 

تغییر د   ر هرسازمانی موجب تقویت روحیه و فکر جد   ید    می شود   
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د   کتر شعبانیان: 

د   فاتر پست بانک ایران به 20 هزار د   فتر افزایش می یابد   
تا پایان برنامه پنجم توســعه کشور 
تعــد   اد    د   فاترخد   مات بانکی پســت 
بانک ایــران به 20 هــزار واحد    د   ر 
سراسر کشور افزایش می یابد    و تالش 
می کنیــم د   رصورت فراهــم نمود   ن 
امکانــات 6 هزار د   فتــر باقی ماند   ه را 
راه اند   ازی کنیم.  فریبرز شــعبانیان 
نایب رئیس هیأت مد   یره د   ر حاشیه 
مراســم معارفه اعضای هیأت رئیسه 
ورزش همگانی شهرســتان بابل د   ر گفتگو با خبرگزاری فارس اظهارد   اشــت: پست 
بانــک ایران د   رحال حاضر با 14 هزار و 500 شــعبه و د   فترخد   مات بانکی به عنوان 
گسترد   ه ترین شبکه بانکی کشور را اســت. وی با اشاره به اینکه خد   مات شعب این 
بانک د   ر د   وبخش اســت افزود   : پســت بانک ایران خد   مات متنوع بانکی نظیر؛ انواع 
حساب ها و سپرد   ه ها، انواع تسهیالت، صد   ور ضمانت نامه، حوالجات و سایر خد   مات را 
د   رمناطق روستائی و مناطق د   ورافتاد   ه و محروم ارائه مي کند   .  نایب رئیس پست بانک 
ایران تصریح کرد   : پست بانک ایران به د   لیل گسترد   گی فعالیت نه تنها برای تقویت 
خود    نیاز به ورزش د   ارد    بلکه یکی از وظایف واگذار شــد   ه آن ترویج ســالمتی است. 
وی خاطرنشان ساخت: یکی از سیاست های مهم پست بانک ایران ایجاد    حد   اقل یک 
د   فتر برای روستاهائی اســت که د   ارای د   فتر مخابراتی و یا د   هیاری مصوب هستند   . 
شعبانیان با اشاره به اینکه پست بانک استان مازند   ران د   ارای 700 د   فترخد   مات بانکی 
است عنوان کرد   : شهرستان بابل 160د   فتر فعال د   ارد    و این شعبه جزو 10شعبه برتر 
کشــور بود   ه و از بین 27 د   فتر نمونه کشــوری رتبه چهارم را به خود    اختصاص د   اد   ه 
است. نایب رئیس هیأت مد   یره پست بانک ایران با بیان اینکه مهم ترین رکن ورزش، 
همگانی کرد   ن آن اســت تصریح کرد   : ورزش همگانی نیازمند    زیرساخت هاست. وی 
توجه به ورزش همگانی را از سیاست های مهم پست بانک ایران برشمرد    و اد   امه د   اد   : 
امروزه شاهد    تقویت رشته های مختلف توریست سالمت و توریست ورزشی هستیم. 
شعبانیان د   رپایان گفت: پســت بانک ایران آماد   گی د   ارد    که د   ر تمام نقاط شهری و 
روستائی سفیر ســالمت بود   ه و با شناسائی ظرفیت ها، حرکت های حساب شد   ه د   ر 

بحث ورزش و سالمت را بوجود    آورد   . 

رئیس کمیته ارتباطات مجلس: 

خد   مات پست بانک ایران 
باید    د   ر مناطق روستائی گسترش یابد   

کمیته  رئیس  سبحانی فر  رمضانعلی 
ارتباطات و فناوری اطالعات مجلس 
شــورای اسالمی د   رجلســه بررسی 
مشــکالت د   فاتر ICT روستائی د   ر 
ســبزوار که با حضور مد   یرامور شعب 
و توسعه بازار پست بانک ایران برگزار 
شد    د   ربخشی از اظهارات خود     گفت: 
خد   مات ایــن بانک بایــد    د   رمناطق 
روســتائی کشور بیش از پیش گســترش یابد   .  به گزارش روابط عمومی: سبحانی فر 
اد   امه د   اد   : براســاس برنامه پنجم توسعه، پســت بانک ایران باید    د   ر مناطق روستائی 
ارائه خد   مت کند    و اگر قرار باشد    این بانک فقط د   رمناطق شهری باشد    د   رحقیقت به 
وظایف و برنامه ریزی صورت گرفته عمل نشد   ه است. وی افزود   : بیش از 30 د   رصد    از 
جمعیت کشور روستائی هستند    و پست بانک ایران باید    بتواند    به این قشر از جامعه ارائه 
خد   مت کند   . سبحانی فر با بیان اینکه د   ر پیش نویس برنامه ششم توسعه، ایران باید    د   ر 
زمینه ارتباطات به رتبه نخست منطقه د   ر حوزه بانکد   اری و تجارت الکترونیک، سالمت 
بانکد   اری، خد   مات د   ولتی و عمومی رسید   ه باشد    تصریح کرد   : د   ر بخش د   وم این برنامه 
به پست و پست بانک ایران به عنوان یکی از مهم ترین ارکان ارتباطی تکلیف شد   ه تا 
جایگاه خود    را ارتقاء د   هد   . وی د   رپایان تأکید    کرد   : باید    به ســمتی برویم که خد   مات 

عمومی د   ر مناطق کمتر توسعه یافته بیش از مناطق د   یگر باشد   . 

استاند   ار ارد   بیل: 

پست بانک ایران از ابزارهای توسعه د ر روستاهاست

مجید    خد   ابخش استاند   ار ارد   بیل د   ر نشست مشترک با دکتر فرحی مد   یرعامل پست 
بانک ایران و تنی چند    از مد   یران ستاد   ی این بانک گفت: پست بانک ایران از ابزارهای 
توسعه د   ر روستاها و مناطق محروم است و می تواند    عملیات بانکی کشاورزان و خرید    
تضمینی محصوالت آنان را به خوبی انجام د   هد   . به گزارش مد   یریت شعب استان ارد   بیل: 
وی تصریح کرد   : این بانک سابقه د   رخشانی د   ارد    و د   فاتر آن د   ر روستاها نقش مؤثری 
د   ارند   . خد   ابخش تصریح کرد   : د   فاترخد   مات بانکی نیازمند    صیانت و توجه بیشتر هستند    
و از طرفی د   یگر جای توســعه زیاد   ی د   ارند   . استاند   ار ارد   بیل اظهارد   اشت: پست بانک 
ایران با توجه به زیرســاخت های مناسب می تواند    د   ر راستای اقتصاد    مقاومتی، کمک 
خوبی به کشور د   اشته باشد   . دکتر فرحی نیز د   ر نشست مذکور ضمن تبیین رسالت و 
اهد   اف پست بانک ایران گفت: این بانک با بیش از 14هزار نقطه تماس، خد   مات متنوع 
بانکی را د   رتمامی نقاط کشور ارائه می کند    و آنچه آن را از سایر بانک ها متمایز می کند    
حضور د   رروستاهاست. وی افزود   : تراکنش باالی خد   مات د   ر د   فاتر روستائی پست بانک 
ایران نشان د   هند   ه حضور مؤثر این بانک د   ر شبکه بانکی کشور است. فرحی تصریح کرد   : 
پست بانک ایران د   ر راستای حمایت از فعاالن اقتصاد   ی و تولید   ی د   ر د   وبخش خرد    و 
کالن تســهیالت پرد   اخت می کند    که تسهیالت خرد    آن د   ر زمینه های اشتغال زائی و 
کارگشائی و ازد   واج است و تسهیالت کالن آن هم د   ر زمینه تأمین سرمایه د   ر گرد   ش 
متقاضیان می باشد   . همچنین محمود    شیرد   ل مد   یرامور شعب و توسعه بازار پست بانک 
ایران د   ر این جلســه به تشــریح خد   مات این بانک به ویژه خد   مات نوین الکترونیکی 
پرد   اخت. گفتنی است: د   رپایان این نشست استاند   ار ارد   بیل ضمن تبریک انتصاب ابری 
به ســمت سرپرست جد   ید    مد   یریت شعب اســتان، ابالغ انتصاب وی را اعطاء نمود   .

نمایند   ه کرج: 

گسترش باجه های پست بانک ایران موجب 
رونق و آباد   انی مناطق کم برخورد   ار می شود   

راه اند   ازی و گسترش باجه های پست 
بانک ایران د   ر مناطق روستائی و کم 
برخورد   ار و ارائه خد   مات متنوع بانکی 
موجب رونــق و آباد   انی این مناطق 
می شــود   .  به گزارش مد   یریت شعب 
اســتان البرز: عزیز اکبریان نمایند   ه 
مرد   م کرج، اشتهارد   ، آسارا و فرد   یس 
د   رمجلس شورای اسالمی د   ر مراسم 

افتتاح باجه خد   مات بانکی سهرابیه شهرستان کرج که همزمان با هفته د   ولت انجام 
شــد    ضمن بیان این مطلب گفت: پست بانک استان البرز اقد   امات خوبی د   ر زمینه 
گســترش باجه های بانکی انجام د   اد   ه است و امید   وارم با تعمیم آن به سایر مناطق، 
بخشــی از مشکالت مرد   م د   رحوزه د   ریافت خد   مات و اشتغال مرتفع شود   . همچنین 
اعضای شــورای اسالمی شهرستان کرج و امام جمعه منطقه سهرابیه د   ر این مراسم 
ضمن تقد   یر از اقد   امات خوب پســت بانک ایران جهت گسترش نقاط تماس بانکی 
خواســتار حمایت جد   ی مسئوالن از گسترش باجه های بانکی شد   ند   . گفتنی است: 
مسعود    کمال آباد   ی مد   یرشعب پست بانک استان البرز د   ر مراسم مذکور عنوان کرد   : 
هد   ف اصلی این بانک، خد   مت رسانی د   ر اقصی نقاط کشور بد   ون د   رنظر گرفتن صرفه 
اقتصاد   ی است و د   رحال حاضر د   ربیش از 95 نقطه کم برخورد   ار استان، باجه های این 

بانک خد   مات متنوع بانکی را به هموطنان ارائه می کند   .
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معاون استاند   ار خراسان شمالی: 

پست بانک ایران، خاء بانکی 
روستاها را بخوبی پوشش د   اد   ه است

پست بانک ایران با توجه به حضور د   ر روستاها توانسته 
اســت با ارائه خد   مات متنوع بانکی، خــالء بانکی را 
به خوبی پوشــش د   هد   . به گزارش مد   یریت شــعب 
استان خراسان شــمالی: محمد   حسین علی نیا معاون 
امورعمرانی اســتاند   اری خراســان شمالی د   ر نشست 
مشترک با مسئوالن صند   وق قرض الحسنه پست بانک 
ایران و مد   یرشعب اســتان ضمن تقد   یر از تالش ها و 
زحمات مد   یران و کارکنان این بانک جهت حضور د   ر 
روستاها و ارائه خد   مات متنوع بانکی و بیان مطلب فوق 
گفت: با توجه به آمار باالی جمعیت روستائی د   ر استان 
خراسان شــمالی، این بانک توانسته است د   ر راستای 
محرومیت زد   ائی، اشــتغالزائی و جلوگیری از مهاجرت 
روستائیان به شهرها گام های ارزشمند    و مهمی برد   ارد   .  
وی د   ر اد   امه بر برگزاری جلســه های مشترک و انجام 
بررســی های الزم د   رخصوص افتتاح و انتقال حساب 
د   هیاری های استان به د   فاتر پســت بانک ایران، قول 
مساعد   ت و همکاری د   ر راستای ارتقاء خد   مات رسانی 
این بانک به روستائیان را د   اد   .  رسول زند   ی مد   یرعامل 
صند   وق قرض الحســنه پســت بانک ایران نیز د   ر این 
نشست اظهارد   اشت: هد   ف این بانک حضور د   ر روستاها 
و مناطــق کم برخورد   ار جهــت ارائه خد   مات بانکی و 
رونــق اقتصاد   ی و افزایش رفاه د   ر جای جای کشــور 
اســت. از اینرو  هد   ف این صند   وق  اعطای تسهیالت 
قرض الحسنه با سود    پائین برای اشتغالزائی بخصوص د   ر 
سطح روستاها می باشد   . وی افزود   : فعالیت های خوبی 
توسط این صند   وق د   رسطح کشور بخصوص د   ر استان 
خراسان شمالی صورت گرفته که از جمله آن راه اند   ازی 
27 حســاب صند   وق تأمین مالی خرد    روســتایی د   ر 
روســتاهای اســتان، جذب منابع و اعطــای وام های 
قرض الحسنه به روستائیان بود   ه است. زند   ی د   ر پایان 
خواستار انتقال منابع د   ســتگاه های اجرائی مرتبط با 
روستاها به د   فاتر روستائی پست بانک ایران شد   . حمید    
محمد   ی مقد   م مد   یر شــعب پست بانک استان هم د   ر 
ابتد   ای این نشست ضمن تبریک هفته د   ولت و قد   رد   انی 
از حمایت های استاند   اری عنوان کرد   : حضور این بانک 
د   ر روستاها و نقاط مرزی و رفع خالء بانکی و راه اند   ازی 
صند   وق قرض الحسنه د   ر این مناطق و اعطای وام های 
قرض الحسنه رسالت مهمی است که بر عهد   ه این بانک 
است.  وی د   ر راستای خد   مات رسانی بهتر و بیشتر این 
بانک به روســتائیان خواستار انتقال حساب های  امور 
روســتایی  به پست بانک ایران شــد   . گفتنی است: از 
زمان راه اند   ازی صند   وق قرض الحسنه پست بانک ایران 
تاکنون بیش از  600 فقره وام قرض الحسنه به میزان 
40 میلیارد    ریال به روستائیان استان پرد   اخت شد   ه که 
ارائه خد   مات بیشتر و اد   امه این مسیر نیازمند    حمایت 

مسئوالن د   ستگاه های اجرائی و امور روستائی است. 

گسترش همکاری  های 
پست بانک ایران و اتحاد   یه تعاونی های روستائی کشور

مسئوالن پست بانک ایران و اتحاد   یه  تعاونی های روستائی و کشاورزی ایران د   ر نشست مشترک بر گسترش  همکاری ها 
و انعقاد    تفاهم نامه جهت افزایش خد   مات د   ر روســتاها تأکید    کرد   ند   . به گزارش روابط عمومی: د   ر این نشست دکتر 
فرحی مد   یرعامل پســت بانک ایران ضمن ارائه گزارش عملکرد    گفت: این بانک با استفاد   ه از زیرساخت ها وتجارب 
بیست ساله د   ر امر خد   مت رسانی همواره نقش مؤثری د   ر ایجاد    گرد   ش وجوه راکد    برای کارآفرینی، فرصت های شغلی، 
رونق اقتصاد   ی و توسعه عد   الت اجتماعی د   رمناطق محروم د   ارد   . وی خد   مت رسانی و حضور د   ر روستاها را یک فرصت 
و توفیق د   انست و اظهارد   اشت: پست بانک ایران براساس وظیفه حاکمیتی و رسالت تعیین شد   ه و نیازهای مرد   م، روز 
به  روز خد   مات جد   ید   ی را طراحی می کند   . مد   یرعامل پست بانک ایران د   رپایان خواستار برگزاری جلسات مشترک 
کارشناسان برای بررســی ابعاد    فنی همکاری ها و اجرای آنها و ایجاد    تفاهم نامه شد   . محمد    رئیسی نژاد    مد   یرعامل 
اتحاد   یه  تعاونی های روستائی و کشاورزی ایران نیز د   ر این نشست، خد   مت رسانی پست بانک ایران د   ر روستاها را کار 
بسیار ارزشمند    د   انست و گفت: عد   م حضور بانک ها موجب عد   م رونق توسعه اقتصاد   ی و کشاورزی د   ر روستاها شد   ه 
که گسترش فعالیت های این بانک، خأل بانکی مناطق مذکور را پر کرد   ه و جای تقد   یر د   ارد   . وی با بیان گزارشی از 
فعالیت های این اتحاد   یه تصریح کرد   : حضور پست بانک ایران د   ر روستاها عامل توسعه و کاهش هزینه های مرد   م خواهد    
شد    و با پرد   اخت تسهیالت خرد    به روستائیان و د   امد   اران زمینه رونق مناطق محروم نیز فراهم می شود   . مد   یرعامل 
اتحاد   یه  تعاونی های روستائی و کشاورزی ایران، گسترش همکاری های د   و مجموعه را به نفع جامعه روستائی د   انست 
و اظهار د   اشت: برنامه ها باید    د   ر راستای توسعه پاید   ار روستاها تد   وین و عملیاتی شود   . د   کتر صباغی عضو هیأت مد   یره 
پست بانک ایران هم د   ر این نشست گفت: نقش و حضور این بانک د   ر روستاها و مناطق محروم، خأل فعالیت های بانکی 
را رفع و با گسترش همکاری های مشترک د   و مجموعه، زمینه توسعه و تنوع خد   مات د   ر این مناطق فراهم خواهد    
شد   . وی با تشریح طرح ها و الگوه های ارائه خد   مات تصریح کرد   : پست بانک ایران قاد   ر به ارائه خد   مات مورد   نظر اتحاد   یه  
تعاونی های روستائی و کشاورزی کشور با استفاد   ه از تجارب خود    و بسترهای وزرات ارتباط و فناوری اطالعات است. 
صباغی د   رپایان پیشنهاد    تخصیص کد   ، ایجاد    باجه و افتتاح حساب از طریق بانک و یا به صورت تلفیقی برای گسترش 
همکاری ها و خد   مت رسانی بهتر به مناطق روستائی و محروم را ارائه کرد   . گفتنی است: د   اود    کریمی مد   یرامور سازمان 
و برنامه ریزی د   ر این نشست عنوان کرد   : پست بانک ایران د   ر برنامه ششم توسعه کشور عالوه بر حوزه ارتباطات و 
فناوری اطالعات، متولی ارائه خد   مات و ایجاد    اشــتغال د   ر روستاهاست و براین اساس تمامی نهاد   ها و سازمانهائی 
که د   ر روستاها فعالیت د   ارند    این بانک به نمایند   گی قاد   ر به ارائه خد   مات آنها به عنوان بانک توسعه روستائی است.

محمود    شیرد   ل: 

مرحله د   وم پرد   اخت تسهیات ازد   واج 
به د   انشجویان د   انشگاه آزاد    آغاز شد   ه است

براساس توافقات حاصله بین پســت بانک ایران و د   انشگاه آزاد    اسالمی، مرحله 
د   وم پرد   اخت تسهیالت ازد   واج د   انشجوئی 100 میلیون ریالی به د   انشجویان این 
د   انشگاه آغاز شد   ه است. محمود    شیرد   ل مد   یرامور شعب و توسعه بازار د   ر گفتگوئی 
ضمن اعالم این خبر اظهارد   اشت: براین اساس آن د   سته از د   انشجویانی که از سوی 
د   انشگاه آزاد    اسالمی به پست  بانک ایران معرفی و نسبت به تشکیل پروند   ه اقد   ام 
نمود   ه اند    می توانند    به شعب مربوطه د   ر سراسر کشور مراجعه کرد   ه و تسهیالت 
خود    را د   ریافت د   ارند   . وی افزود   : د   انشجویانی که پیش از این از سوی د   انشگاه آزاد    
اسالمی به این بانک معرفی اما پروند   ه تسهیالتی خود    را تشکیل ند   اد   ه و یا پروند   ه آنها ناقص می باشد    نیز می توانند    
به شعب مربوطه مراجعه کرد   ه و پس از تکمیل پروند   ه از این تسهیالت بهره مند    شوند   . شیرد   ل تصریح کرد   : د   رمرحله 
د   وم تمامی د   انشجویان د   انشگاه آزاد    اسالمی که برای د   ریافت تسهیالت ثبت نام کرد   ه اند    می توانند    از این تسهیالت 
استفاد   ه کنند   . مد   یرامور شعب و توسعه بازار خاطرنشان ساخت: د   ر این مرحله بالغ بر 600 میلیارد    ریال تسهیالت 
ازد   واج برای د   انشجویان د   ر نظر گرفته شد   ه که عملیات پرد   اخت آن د   ر شعب این بانک د   رسراسر کشور آغاز شد   ه و تا 
پایان پانزد   هم مهرماه سال جاری بیش از 6 هزار د   انشجو از آن بهره مند    می شوند   . وی د   رپایان بیان د   اشت: تاکنون 5 
هزار و 200 فقره تسهیالت ازد   واج د   انشجوئی با صرف اعتباری بالغ بر 520 میلیارد    ریال از محل منابع پست بانک ایران 
و د   انشــگاه آزاد    اســالمی د   رقالب تســهیالت ازد   واج د   انشجوئی به د   انشجویان این د   انشــگاه پرد   اخت شد   ه است.

م 
د ه

انز
 ش

ال
 س
ی■

خل
 د    ا

مه
هنا

ما
18

ه 1
مار

  ش
■ 1

39
ه 4

ر ما
ریو

شه
ـار

ــ
ــ

بـ
اخ

17



فرماند   ار ارد   بیل: 

پست بانک ایران کارائی باالئی د   ر اشتغال زائی 
و کمک به روستاها و مناطق محروم د   ارد   

جواد    زنجانی فرماند   ار شهرستان ارد   بیل د   ر مراسم معارفه شاپور ابری سرپرست جد   ید    
مد   یرشعب استان ارد   بیل که با حضور دکتر فرحی مد   یرعامل پست بانک ایران برگزار 
شد    گفت: این بانک کارائی باالئی د   ر اشتغال زائی و کمک به روستاها و مناطق محروم 
د   ارد    و نمایند   ه د   ولت د   ر این مناطق اســت. به گزارش مد   یریت شعب استان ارد   بیل: 
وی تصریح کرد   : نام پســت بانک ایران نامی آشنا و د   لنشین برای روستائیان است و 
خد   مات آن نیز زبانزد    همه است. زنجانی تصریح کرد   :  این بانک  د   ر زمینه اشتغال زائی 
و پرد   اخت وام های ازد   واج قرض الحســنه عملکرد    بسیار خوبی د   اشته است اما انتظار 
د   اریم حمایت های آن از جوانان بیشتر شود   . دکتر فرحی نیز گفت: پست بانک ایران 
ضمن ایجاد    اشتغال مســتقیم از طریق بکارگیری کارگزاران د   رد   فاترخد   مات بانکی 
توانسته است با پرد   اخت تسهیالت برای توسعه کسب و کارهای خرد    و متوسط بصورت 
غیرمســتقیم د   ر امر اشتغال زائی هم سهیم باشــد   . وی وجه تمایز این بانک با سایر 
بانک ها را گسترد   گی سطح تماس آن و بهره گیری از زیرساخت های وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات و مجموعه های وابسته د   انست و خاطرنشان ساخت: خوشبختانه 
د   ولــت اعتماد    خوبی به این بانک د   ارد    و  برند    پســت بانک ایران د   ر نقاط روســتائی 
به خوبی شناخته شد   ه و نشان از اعتماد    مرد   م به این بانک است. فرحی ابراز امید   واری 
کرد   : با توجه به عاملیت صند   وق توسعه ملی د   ر بخش های مختلف اقتصاد   ی به ویژه 

ICT کشور  آماد   گی الزم برای حمایت از طرح های اشتغال زائی را د   اریم.

فرماند   ار خلخال: 

خد   مات ارزشمند    پست بانک ایران
 د   ر روستاها کاماً محسوس و چشمگیر است

علی نظری فرماند   ار شهرستان خلخال د   ر نشست مشترک با مسئوالن پست بانک 
اســتان ارد   بیل گفت: خد   مات ارزشــمند    این بانک د   ر روســتاها کاماًل محسوس و 
چشــمگیر است. به گزارش مد   یریت شعب استان ارد   بیل: وی د   ر اد   امه تصریح کرد   : 
این بانک خــالء خد   مات بانکی د   ر مناطق محروم و روســتائی را مرتفع کرد   ه و به 
نحو شایسته رسالت خرد   ه بانکد   اری خود    را د   رسطح کشور انجام می د   هد   . وی افزود   : 
خد   مات پست بانک ایران د   ر تمامی نقاط کشور شایسته تقد   یر است به همین جهت 
فرماند   اری خلخال از انتقال سایر حســاب های د   هیاری ها و فرماند   اری به این بانک 
حمایت می کند   . گفتنی اســت: د   ر ابتد   ای این د   ید   ار شــاپور ابری سرپرست پست 
بانک اســتان ارد   بیل ضمن ارائه گزارشــی از خد   مات این بانک د   ر مناطق محروم و 
فعالیت های د   فاترخد   مات بانکی شــهری و روستائی خواســتار حمایت همه جانبه 

مسئوالن د   ستگاه های اجرائی از پست بانک ایران شد   . 

فرماند   ار  اسام آباد    غرب: 

از واگذاری خد   مات د   ستگاه های اجرائی 
به د   فاتر روستائی پست بانک ایران استقبال می کنیم

افشــین کریمی فرماند   ار شهرستان اسالم آباد    غرب د   ر نشست مشترک با مسئوالن 
پســت بانک اســتان گفت: از انتقال حســاب های د   هیاری ها و واگــذاری خد   مات 
د   ســتگاه های اجرائی به د   فاتر روستائی پست بانک اســتقبال می کنیم. به گزارش 
مد   یریت شعب استان کرمانشاه: وی د   ر اد   امه تصریح کرد   : این بانک با سیاست خرد   ه 
بانکد   اری و حضور د   ر مناطق محروم و روســتائی و ارائه خد   مات متنوع بانکی نقش 
بسزائی د   ر اشتغالزایی و رونق و آباد   انی این مناطق ایفا می نماید   . کریمی افزود   : منابعی 
که توســط د   فاترخد   مات بانکی و از طریق حســاب های د   هیاری ها جذب  می شود   ، 
صرف زیر ســاخت ها د   ر روستاها و کمک به روستائیان از طریق پرد   اخت تسهیالت 
می شود   . براین اساس فرماند   اری اسالم آباد    غرب تالش می کند    با جلب نظر مسئوالن 
امور روستائی استاند   اری، موافقت الزم را برای افتتاح و انتقال حساب های د   هیاری ها 
به د   فاتر روســتائی پست بانک ایران فراهم ســازد   . فرماند   ار اسالم آباد    غرب تصریح 
کرد   : د   ر جلسات شورای اد   اری با مطرح نمود   ن این موضوع که روستائیان با د   ریافت 
خد   مــات بانکی و مالی د   ر محل زند   گی خود   ، نیازی به صرف هزینه های رفت وآمد    و 
تقبل خطرات ند   ارند   ، مد   یران د   ستگاه های اجرائی را با واگذاری فعالیت های خود    به 
د   فاترخد   مات بانکی و افتتاح حســاب د   ر پست بانک مجاب کرد   ه تا شاهد    تسریع د   ر 
انجام امور روستائیان باشیم. همچنین امیر لرستانی مد   یرشعب استان کرمانشاه د   ر 
این جلســه ضمن بیان رسالت پســت بانک ایران با تمرکز د   ر بخش روستائی جهت 
گســترش عد   الت و محرومیت زد   ائی و ارائه گزارش عملکرد    گفت: این بانک به عنوان 
گســترد   ه ترین شــبکه بانکی د   رسطح اســتان و با حضور فعال د   رمناطق محروم و 
روستائی، توان پوشش تمامی خد   مات نوین و بانکد   اری الکترونیکی را د   ارد   .  وی افزود   : 
این بانک آماد   ه ارائه خد   مت  متنوع بانکی به اقشار مختلف جامعه به ویژه د   رمناطق 
د   ورافتاد   ه و کم برخورد   ار است و از مسئوالن استان انتظار د   اریم زمینه های الزم برای 
انتقال حساب های د   هیاری ها و تعاونی های روستائی به د   فاترخد   مات بانکی را فراهم 
نمود   ه و از واگذاری خد   مات ســایر د   ستگاه های اجرائی به این د   فاتر حمایت کنند   .  
لرستانی د   رپایان خاطرنشان ساخت: منابع حاصله از این محل صرف اشتغال زائی و 
رونق و آباد   انی روستاها می شود    و قطعاً اینگونه اقد   امات موجبات برگشت روستائیان 

مهاجر را فراهم می سازد   .

تقد   یر فرماند   ار اراک از عملکرد    
پست بانک ایران د   ر روستاها و مناطق محروم

حســین بختیاری فرماند   ار شهرستان اراک د   ر نشست مشترک با مسئوالن پست 
بانک اســتان مرکزی که د   رمحل فرماند   اری برگزار شــد    از عملکرد    این بانک د   ر 
روســتاها و مناطق محروم تقد   یر کرد   . به گزارش مد   یریت شــعب استان مرکزی: 
بختیاری تصریح کرد   : این بانک به توسعه د   فاترخد   مات بانکی شهری و روستائی نگاه 
خاصی د   ارد    و تالش می کند    خد   مات متنوع بانکی را به نحو مطلوب به روستائیان 
ارائه نماید   . همچنین د   ر این نشست حمید    مصلحی مد   یرشعب استان مرکزی به 
تشریح فعالیت های وسیع این بانک  به ویژه خد   مات نوین بانکی د   ر روستاهای استان 

پرد   اخت و آماد   گی الزم برای ایجاد    باجه د   ر محل فرماند   اری را اعالم کرد   .
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فرماند   ار چناران:

 از انتقال منابع د   هیاری ها به د   فاتر  خد مات بانکی حمایت می کنیم
محمد    پرویزیان فرماند   ار شهرستان چناران د   ر نشست 
مشــترک با مسئوالن پســت بانک استان خراسان 
رضوی از  انتقال منابع د   هیاری ها به د   فاتر روستائی 
پســت بانک ایران حمایت کرد    و اظهارد   اشت: منابع 
روســتائی مربوط به روستائیان اســت و این بانک 
نیز متعلق به آنان اســت. به گزارش مد   یریت شعب 
اســتان خراسان رضوی: وی ضمن ابراز خرسند   ی از 
ظرفیت های این بانک و خد   مت رسانی آن د   ر روستاها 
و مناطق محروم با بیان مطلب فوق گفت: ایجاد    و راه اند   ازی باجه های مســتقل بانکی توســط پست بانک ایران د   ر 
روستاها و شهرهای کوچک بسیار شایسته و قابل تقد   یر است. غالمرضا حسن زاد   ه مد   یرشعب استان خراسان رضوی 
نیز د   ر این نشست ضمن تبیین جایگاه پست بانک ایران و خد   مات آن تصریح کرد   : این بانک د   ر توسعه اقتصاد   ی 
روستاها، اشتغال زائی این مناطق و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها، نقش بسیار مهمی د   ارد    و د   ر این مسیر 

جایگاه فرماند   اری ها بسیار مهم و تاثیر گذار می باشد   .

فرماند   ار فرید   ون شهر: 

خد   مات پست بانک ایران د   ر روستاها بسیار مهم و ارزند   ه است
غالمرضا  یسلیانی سرپرســت فرماند   اری شهرستان 
فرید   ون شهر د   ر نشست مشترک با مسئوالن پست بانک 
استان اصفهان تأکید    کرد   : جایگاه و حضور پست بانک 
ایران د   ر روستاهای این شهرستان برای خد   مت رسانی 
به هموطنان بســیار مهم و ارزند   ه است. به گزارش 
مد   یریت شعب استان اصفهان: یسلیانی تصریح کرد   : 
75 د   رصد    شهرستان فرید   ون شهر را  بافت روستائی 
تشکیل می د   هد    و فاصله آخرین روستا تا مرکز این شهرستان 180 کیلومتر است و همین موقعیت موجب شد   ه که حضور 
این بانک د   ر روستاها بسیار مؤثر باشد   . وی آماد   گی مجموعه فرماند   اری را به منظور حمایت از پست بانک ایران د   رخصوص 
انتقال منابع د   هیاری ها و کمیته امد   اد    امام خمینی )ره( و تخصیص مکان د   فاتر خد   مات روستائی د   ر ساختمان د   هیاری 
روستاها به منظور خد   مت رسانی هرچه بیشتر به آنان اعالم کرد   .  همچنین د   ر این نشست بهزاد    امیریان مد   یرشعب 
پست بانک استان اصفهان، خواستار حمایت فرماند   اری از این بانک جهت تقویت د   فاترخد   مات بانکی و انتقال حساب 
د   هیاری ها و کمیته امد   اد    به پست بانک ایران شد   . گفتنی است: د   ر این نشست بخشد   ار و رئیس پست بانک شهرستان 
فرید   ونشــهر نیز حضور د   اشتند    و مسائل و مشکالت د   فاترخد   مات بانکی این شهرستان را مورد    بررسی قرار د   اد   ند   . 

تقد   یر فرماند   اران شهرستان های باغملک و باوی
از خد   مت رسانی پست بانک ایران د   ر روستاها

حید   ر سید   ی فرماند   ار شهرســتان باوی و لطیف 
حیائــی اهوازی فرمانــد   ار شهرســتان های باوی 
و باغملــک د   ر نشســت مشــترک با مســئوالن 
پست بانک اســتان خوزستان از خد   مت رسانی این 
بانک د   ر روستاها و مناطق د   ورد   ست تقد   یر کرد   ند   . 
به گزارش مد   یریت شعب استان خوزستان: حیائی 
اهوازی فرماند   ار شهرســتان باغملک د   رنشســت 
با مسئوالن پست بانک اســتان ضمن حمایت از 
این بانک اظهارد   اشــت: 60 د   رصــد    جمعیت این 
شهرســتان د   ر روستاها متمرکز هســتند    که براین اساس حمایت و پشتیبانی از این بانک د   ر واقع حمایت از 
روستائیان و اقشار ضعیف جامعه است.  وی برانتقال حساب تمامی د   هیاری های شهرستان به د   فاتر روستائی 
پســت بانک این شهرســتان تأکید    کرد   . سید   ی فرماند   ار شهرســتان باوی نیز د   ر نشست د   یگری با مسئوالن 
پســت بانک استان بیان د   اشــت: این بانک جامع ترین بانک خد   مت رسان د   ر روستاها و مناطق محروم است و 
با توجه به نقش محوری و اساســی تولید    د   ر روستاهای استان انتظار د   اریم خد   مات آن  روز به روز گسترش 
یابد   . همچنین عباس اســتواری مد   یرشــعب پست بانک استان ضمن تشــریح اهد   اف، مأموریت ها، رسالت و 
فعالیت های پســت بانک ایران، خواســتار حمایت همه جانبه مســئوالن از این بانک جهت افزایش رفاه حال 
روســتائیان و توسعه آباد   انی و اشتغال زا ئی د   ر این مناطق شــد   . گفتنی است: د   ر این نشست ها بخشد   اران و 

رئیس شورای شهر شهرستان های مذکور هم حضور د   اشتند   . 

فرماند   ار ارسنجان: 

پست بانک ایران حضور مؤثری 
د   ر روستاها و نقاط محروم د   ارد   

محمد   یوسف کاظمی فرماند   ار شهرستان ارسنجان د   ر 
نشست مشترک با مسئوالن پست بانک استان فارس 
گفت: خد   مت به مرد   م د   ر روســتاها و نقاط محروم د   ر 
اولویت امور د   ولت اســت که خوشبختانه پست بانک 
ایران حضور بســیار مؤثری د   ر این مناطــق د   ارد   . به 
گزارش مد   یریت شــعب استان فارس: د   ر این نشست 
د   رخصوص تد   اوم همکاری د   ر زمینه انتقال حســاب 
د   هیاری هــا، معرفی خد   مات صند   وق قرض الحســنه، 
ســاماند   هی د   فاترخد   مات بانکی شهری و روستائی د   ر 
راستای اســتفاد   ه بهینه مرد   م از خد   مات پست بانک 
ایران و ایجاد    زمینه حضور و همکاری سایر د   ستگاه ها 
و نهاد   هــا د   ر د   فاتــر مذکور بحث و تباد   ل نظر شــد   . 
گفتنی اســت: براساس همکارهای متقابل بین پست 
بانک اســتان فارس و شــرکت پرمیوم باند   ؛ بزرگترین 
تولید   کننــد   ه و توزیع کننــد   ه ورق هــای کامپوزیت 
آلومینیومی د   رخاورمیانه، یک د   ستگاه خود   پرد   از این 
بانک د   ر محل شرکت این شرکت واقع د   ر منطقه ویژه 

اقتصاد   ی شیراز نصب و راه اند   ازی شد   .

حمایت فرماند   اران بوئین میاند   شت 
و فرید   ن از خد   مات پست بانک ایران

فرماند   اران شهرســتان های بوئین د   شــت و فرید   ن 
د   ر نشســت های جد   اگانه با مســئوالن پست بانک 
اســتان که به منظور رفع مشــکالت د   فاترخد   مات 
بانکی د   ر روستاها و خد   مت رسانی بهینه به ساکنان 
مناطق مذکور برگزارشــد    ضمن تأکید    بر گسترش 
همکاری ها، حمایت خود    را از این بانک خد   مت گذار 
و مرد   مــی اعالم کرد   ند   . به گزارش مد   یریت شــعب 
اســتان اصفهان: ماشــاء الل طحائیان زاد   ه فرماند   ار 
شهرســتان بوئین میاند   شــت د   ر این نشست  ضمن 
تقد   یر از خد   مت رسانی پست بانک ایران د   ر روستاها 
تأکید    کرد   : د   هیاران و شوراهای اسالمی د   رخصوص 
انتقال حســاب ها به د   فاترخد   مــات بانکی و مرتفع 
کــرد   ن مشــکالت فی مابین نهایت همــکاری را با 
مسئوالن این د   فاتر د   اشته باشند   . همچنین اسفند   یار 
تاجمیری فرماند   ار شهرستان فرید   ن د   ر این نشست 
اظهارد   اشت: حضور پســت بانک ایران د   ر روستاها 
موجب مهاجرات زد   ائی روستائیان به شهرهای اطرف 
شــد   ه و این بســیار ارزشمند    اســت. گفتنی است: 
بهزاد    امیریان مد   یرشــعب استان اصفهان د   ر هریک 
از این نشســت ها خواســتار حمایت هرچه بیشتر 
فرماند   اری ها و انتقال حساب های د   هیاری ها به د   فاتر 
روســتائی این بانک برای رونق د   فاتر مذکور و ارتقاء 

انگیزه کارگزاران آن شد   . 
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رهبر معظم انقاب اسامی
اعضای جد   ید شورایعالی 

فضای مجازی را منصوب کرد 
حضرت آیت الل خامنه ای رهبرمعظم انقالب اسالمی 
طی حکمی اعضای جد   ید    شورایعالی فضای مجازی 
را برای یک د   وره چهارســاله منصــوب کرد   ند   . براین 
اساس اعضای حقوقی شــامل؛ رئیس جمهور)رئیس 
شورایعالی(، رئیس مجلس شورای اسالمی، رئیس قوه 
قضائیه، رئیس سازمان صد   اوسیما، د   بیر شورایعالی و 
رئیس مرکز، د   اد   ستان کل کشــور، وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات، وزیر فرهنگ و ارشاد    اسالمی، وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطالعات، وزیر آموزش 
و پرورش، وزیر د   فاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح 
کشور، معاون علمی و فن آوری رئیس جمهور، رئیس 
کمیســیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی، رئیس 
سازمان تبلیغات اسالمی، فرماند   ه کل سپاه پاسد   اران 
انقالب اســالمی، فرماند   ه نیــروی انتظامی و اعضای 
حقیقی نیز شــامل؛ حجج االســالم سید   سعید   رضا 
عاملی، حمید    شــهریاری، رضاتقی پور، مهد   ی اخوان 
بهاباد   ی، مسعود    ابوطالبی، کامیار ثقفی، رسول جلیلی 

و سید   عزت الل ضرغامی می باشند   .

افزایش تعد   اد    د   ستگاه های 
کارت خوان )POS(پست بانک ایران 

به 95 هزار د   ستگاه
به منظور گسترش خد   مات بانکد   اری الکترونیک و د   ر 
راستای ترویج  فرهنگ استفاد   ه هرچه بیشتر از پول 
الکترونیکی د   ر مبــاد   الت و خرید   های روزمره، تعد   اد    
د   ستگاه های کارت خوان )POS( پست بانک ایران د   ر 
مراکز خرید    و فروشگاه های سراسر کشور به 95 هزار 
د   ستگاه افزایش می یابد   . به گزارش اد   اره کل بازاریابي 
و تجارت الکترونیک: براســاس قرارد   اد    منعقد   ه بین 
پست  بانک ایران و شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، 
تعد   اد    30 هزار د   ســتگاه کارت خوان )POS( متصل 
به د   ارند   گان حســاب د   ر این بانک د   ر سراسر کشور 
نصب و راه اند   ازی می شــود   .  بنابراین گزارش: د   رحال 
حاضر تعد   اد    65 هزار د   ستگاه کارت خوان پست بانک 
ایران و یا د   ســتگاه های متصل به حســاب این بانک 
د   ر ســطح کشور نصب و راه اند   ازی شد   ه و با عملیاتی 
شــد   ن این تعد   اد    د   ســتگاه ، مجموع آن به 95 هزار 
د   ســتگاه می رســد   . این گزارش می افزاید   : هریک از 
متقاضیان می توانند    با مراجعه به شعب این بانک د   ر 
سراسر کشور نســبت به افتتاح حساب اقد   ام نمود   ه 
و د   رخواست استفاد   ه از این د   ستگاه ها را ارائه نمایند   . 
گفتنی است: از طریق این د   ستگاه ها خد   مات متنوعی 
نظیــر؛ ماند   ه گیری حســاب، پرد   اخــت وجه خرید   ، 
پرد   اخت وجوه قبوض، فروش کارت شــارژ تلفن های 
همراه اول و ایرانســل و سایر خد   مات رایج بانکی به 

هموطنان ارائه می شود   .

نایب رئیس هیأت مد   یره پست بانک ایران 
عضو هیأت رئیسه ورزش های همگانی شهرستان بابل شد   

طی مراسمی از سوی انصارآری رئیس اد   اره ورزش و جوانان شهرستان بابل فریبرز شعبانیان نائب رئیس هیات 
مد   یره پست بانک ایران را به عنوان عضو هیأت رئیسه ورزش های همگانی این شهرستان منصوب کرد   . به گزارش 
مد   یریت شــعب اســتان مازند   ران: د   ر این مراسم رئیس اد   اره ورزش و جوانان شهرســتان بابل از حضور د   کتر 
شعبانیان د   ر هیأت ورزش های همگانی بابل و قبول مسئولیت توسط وی قد   رد   انی نمود   . د   کتر شعبانیان نیز د   ر 
این مراســم ضمن تقد   یر از حســن اعتماد    مجمع هیأت ورزش های همگانی شهرستان بابل جهت انتصاب وی 
به عنوان عضو هیأت رئیسه ورزش های همگانی این شهرستان اظهارد   اشت: با توجه به حضور پست بانک ایران 
د   ر مناطق محروم و روســتائی، رؤسای شعب و کارگزاران د   فاترخد   مات بانکی می توانند    نقش مهمی د   ر توسعه 
ورزش همگانی د   رسطح کشور د   اشته باشند   .  همچنین د   ر اد   امه جواد    فضائی قره بالغ کارشناس روابط عمومی 
و بازاریابی پســت بانک استان گزارشــی از فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی پست بانک استان ارائه و 
د   ید   گاه ها و پیشنهاد   های الزم د   ر زمینه توسعه ورزش های همگانی را مطرح کرد    و مقرر شد    کمیته ای مشترک 
د   راین خصوص برگزار و تصمیمات الزم اتخاذ شود   . گفتنی است: د   ر پایان حکم انتصاب د   کتر شعبانیان توسط 

رئیس اد   اره ورزش و جوانان شهرستان بابل به وی اعطاء شد   . 

بهره برد   اری  از 24 طرح پست بانک ایران د   ر هفته د   ولت
به مناسبت هفته د   ولت و د   رراستای گسترش خد   مات 
خــرد   ه بانکد   اری د   رســطح کشــور و فراهــم نمود   ن 
د   سترســی عمومی به خد   مات متنوع بانکی تعد   اد    24 
طرح پســت بانک ایران به بهره برد   اری می رســد   .  به 
گزارش روابط عمومی: مد   رســه شش کالسه روستای 
نصر شهرستان د   هلران، د   فاترخد   مات بانکی روستاهای 
قطــور و بوالماج خوی، بالو ارومیــه و گل بهی بوکان، 
باجه های بانکی ســهرابیه و باغســتان اســتان البرز، 
باجه شبانه روزی 24×7 مشــهد   ، د   فاترخد   مات بانکی 
روستای نقنج بیرجند    و خانیک فرد   وس، د   فاتر مستقل 
خد   مــات بانکی تعاونــی د   امد   اران بشــرویه و منطقه 
ویژه اقتصاد   ی بیرجند   ، د   فتر مســتقل خد   مات بانکی 
یوسفلو زنجان، د   فاترخد   مات بانکی روستاهای د   ه مال، 
جیالن و چهارطاق پرو شــاهرود    و فوالد   محله سمنان، 
د   فاترخد   مــات بانکی زرگــر و روســتای صلح د   ار کال 
شهرســتان بابل از جمله این طرح هاســت که مورد    
بهره بــرد   اری قرار گرفت. بنابرایــن گزارش: د   ر همین 
ایام محل جد   ید    شعب شهرستان نورآباد    فارس، قائم شهر و شعبه مرکزی شهرستان کوهد   شت، باجه مستقل 
شهرستان ازنا، ســامانه تلفنی و اینترنتی نوبت د   هی پست بانک استان لرستان د   ر بیمارستان شهید    رحیمی 
خرم آباد    افتتاح گرد   ید   . گفتنی است: این طرح ها با همکاری مد   یریت  شعب استان ها و کارگزاران د   فاترخد   مات 

بانکی شهری و روستائی بخش خصوصی آماد   ه افتتاح شد   ه بود   
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منطقه یک تهران

برگزاری د   وره های آموزشی مد   یریت استرس 
و خد   مات الکترونیکی د   ر مد   یریت شعب منطقه یک تهران
د   ر راستای برنامه های آموزشی بانک و ارتقاء سطح علمی کارکنان، د   وره آموزشی 
مد   یریت اســترس د   ر برخورد    با مشــتریان برای کارکنان مد   یریت شعب منطقه 
یــک تهران برگزار گرد   ید   . به گزارش مد   یریت شــعب منطقه یک تهران: عالوه بر 
آن د   وره آموزشــی خد   مات الکترونیک و خد   مات نوین بانکی جهت د   فاتر خد   مات 
بانکی اســتان برگزار و طــی آن، آموزش های الزم به شــرکت کنند   گان ارائه و بر 
رعایت د   ستورالعمل های صاد   ره از سوی بانک مرکزی و پاسخگوئی به خواست های 
مشتریان بانک تأکید    شد   . گفتنی است: د   ر این د   وره های آموزشی شرکت کنند   گان 

سؤاالت خود    را مطرح و پاسخ های الزم را نیز د   ریافت نمود   ند   . 

منطقه د        و تهران

حضور دکتر فرحی د   رجلسه ارزیابی 
عملکرد    مد   یریت شعب منطقه د   و تهران 

دکتر فرحی مد   یرعامل بانک، سوم شهریورماه سال جاری از شعبه شهید   فالحی و 
واحد   های ستاد   ی مد   یریت شعب منطقه د   و تهران بازد   ید    و ضمن گفتگو با کارکنان 

و آشنائی با آنان د   ر جلسه ارزیابی عملکرد    این مد   یریت حضور یافت.
به گزارش مد   یریت شعب منطقه د   و تهران: فرحی د   رجلسه ارزیابی این منطقه که با 
حضور د   کتر صباغی عضو هیأت مد   یره، مد   یران امور، برخی رؤسای اد   ارات ستاد   ی، 
مد   یرعامل صند   وق قرض الحســنه، مد   یر، معاون و رؤسای شعب و کارشناسان این 
منطقه برگزارشد    ضمن تبریک میالد    امام رضا)ع( و گرامید   اشت هفته د   ولت و یاد    
و خاطره شهد   ای د   ولت گفت: نیروی انسانی پست بانک ایران، سرمایه خوبی برای 
این بانک هستند    چرا که تعلق ســازمانی و همد   لی آنها علی رغم وجود    مشکالت 
بی نظیر اســت و از این بابت بسیار خوشــحال هستیم. وی تصریح کرد   : مأموریت 
پســت بانک ایران، خرد   ه بانکد   اری اســت ولی د   رکنار این موضوع توسعه روستاها 
د   راقصی  نقاط کشــور مد   نظر می باشد    و با توجه به عاملیت بانکی وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات بایســتی تالش و د   قت بیشــتری د   ر برآورد   ه کرد   ن انتظارات 
این مجموعه د   اشــته باشیم.  فرحی با تأکید    براینکه ظرفیت این بانک بسیار زیاد    
است اظهارد   اشت: حمایت بی د   ریغ د   کتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
از پســت بانک ایران فرصت بســیار مغتنمی است که باید    از این فرصت به خوبی 
استفاد   ه کنیم. برهمین اساس از همه مد   یران، رؤسای شعب و کارکنان تقاضا د   ارم 

همه همت خود    را بکار گیرند    تا از این مراحل و مشکالت به خوبی عبور کنیم.
مد   یرعامل پست بانک ایران به مطالبات معوق نیز اشاره کرد    و گفت: د   ر این زمینه 

باید    تالش مضاعف د   اشته باشیم تا شاخص های بهتری د   اشته باشیم.
فرحی د   راد   امه به د   ید   ار و گفتگو با رئیس مجلس شورای اسالمی اشاره کرد    و عنوان 
د   اشت: خوشبختانه با توجه به حضور گسترد   ه و آثار مثبت خد   مات رسانی پست بانک 

ایران بویژه د   ر روستاها و مناطق محروم و همچنین شناخت خوب مسئوالن از ماهیت 
خد   مت رســانی این بانک قول مساعد   ت د   اد   ند    تا ابهامات قانونی آن را مرتفع سازند   . 
وی د   رپایان بر اهمیت ارائه خد   مات و تجهیزمنابع و جهش اساســی د   ر این زمینه و 
همچنین آموزش نیروی انسانی تأکید    کرد   . د   کتر صباغی عضو هیأت مد   یره نیز د   ر این 
جلسه گفت: همه با هم با همفکری و همگرائی به سوی چشم اند   از ترسیم شد   ه بانک 
حرکت می کنیم و د   رآستانه بیستمین سال تأسیس پست بانک ایران، خوشبختانه 
سختی ها را پشت سر گذاشــتیم و روزهای خوبی د   ر پیش رو د   اریم. همچنین اکبر 
غالمی مد   یرشــعب منطقه د   و تهران د   ر این جلســه با تقد   یر از حضور مد   یرعامل و 
مد   یران ســتاد   ی و ضمن ارائه گزارش عملکــرد    گفت: این منطقه به جهت مجری 
عاملیت بانکی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از اهمیت ویژه ای برخورد   ار است 
و اگر موفقیتی حاصل شد   ه مرهون تالش همکاران است. غالمی به برخی مشکالت 
منطقه د   ر زمینه نیروی انسانی پرد   اخت و تصریح کرد   : بخش اعظمی از منابع منطقه 
مربوط به وزارتخانه است و پرد   اخت حقوق 21 هزار کارمند    و عملیات بانکی پیمانکاران 
این مجموعه نیز توسط منطقه د   و انجام می شود   . گفتنی است: د   ر این جلسه هریک 
از مد   یران و رؤســای اد   ارات ستاد   ی، د   ید   گاه ها و نظرات خود    را د   رخصوص مسائل و 
امور مربوط به حوزه خود    بیان کرد   ند    و د   رپایان نیز از همکاران شعبه شهید   فالحی، 

شهید   مفتح، آفریقا و رسالت به عنوان طالیی این منطقه تقد   یر بعمل آمد   .

جلسه هم اند یشی رؤسای شعب موفق 
منطقه د و تهران برگزار شد 

با همکاری اد اره کل آموزش و تحقیقات، جلســه هم اند یشی رؤسای شعب موفق 
منطقه د و تهران با حضور  د اود  قزلباش مد یر امور اعتباری، محمود  شیرد ل مد یر 
امورشــعب و توسعه بازار، اسماعیل عسگری رئیس اد اره کل آموزش و تحقیقات، 
معاون وی و معاون اد اره کل حوزه مد یریت و روابط عمومی و مســئوالن منطقه 
مذکور د ر ســاختمان آموزش برگزار شــد . به گزارش مد یریت شعب منطقه د و 
تهران: عســگری هد ف از تشکیل اینگونه جلسات را هم افزائی د انشی د انست و 
گفت: بانکد اری یک فعالیت بلند مد ت اســت و د ر شــرایط کنونی، بانک نیازمند  
یک اعتماد  به نفس جد ی می باشــد . شــیرد ل و قزلباش مد یران امور شــعب و 
اعتباری  نیز د ر این جلســه بر رعایت چارچوب های کلی و به نوعی خط قرمزها 
د ر باور پذیرش ریســک منطقی برای اد امه حیات بانک و همچنین مهیا نمود ن 
شــرایط برای اینکه یک رئیس شعبه بتواند  با فراغ بال به امور محوله و مربوطه 

بپرد ازد  تأکید  کرد ند .
محمد تقی کمال پور معــاون اد اره کل حوزه مد یریت و روابط عمومی هم د ر این 
جلســه، متفاوت بود ن موقعیت جغرافیائی شــعب از نظر فرهنگی و اجتماعی، 
نیروی انســانی به عنوان مهمترین عامل، تقویت ارتباط ســتاد  و اعضای هیأت 
مد یره با صف و نقش به ســزای د فاترخد مات بانکی را به عنوان چهار محور اصلی 
و اساسی موفقیت بانک برشمرد .  همچنین د ر این جلسه برخی از رؤسای شعب 
موفق منطقه؛ د ید گاه ها و نظرات خود  را د رخصوص ارتباط با مشتری، شناسائی 
نیاز مشتریان، جذب منابع، موقعیت جغرافیائی شعب ارائه کرد ند . گفتنی است: 
د ر پایان این نشســت مسائل و مشــکالت موجود  د رسطح شعب مطرح و مورد  

بحث و بررسی قرار گرفت. 
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استان آذربایحان شرقی

برگزاری د   وره آموزشی استراتژی نوین بازاریابی 
د   ر پست بانک آذربایجان شرقی

د   ر راســتای برنامه های آموزشــی بانک، د   وره آموزشی اســتراتژی نوین بازاریابی 
د   ر پســت بانک اســتان آذربایجان شرقی برگزار شــد   . به گزارش مد   یریت شعب 
استان آذربایجان شــرقی: د   ر این د   وره شش ساعته که چهارد   هم شهریورماه سال 
جاری د   رمحل ســالن اجتماعات ساختمان مرکزی اســتان برگزار گرد   ید    رؤسا و 
معاونین شعب حضور د   اشتند   . گفتنی است: مد   رس مربوطه ضمن تشریح مبانی و 

راهکارهای بازاریابی نوین به سئواالت شرکت کنند   گان نیز پاسخ د   اد   .

استان آذربایحان غربی

بازد   ید    د   کتر قنبری معاون وزیر ارتباطات 
از پست بانک آذربایجان غربی

د   کتر قنبــری معاون برنامه ریزی و نظــارت راهبــرد   ی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات د   رحاشیه نخستین هم اند   یشی بین المللی فناوری- اقتصاد   ی اورمیا که د   وم 
شهریورماه سال جاری د   ر ارومیه برگزار شد    از واحد   های ستاد   ی پست بانک استان 
آذریایجان غربی و شعبه مرکزی ارومیه بازد   ید    و جلسه مشترکی با آنان برگزار کرد   . 
به گزارش مد   یریت شعب استان آذربایجان غربی: علیرضا اد   همی مد   یرشعب استان 
د   ر ابتد   ای این جلســه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت جغرافیائی و اقتصاد   ی استان 
و ســهم پســت بانک ایران د   ر بهره مند   ی از منابع استان به تشریح وضعیت پست 
بانک اســتان پرد   اخت و خواستار تعیین تکلیف سیستم جامع بانکی، تعیین متولی 
برای د   فاتر ICT جهت پشتیبانی و توسعه کمی و کیفی آنها و لزوم حمایت د   ولت 
و واگذاری انجام خد   مات عمومی د   ولتی به د   فاتر مذکور د   ر روســتاها شد   . همچنین 
د   کتر قنبری د   ر اد   امه با اشراف کامل به مسائل بانکی و وضعیت پست بانک استان د   ر 
زمینه شاخص های گوناگون مصارف به منابع، هزینه به د   رآمد    و انواع مطالبات ضمن 
ارائه توضیحات الزم برحمایت از د   فاترخد   مات بانکی روســتائی و کارگزاران تأکید    و 

اظهارد   اشت: توسعه پاید   ار د   ر روستاها صرفاٌ با ارائه خد   مت امکان پذیر خواهد    بود   .

استان ارد  بیل

جلسه شورای اد اری پست بانک استان ارد بیل 
با حضور مد   یرعامل برگزار شد 

دکتــر فرحی مد   یرعامل بانک به همراه تنی چند    از مد   یران ســتاد   ی از واحد   های 
ستاد   ی مد   یریت شعب استان ارد   بیل، شعب مرکزی و تازه مید   ان شهرستان ارد   بیل 
و د   فاترخد   مات بانکی سرعین و سلطان آباد    بازد   ید    و طی مراسمی شاپور ابری را به 

ســمت سرپرست مد   یریت شعب پست بانک استان ارد   بیل معرفی کرد   . به گزارش 
مد   یریت شعب استان ارد   بیل: وی د   ر این بازد   ید   ها ضمن گفتگو با هریک از کارکنان 
و تأکید    بر استاند   ارســازی چید   مان شعب و د   فاتر اظهارد   اشت: باتوجه به پویائی و 
توان مجموعه همکاران استان انتظار د   اریم منابع الزم با تالش های مضاعف جذب 
شود    تا بتوانیم تسهیالت اشتغال زائی بیشــتری به هموطنان پرد   اخت کنیم. وی 
د   رجریــان این بازد   ید   ها ضمن گفتگو با خبرنگاران رســانه ها تصریح کرد   : بیش از 
14 هزار شعبه و د   فتر خد   مات بانکی پست بانک ایران د   رسطح کشور خد   مت رسانی 
می کند    و د   رحال حاضر یارانه 1/6 میلیون روســتائی توســط این بانک پرد   اخت 
می شود   . فرحی با اشاره به اینکه بیش از 30 نوع خد   مت بانکی اعم از؛ افتتاح انواع 
حساب های جاری و قرض الحسنه، ســپرد   ه های کوتاه مد   ت و بلند   مد   ت، پرد   اخت 
حقوق و سود    سهام شرکت ها، د   ریافت وجوه قبوض مصرفی و پرد   اخت تسهیالت و 
وام ازد   واج توســط این بانک د   ر روستاها ارائه می شود    افزود   : تالش ما این است که 
خد   مات متنوع بانکی از جمله تســهیالت خرد    اشتغال زائی را به هموطنان ارائه تا 
بتوانیم د   غد   غه مالی و بانکی آنان را مرتفع سازیم. وی عنوان کرد   : با توجه به ایجاد    
زیرســاخت های الزم اینترنتی و خد   مات ICT د   ر 25 هزار روستا، سعی می کنیم 
زمینه بهره مند   ی ســاکنان آن از خد   مات پســت بانک ایران را نیز فراهم سازیم تا 
د   ر تأمین مالی و تقویت مسائل اقتصاد   ی روستائیان مؤثر باشیم. مد   یرعامل پست 
بانک ایران ضرورت تأمین مالی بخش های مختلف را د   ر ایجاد    فرصت های اشتغال 
و کارآفرینی الزم د   انســت و افزود   : این بانک بــا تجهیزمنابع خود    و تفاهم نامه با 
صند   وق توسعه ملی، آماد   ه پرد   اخت تسهیالت به بخش های مختلف اقتصاد   ی است. 
فرحی با تأکید    کرد   : باتوجه به فعالیت 350 شــعبه و د   فتر خد   مات بانکی د   رسطح 
اســتان، بایستی زمینه توســعه و تنوع خد   مات را افزایش د   هیم. وی تصریح کرد   : 
براســاس تفاهم نامه  منعقد   ه با د   انشگاه آزاد    اسالمی تا نیمه مهرماه سال جاری به 
بیش از 6 هزار د   انشجوی این د   انشگاه تا سقف 100 میلیون ریال تسهیالت ازد   واج 
پرد   اخت خواهیم کرد   . همچنین فرحی د   رجلســه معارفــه ابری که جواد    زنجانی 
فرماند   ار ارد   بیل نیز حضور د   اشت ضمن تقد   یر از زحمات و تالش های بهروز د   اد   خواه 
مد   یرپیشین استان ارد   بیل گفت: خوشبختانه مجموعه بانک توانمند   ی های الزم را 
برای خد   مت رسانی به هموطنان د   ارد    اما باید    تالش کنیم کیفیت خد   مات را ارتقاء 
د   اد   ه و رضایت مشتریان را بیش از پیش فراهم سازیم. وی با اشاره به ظرفیت خوب 
استان ارد   بیل برای ارتقاء شاخص های بانکی بر نظارت بیشتر و ایجاد    محیط سالم 
و حمایت از کارکنان زحمتکش تأکید    کرد    و خواستار انجام برنامه ریزی های مستمر 
برای بهبود    وضعیت و پیشــرفت امور شد   . شیرد   ل نیز د   ر این جلسه اظهارد   اشت: 
پســت بانک ایران با توجه به رسالتی که د   ارد    توانسته است به اهد   اف خود    برسد    
و علیرغم مواجه با مشــکالت گذشته، د   رسال جاری عملکرد    خوبی د   اشته و مسیر 
حرکتی آن روبه رشد    می باشــد   . مد   یرامور شعب و توسعه بازار تصریح کرد   : ارتقاء 
شاخص ها بیانگر عملکرد    خوب استان ارد   بیل است اما انتظار د   اریم از ظرفیت های 

موجود    استفاد   ه بهتری شود   .
شهرکی کیا هم د   ر اد   امه این جلسه تصریح کرد   : نقش و جایگاه حراست صیانت از بانک، 
کارکنان و د   ارائی هائی بانک  است و رویکرد    ما، حراستی اخالق گرا، پاسخگو، تصمیم ساز 
و اثرگذار اســت و براین اساس توجه به مسائل اخالقی را سرلوحه کارهای خود    قرار 
د   اد   ه ایم. وی افزود   : برنامه های د   فتر مرکزی حراســت براســاس این چهارمحور انجام 
می شود    و برهمین مبنا مسیر حرکت بانک به سمت ارتقاء و پیشرفت است. محمد   رضا 
حسنلو سرپرست اد   اره کل امور شعب نیز د   ر این جلسه ضمن تقد   یر از عملکرد    خوب 
استان بر ارتقاء شاخص ها برای تحقق EPS بانک تأکید    کرد   . همچنین د   ر این جلسه 
د   اد   خواه، گزارشی از عملکرد    پســت بانک استان د   ر زمان تصد   ی خود    ارائه و سپس 
ابری سرپرست جد   ید    این استان ضمن تقد   یر از حسن اعتماد    مسئوالن بانک به وی به 
تشریح برنامه های خود    پرد   اخت و گفت: پست بانک ایران طالیه د   ار حمایت از مناطق 
محروم و بازوی د   ولت د   ر توسعه روستاهاست و این مهم را د   رپرد   اخت یارانه ها و ارائه 
خد   مــات متنوع بانکی به خوبی اثبات کرد   . ابری ارتقاء کمی و کیفی خد   مات، ارتقاء 
بهره وری، تحقق هد   ف سپرد   ه ای، کنترل نقد   ینگی، رعایت شاخص منابع و مصارف، 
کاهش مطالبات معوق، ارتقاء د   رجه های شــعب و د   فاترخد   مات بانکی را از مهمترین 
برنامه های خود    برشمرد   . گفتنی است: مد   یرعامل پست بانک ایران و هیأت همراه وی 
د   ر جریان این سفر، نشستی نیز با مجید    خد   ابخش استاند   ار ارد   بیل برگزار کرد   ند    که 
طی آن فرحی ضمن تشریح خد   مات بانک، خواستار حمایت مجموعه استاند   اری از این 

بانک مرد   می و خد   مت رسان شد   . 
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استان اصفهان

نصب و راه اند   ازی چهار د   ستگاه خود   پرد   از 
پست بانک ایران د   ر د   فاتر پستی استان اصفهان

چهار د   ســتگاه خود   پرد   از پست بانک ایران د   ر د   فاتر پستی استان اصفهان همزمان 
با هفته د   ولت با حضور حسین مهری مد   یرعامل پست و مسئوالن استانی  نصب و 
راه اند   ازی شــد   .  به گزارش مد   یریت شعب استان اصفهان: د   ر این مراسم مهند   س 
مهری ضمن افتتاح د   ســتگاه های مذکور و قد   رد   انی از پست بانک ایران به جهت 
هماهنگی با شــرکت پست د   ر راستای خد   مت رســانی به هموطنان بر گسترش 
همکاری های متقابل تأکید    کرد   . همچنین د   ر این مراسم بهزاد    امیریان مد   یرشعب 
پست بانک استان اظهارد   اشت: هم اکنون د   رحال بررسی و شناسائی نقاط پرترد   د    
د   رســطح استان جهت نصب و راه اند   ازی د   ســتگاه های خود   پرد   از هستیم تا از این 

طریق نقاط کور شبکه بانکی استان پوشش د   اد   ه شود   .
وی افزود   : پســت بانک ایران آماد   ه هرگونه همکاری با د   فاتر پســت جهت توسعه 

خد   مات د   ر راستای رضایتمند   ی هموطنان است. 

برگزاری د   وره آموزشی تجهیزمنابع و استراتژی 
نوین بازاریابی د   ر مد   یریت شعب استان اصفهان

د   ر راســتای ارتقاء سطح علمی و آشــنایی کارکنان، د   وره آموزشی تجهیزمنابع،  
مشتری نوازی و استراتژی بازاریابی نوین د   ر پست بانک استان اصفهان برگزار شد   .

به گزارش مد   یریت شعب اســتان اصفهان: د   ر این د   وره های آموزشی د   کتر کیانی  
مد   رس د   انشــگاه به تشریح  شخصیت های متفاوت مشتریان و رفتار متقابل با آنها 
)مد   لdisc(، مفهوم مشــتری نوازی د   رسطوح مختلف سازمان و ساختار سازمانی 
مشــتری محوری پرد   اخت. همچنین وی د   رخصوص برنامه های توانمند   ســازی 
کارکنان بانک، زبان بد   ن سازمان، مشتری مد   اری د   اخلی  مطالب و موارد    آموزشی 
الزم را ارائه کرد   . گفتنی اســت: د   ر این د   وره آموزشی شرکت کنند   گان د   ید   گاه ها، 
نقطه نظرات و سواالت خود    را مطرح و پاسخ های الزم به آنان ارائه گرد   ید   .  بنا براین 
گزارش: کیانی د ر د وره آموزشــی اســتراتژی بازاریابی نوین به تشریح راهکارهای 
بهبود    مد   یریت ارتباط با مشتری، ســطوح رفتاری برای شناسائی الگوی رفتاری، 
ثبت و ساماند   هی اید   ه های نو کارکنان، یاد   گیری مستمر و تحمل ریسک پرد   اخت و 
موارد    آموزشی الزم را به آنان ارائه کرد   . وی د   رپایان نحوه مذاکره و بازاریابی تیمی 
بصورت عملی اجرا و مورد    بررســی قرار گرفت و به ســؤاالت مطرح شد   ه توسط 

شرکت کنند   گان نیز پاسخ د   اد   ه شد   . 

استان البرز

تشریح خد   مات پست بانک ایران 
توسط د   کتر واعظی د   ر نمازجمعه شهرستان کرج

د   کتــر واعظی وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات ضمن حضــور د   ر نمازجمعه 
شهرســتان کرج، عملکرد    این وزارتخانه ومجموعه های وابســته از جمله پست 
بانک ایران را تشــریح کرد   . به گزارش مد   یریت شعب استان البرز: د   کتر واعظی 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، جمعه ششــم شــهریورماه سال جاری ضمن 
شرکت د   ر نماز باشکوه جمعه شهرستان کرج طی سخنانی به تشریح د   ستاورد   ها 
و عملکرد    مجموعه وزارت از جمله پست بانک ایران د   رخصوص ایجاد    و راه اند   ازی 
باجه های بانکی د   ر روســتاها پرد   اخت.  گفتنی است: مد   یر و جمعی از کارکنان 

پست بانک استان به همراه د   کتر واعظی د   ر این مراسم حضور د   اشتند   .

بازد   ید    نمایند   گان شهرستان کرج
 از پست بانک استان البرز

محمد   جواد    کولیوند    و عزیز اکبریان نمایند   گان کرج، اشــتهارد   ، آسارا و فرد   یس 
د   رمجلس شــورای اسالمی به مناسبت هفته د   ولت از مد   یریت شعب پست بانک 
اســتان البرز بازد   ید    و د   ر جلسه شورای اد   اری حضور یافتند   . به گزارش مد   یریت 
شــعب اســتان البرز: کولیوند    د   ر این جلسه گفت: وظیفه ذاتی پست بانک ایران 
ارائه خد   مات د   رنقاط د   ورافتاد   ه و فاقد    واحد   های ارائه د   هند   ه خد   مات بانکی است 
که د   راین راســتا این بانک گام های خوبی برد   اشــته و می بایست با برنامه ریزی 
مناسب نســبت به گســترش خد   مات آن اقد   ام الزم صورت پذیرد   . اکبریان نیز 
د   ر اد   امه این جلســه اظهارد   اشــت: یکی از د   غد   غه امروز کشور، تأمین نقد   ینگی 
بخش تولید    و نیازهای جاری مرد   م اســت که د   ر این مســیر وظایف بانک ها به 
ویژه پســت بانک ایران به جهت حضور د   ر روســتاها بسیار مهم است. همچنین 
مســعود    کمال آباد   ی مد   یر شعب اســتان البرز د   ر این جلسه ضمن خیرمقد   م به 
نمایند   گان اســتان و توجه آنان به پست بانک ایران، گزارشی از وضعیت عملکرد    
پســت بانک اســتان ارائه و از افتتاح باجه های بانکی د   رچند    منطقه شهرستان 
کرج و آماد   ه شــد   ن شعبه مستقل منطقه  ویژه پیام خبر د   اد   . گفتنی است: محمد    
محرابی معاون د   فترمرکزی حراســت و غالمرضا عباســی مد   یر اجرائی صند   وق 
قرض الحســنه و حجت االسالم محمد   ی امام جماعت پســت بانک استان، مد   یر 

شعب و رؤسای د   وایرستاد   ی و شعب استان نیز د   ر این جلسه حضور د   اشتند   . 
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استان ایام

ساخت مد   رسه پست بانک ایران 
د   ر روستای نصر د   هلران به اتمام رسید   

ساخت مد   رسه شش کالسه پست بانک ایران د   ر روستای نصر یک بخش موسیان 
شهرســتان د   هلران به اتمام رســید    و آماد   ه بهره برد   اری است. به گزارش مد   یریت 
شعب اســتان ایالم: کلنگ احد   اث این مد   رسه چند    وقت پیش با مشارکت پست 
بانک ایران د   ر این روستا واقع د   ر کیلومتر 100 شهرستان د   هلران بر زمین زد   ه شد   .
گفتنی است: پست بانک ایران برای ساخت این مد   رسه مبلغ 2 میلیارد    ریال اعتبار 

تخصیص د   اد   ه است که آماده بهره برداری می باشد.

استان چهارمحال و بختیاری

برگزاری جلسه کمیسیون هماهنگی بانک های 
چهارمحال و بختیاری به میزبانی پست بانک 

 جلسه کمیسیون هماهنگی بانک های استان چهارمحال و بختیاری د   ر شهریورماه 
ســال جاری با حضور محمد   رضا رضائی سرپرســت ناظران پولی کشــور و رضا  
شورگشتی مد   یر اد   اره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی و مد   یران بانک های استان 
به  میزبانی پســت بانک برگزار شد   .  به گزارش مد   یریت شعب استان چهارمحال و 
بختیاری: د   ر ابتد   ای جلســه بهنام یزد   انی مد   یر شــعب پست بانک استان ضمن 
خیرمقد   م و تبریک هفته بانکد   اری اســالمی گفت: خد   مات شبکه بانکی باید    برای 
آحاد    مرد   م و مســئوالن به خوبی تبیین گرد   د   .  سعید    منصوریان د   بیر کمیسیون 
هماهنگی بانک های اســتان نیز د   ر اد   امه به طرح مسائل جاری پرد   اخت و سپس 
نظرات مد   یران بانک های استان را برای اتخاذ تصمیمات الزم بیان نمود   .  همچنین 
د   ر این نشســت سرپرست ناظران پولی کشــور، وظیفه ناظران پولی را کمک به 
بانک های اســتان جهت توزیع و جمع آوری مناسب اسکناس د   انست و مد   یر اد   اره 
نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی نیز تصریح کرد   : بانک ها باید    نهایت تالش خود    
را بکار گرفته تا ضمن توســعه خد   مات بانکد   اری الکترونیک، هزینه چاپ و نشــر 
اسکناس د   ر کشور را کاهش د   هند   .  گفتنی است: د   رپایان از حجت الل اخوان ناظر 
پیشین پولی اســتان چهارمحال و بختیاری تقد   یر و مهد   ی اسد   ی به عنوان ناظر 

جد   ید    پولی استان معرفی شد   . 

استان خراسان رضوی
رئیس شورایعالي استان ها: 

حضور پست بانک ایران د   ر مناطق د   ورافتاد   ه 
اقد   امی خد   اپسند   انه است

غالمرضا بصیري پور رئیس شــورایعالي اســتانها ضمن حضور د   ر پست بانک استان 
خراسان رضوی و برگزاری نشســت با غالمرضا حسن زاد   ه مد   یرشعب این استان از 
واحد   های ستاد   ی و برخی شعب بازد   ید    کرد    و اظهارد   اشت: حضور و فعالیت پست بانک 
ایران د   ر روســتاها و مناطق د   ورافتاد   ه کشور اقد   امی شایسته و خد   اپسند   انه است. به 
گزارش مد   یریت شعب استان خراســان رضوی: حسن زاد   ه نیز با تشریح عملکرد    و 
اهد   اف پست بانک استان گفت: این بانک همواره د   رراستای آرمان های امام راحل )ره( 
و منویات مقام معظم رهبري حرکت کرد   ه و چشــم انــد   از اقتصاد   ي را خد   مت به 
محرومان و نقاط کم برخورد   ار از خد   مات بانکي و روستائیان قرارد   اد   ه و براساس رسالت 
خرد   ه بانکد   اري، عمد   ه محورهاي کاري خود    را ایجاد    بسترهاي مناسب رشد    و تعالي 
روســتائیان بنا ساخته است. وی اظهارد   اشت: پست بانک ایران د   ر گام اول با تقویت 
روحیه خود   باوري و اینکه بانک د   ر روستا متعلق به مرد   م روستاست اقد   ام به انتخاب 
کارگزار از میان جوانان تحصیلکرد   ه خود    روستا نمود    و د   ر گام بعد   ي با جلب اعتماد    

به مرد   م ثابت کرد    که منابع جذب شد   ه د   ر همان روستا تخصیص د   اد   ه می شود   .

د   وره آموزشی امنیتی و رفتار سازمانی 
د   ر پست بانک خراسان رضوی برگزار شد   

د   ر راستای برنامه های آموزشی بانک و ارتقاء سطح آگاهی کارکنان د   ر شعب و اهمیت 
موضوع حراســت د   ر بانک ها، د   وره آموزشی هشد   ارهای امنیتی و انتظامی به صورت 
تئوری و عملیاتی با حضور رؤســای شعب و مسئوالن ستاد   ی مد   یریت شعب استان 
خراسان رضوی برگزار شــد   . به گزارش مد   یریت شعب خراسان رضوی: د   ر این د   وره 
آموزشــی که با هد   ف پیشگیری از وقوع جرم های احتمالی و جلوگیری از برنامه های 
سارقین برگزار گرد   ید   ؛ سرگرد    شجاعي کارشناس نیروی انتظامی استان ضمن تشریح 
برنامه های هشــد   ارد   هند   ه و ایمن سازی محیط کار و آگاهی ذهنی و روحی کارکنان، 
با نمایش فیلم ســرقت های اخیر از بانک های مشهد   ، نکات صحیح، غلط و آموزشی 
سرقت ها را مورد    بازبینی وآگاه سازی قرار د   اد   . گفتنی است: این د   وره آموزشی د   ر سه 
مرحله برگزار می شود    که مرحله اول با حضور رؤسای شعب و مسئوالن ستاد   ی، مرحله 
د   وم برای متصد   یان شــعب و کارمند   ان ستاد   ی و د   ر مرحله سوم نیز برای کارگزاران 
د   فاترخد   مات بانکي برگزار خواهد    شــد   .  همچنین براساس مصوبه کارگروه اقتصاد   ی 
بانک های استان خراسان رضوی و تعامل و همکاری ها بین بانک های استان خراسان 
رضوی و استفاد   ه از فضای آموزشی و مد   رسان یکد   یگر، د   وره آموزشی رفتار عملیاتی و 
چگونگی رفتار کارمند   ان با مشتریان برگزار شد   . شایان ذکر است: د   ر این نشست تباد   ل 
تجربیات و نحوه همکاری ها اعم از اهمیت حساب های گوناگون و صد   ور ضمانتنامه و 
پروند   ه تسهیالت و د   ریافت مطالبات معوق و مشکالت و نارسائی ها مورد    ارزیابی قرار 

گرفت و بر گسترش همکاری ها تأکید    شد   .
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ارائه خد   مات الکترونیکی پست بانک ایران 
به معد   ن سنگ آهن سنگان خواف

طبق توافقات حاصله بین مســئوالن پست بانک خراسان رضوی و معد   ن سنگ 
آهن خواف یکي از بزرگترین معاد   ن ســنگ آهن کشــور، خد   مات الکترونیکی 
این بانک به مجموعه کارکنان و مشــتریان آن ارائه می شود   . به گزارش مد   یریت 
شعب استان خراسان رضوی: براین اساس تمامی خد   مات الکترونیکی این بانک 
به مجموعه معد   ن ســنگ آهن سنگان ارائه و عالوه بر آن یک د   ستگاه خود   پرد   از 
پســت بانک ایران د   رمحل معد   ن مذکور نصب شد   ه اســت. گفتنی است: نصب 
این د   ستگاه به جهت فراهم نمود   ن د   سترسی عمومی کارکنان به خد   مات بانکی 

موجب شاد   ی و استقبال آنان شد   ه است. 

استان زنجان

تأکید    مد   یران د   ستگاه های اجرائی استان زنجان 
بر استفاد   ه بهینه از ظرفیت های پست بانک ایران

 د   ر نشســت های جد   اگانه ای که مسئوالن پست بانک اســتان زنجان با مد   یران 
ســازمان اوقاف و امورخیریه، سازمان بهزیســتی و کمیته امد   اد    امام خمینی)ره( 
اســتان برگزار کرد   ند    هریک از آنان براســتفاد   ه بهینه از ظرفیت های این بانک 

تأکید    نمود   ند   .
به گزارش مد   یریت شــعب استان زنجان: حجت االســالم نیکنام رئیس سازمان 
اوقاف و امورخیریه استان د   ر نشست با مسئوالن پست بانک استان ضمن قد   رد   انی 
از خد   مت رســانی این بانک د   ر روستاها و نقاط کم برخورد   ار جهت اشتغال زائی و 
مهاجرت زد   ائی برگســترش همکاری های متقابل تأکید    و ابراز امید   واری کرد    که 
د   ر آیند   ه نزد   یک منابع و کمک های بالعوض این ســازمان به مساجد    روستائی از 
طریق د   فاترخد   مات بانکی روســتائی پست بانک صورت پذیرد   . محمد     محمد   ی 
مد   یرکل سازمان بهزیستی استان نیز د   ر نشست د   یگری با مسئوالن پست بانک 
اســتان به تبیین اهد   اف این ســازمان د   رحمایت از اقشــار آسیب پذیر جامعه و 
همســوئی آن با اهد   اف این بانک پرد   اخت و خواســتار گسترش همکاری ها شد   .  
همچنین سید   مســعود    حســینی معاون حمایتی کمیته امد   اد    امام خمینی)ره( 
استان د   ر نشســت با مسئوالن پست بانک اســتان ضمن تقد   یر از خد   مات این 
بانک د   ر روستاها، خواستار همکاری های بیشتر اهالی و شورای روستاها با د   فاتر 
این بانک د   رخصوص پرد   اخت حقوق مستمری بگیران شد   . گفتنی است: د   ر این 
نشست ها سید   محمود    حســینی معاون پست بانک استان ضمن تبیین اهد   اف و 
مأموریت های این بانک بر ظرفیت های آن به ویژه د   ر روســتاها اشاره و خواستار 

افزایش همکاری ها د   ر این زمینه شد   .

حضورپست بانک استان زنجان 
د   ر اولین نمایشگاه مجازی هفته د   ولت

پســت بانک استان زنجان به منظور معرفی برند    و خد   مات متنوع بانکی به ویژه د   ر 
مناطق کم برخورد   ار د   ر اولین نمایشگاه مجازی هفته د   ولت که با حضور سازمان ها 
و بانک های اســتان برگزار گرد   ید    حضور یافت.  به گزارش مد   یریت شــعب استان 
زنجان: د   ر این نمایشــگاه بخش هائی همچون عملکرد   ، تاریخچه و معرفی خد   مات 
   www.portal-zn.irپست بانک ایران، گالری تصاویر و تاالر افتخارات به نشانی؛
به نمایش گذاشته شد   ه بود   . بنابراین گزارش: بازد   ید    شبانه روزی و کم هزینه بود   ن 
از مهمترین ویژگی های این نمایشگاه می باشد   . گفتنی است: این نمایشگاه از هفته 
د   ولت آغاز تا پایان شــهریور اد   امه د   اشت و تمامی مد   یریت های شعب استان ها د   ر 

اطالع رسانی آن مشارکت د   اشتند   .

استان سمنان

برگزاری ششمین جلسه کمیسیون هماهنگی 
بانک های استان سمنان به میزبانی پست بانک ایران

ششمین جلسه کمیســیون هماهنگی بانک های استان سمنان د   رسال 94، روز 
د   وم شهریورماه به میزبانی پست بانک این استان برگزار شد   .  به گزارش مد   یریت 
شعب استان ســمنان: د   ر ابتد   ای این نشست شعبانعلی رجبی مد   یرشعب پست 
بانک اســتان ضمن خیرمقد   م به اعضای این کمیســیون، برنامه این جلســه را 
تشریح کرد    و سپس حسن مونســان د   بیرکمیسیون هماهنگی بانک های استان 
گزارشی از عملکرد    این کمیسیون ارائه کرد   . گفتنی است: طرح موضوع شناسائی 
پروژه های تولید   ی اثرگذار، اســتخراج اسامی شــرکت ها و کارخانجات بد   هکار، 
انجام برنامه ریزی و هماهنگی های الزم جهت ســفر هیأت د   ولت به استان و ارائه 

خد   مات بانکی مطلوب د   ر حوزه بانکی بحث و تباد   ل نظر شد   . 
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د   هیار مؤمن آباد    سمنان: 

حضور پست بانک ایران د   ر روستاها فرصتی برای 
توسعه بانکد   اری الکترونیک د   ر این مناطق است

ناصر رکن آباد   ی د   هیار روســتای مؤمن آباد    د   ر نشســت با مســئوالن پست  بانک 
اســتان سمنان و رئیس شــورای این روستا با اشــاره به نیازهای روستاها برای 
استفاد   ه از امکانات بانکد   اری الکترونیک، حضور این بانک را برای تحقق این مهم 
فرصتی اســتثنائی برشــمرد   .  به گزارش مد   یریت شعب استان: وی تصریح کرد   : 
د   هیاری روستای مؤمن آباد    با همکاری پست بانک استان آماد   ه هرگونه همکاری 
و حمایت از د   فترخد   مات بانکی این روســتا می باشــد   . همچنین د   ر این جلســه 
عبد   المحمد   قاد   ری فر معاون پســت بانک استان با اشــاره به وجود    ظرفیت ها د   ر 
روستا بر ضرورت ارتقاء ســطح همکاری بین این بانک با د   هیاری و شورا تأکید    
کرد   .  گفتنی است: د   ر این جلسه توسعه ابزارهای بانکد   اری الکترونیک د   ر استان 

مورد    بحث و بررسی قرار گرفت. 

استان فارس

نشست مشترک مسئوالن پست بانک و مسئوالن 
صند   وق حمایت از بخش کشاورزی و مخابرات فارس

د   ر راستای گسترش همکاری های متقابل، نشست مشترک مسئوالن پست بانک 
استان فارس با مســئوالن صند   وق حمایت از بخش کشاورزی و شرکت مخابرات 
اســتان برگزار شد   . به گزارش مد   یریت شعب استان فارس: د   ر نشست با مسئوالن 
صند   وق حمایت از بخش کشــاورزی، طرفین ضمن معرفی خد   مات و ارائه گزارش 

عملکرد    مجموعه ذیربط، راه های بسط و گسترس همکاری را بررسی کرد   ند   .
همچنین د   ر نشســت مشترکی که د   ر راســتای تفاهم نامه مشترک بین شرکت 
مخابرات و پست بانک ایران به منظور گسترش سطح کیفی و کمی همکاری ها از 
طریق ارائه خد   مات بانکی د   رمحل مخابرات استان بین مسئوالن شرکت مخابرات و 
پست بانک استان برگزار شد   ، مفاد    و مراحل اجرای تفاهم نامه مذکور مورد    بررسی 

قرار گرفت.

مد   یرکل امور روستائی استاند   اری فارس: 

پست بانک ایران تنها نهاد    فعال 
د   ر بخش ارائه خد   مات و توسعه روستائی است

شــبیر زارع خفری مد   یرکل د   فتر امور روســتائی و شــوراهای استاند   اری فارس 
د   رجلسه کمیته توسعه روستاهای استان ضمن تقد   یر از حضور مؤثر پست بانک 
ایران د   ر روســتاها گفت: این بانک تنها نهاد   ی است که د   رحال حاضر د   ر بخش 
ارائه خد   مات و توســعه روستائی فعال اســت. به گزارش مد   یریت شعب استان 
فارس: د   ر این جلســه که با حضور مد   یران د   ســتگاه های اجرائی از جمله پست 
بانک ایران برگزار شد   ، عملکرد    د   ستگاه ها د   ر نقاط محروم و روستاها مورد    بررسی 
قرارگرفت که طی آن بهرام رضائی عرب مد   یر شــعب استان، گزارشی از عملکرد    

این بانک د   ر مناطق مذکور را ارائه کرد   .

استان قـــم

گسترش همکاری های پست بانک و شرکت گاز استان قم

مسئوالن پست بانک قم و شرکت گاز استان د   ر نشست مشترکی ضمن گسترش 
همکاری ها بر خد   مت رســانی بیشتر به هموطنان بویژه روستائیان تأکید    کرد   ند   . 
به گزارش مد   یریت شــعب اســتان قم: د   ر این نشســت علیرضــا نصیری عضو 
هیأت مد   یره شــرکت گاز استان با تأکید    بر گســترش همکاری ها و بهره گیری 
از ظرفیت پســت بانک ایران گفت، با توجه به نوع فعالیت این بانک و حضور د   ر 
مناطق روستائی و د   ورافتاد   ه زمینه همکاری فراهم می باشد   . وی همکاری با این 
بانک را فصل جد   ید   ی د   ر مجموعه شــرکت گاز اســتان قم د   انست. محمد   علی 
جباری مد   یرشــعب پست بانک استان با تشــریح عملکرد    شعب و د   فاترخد   مات 
بانکی، آماد   گی کامل این بانک را برای ارائه خد   مات به امور مشــترکین شرکت 
گاز با همکاری د   فاتر اعالم و خواســتار گســترش همکاری ها شد   .  گفتنی است: 
د   رپایان این نشســت صورتجلسه همکاری تنظیم و بر برگزاری جلسات د   رسطح 

کارشناسان د   ومجموعه برای انعقاد   تفاهم تأکید    گرد   ید   . 

برگزاری د   وره آموزشی وصول مطالبات معوق 
و مشتری مد   اری د   ر پست بانک استان قم 

د   وره آموزشی وصول مطالبات معوق و مشتری مد   اری کاربرد   ی و استاند   اری سازی 
رفتار کارکنان شــعب با حضور مد   یر، معاون، رؤسای شعب و د   وایر، کارشناسان 
پســت بانک اســتان قم و مد   یران باتجربه بانکی اســتان برگزار شد   . به گزارش 
مد   یریت شــعب اســتان قم: هد   ف از برگزاری این د   وره آموزشی؛ نحوه برخورد    
با مشتریان، پوشش مناســب، آراستگی و کاهش هزینه ها برای تمامی کارکنان 
پســت بانک اســتان بود   . گفتنی است: د   رپایان د   وره آموزشــی، آزمونی از کلیه 

شرکت کنند   گان اخذ و گواهینامه آموزشی صاد   ر گرد   ید   . 

نصب و راه اند   ازی 18 د   ستگاه خود   پرد   از 
پست بانک ایران د   ر استان قم

د   ر راســتای گســترش خد   مات بانکد   اری الکترونیک و فراهم نمود   ن د   سترسی 
عمومی هموطنان به خد   مات متنوع بانکی، چهارد   ســتگاه خود   پرد   از پست بانک 
ایران طی روزهای گذشــته با حضور مســئوالن این بانک د   ر بخشــد   اری های 
سلفچگان و کهک، د   فتر پســت و اد   اره کل ارتباطات زیرساخت استان قم نصب 
و راه اند   ازی شــد   . به گزارش مد   یریت شعب اســتان قم: با نصب این د   ستگاه ها 
تاکنون 18 د   ســتگاه خود   پرد   از پست بانک ایران د   رسطح اســتان قم راه اند   ازی 
شــد   ه و خد   مات متنوع بانکی را به هموطنان ارائه می کند   . گفتنی است: تمامی 
د   ارند   گان کارت های عضو شــبکه شتاب می توانند    به صورت شبانه روزی از طریق 

د   ستگاه های مذکور از خد   مات مورد   نیاز بهره مند    شوند   .
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استان کرد  ستان
فاتح مائی: 

351 د   فتر پست بانک ایران 
د   رسطح استان کرد   ستان فعال است

فاتح مالئی مد   یرشعب پســت بانک استان کرد   ستان 
د   ر گفتگو با خبرگزاری ایرنا عنوان کرد   : د   رحال حاضر 
تعد   اد    351 د   فترخد   مات بانکی د   رســطح استان فعال 
می باشــد    که از مجموع آن تعد   اد    163 د   فتر شهری و 
188 د   فتر نیز روســتائی است وی افزود   : مجموعاً 10 
شعبه پست بانک ایران د   ر سطح استان وجود    د   ارد    که 
سه شعبه د   رسطح شهرستان سنند   ج و هفت شعبه نیز 
د   ر ســایر شهرستان ها فعال است. مالئی نقش پســت بانک ایران را د   ر توسعه پاید   ار 
روستاها و مناطق محروم کشــور مهم ارزیابی کرد    و گفت: توسعه و آباد   انی مناطق 
روســتائی، محرومیت زد   ائی و کاهش ترد   د   های غیرضرور از مزایای اصلی این بانک 
د   ر مناطق محروم و کم برخورد   ار شــهری و روستائی است. وی هد   ف از ایجاد    د   فاتر 
ICT روســتائی را د   سترســی به خد   مات بانکی، افزایش سهولت د   سترسی مرد   م به 
خد   مات، ســرمایه گذاری های بخش غیرد   ولتی و ارتقــاء کیفیت ارائه خد   مات عنوان 
کرد   . مالئی کمک به روند    توسعه اقتصاد   ی، اجتماعی و فرهنگی د   ر مناطق روستائی، 
ایجاد    اشــتغال د   ر بخش خصوصی و جمع آوری وجوه مازاد    و ســرگرد   ان و ورود    آنها 
به چرخه اقتصاد    کشــور را از د   یگر اهد   اف راه اند   ازی د   فاتر ICT د   ر روستاها برشمرد   . 
مد   یرشعب اســتان کرد   ستان تصریح کرد   : پرد   اخت حقوق مســتمری بگیران، ارائه 
خد   مــات الکترونیکی از طریق Pin pad ، POS، ATM، انجام حواله الکترونیکی، 
 ICT اینترنت بانک، همراه بانک، پرد   اخت یارانه نقد   ی و وصول چک د   ر د   فاتر خد   ماتی
روســتائی از خد   مات این بانک می باشد   . وی با اشــاره به اینکه پست بانک ایران د   ر 
راســتای رفاه مرد   م د   ر روســتاها خد   مات ارائه می کند    بیان د   اشت: این بانک مجهز 
به نرم افزار جامع بانکی اســت و خد   مات متنوع بانکی را ارائه می کند   . مالئی د   رپایان 
اظهارد   اشــت: د   فاتر خد   مات ارتباطی د   ر راستای کاهش تصد   ی گری د   ولت، افزایش 
بهره وری نظام اد   اری و ایجاد    بستر د   ولت الکترونیک د   رسطح کشور ایجاد    شد   ه است. 

برگزاری مانور اطفاء حریق 
برای کارکنان پست بانک کرد   ستان

د   ر راســتای پیشــگیری و پیش آگاهی کارکنان پســت بانک اســتان کرد   ستان و 
با هماهنگی واحد   های ســتاد   ی و اجرائی، مانور اطفاء حریق د   ر این اســتان، سوم 
شهریورماه سال جاری برگزار شد   . به گزارش مد   یریت شعب استان کرد   ستان: د   راین 
مانور که با هد   ف آماد   گی نیروها، تجهیزات اطفاء حریق و ارزیابی مهارت کارکنان و 
نیروهای زیرمجموعه د   ایره حراست اســتان برگزار شد   ، ضمن آموزش اولیه توسط 
کارشناس اطفاء حریق و تبیین مبانی حریق و انواع آن و استفاد   ه از تجهیزات اطفاء، 
نســبت به ساخت انواع حریق نظیر؛ مواد   نفتی، الکتریسیته و مواد   کاغذی اقد   ام و به 
صورت عملیاتی اطفاء حریق انجام شد   .  همچنین د   ر این مانور ضعف ها و نواقص فنی 

سطح استان برای مقابله با انواع آتش سوزی شناسائی و موانع آن برطرف گرد   ید   .

همکاری   پست بانک
 و د   انشگاه علمي کاربرد   ي صنعت و معد   ن کرد   ستان 

براساس توافقات حاصله بین د   انشــگاه علمي کاربرد   ي صنعت، معد   ن و تجارت و 
پست بانک استان کرد   ســتان، همکاری های متقابل گسترش می یابد   . به گزارش 
مد   یریت شعب استان کرد   ســتان: د   ر این نشست مقرر شد    که د   انشگاه مذکور د   ر 
شــعبه آبید   ر سنند   ج نسبت به افتتاح د   وفقره حساب قرض الحسنه و سپرد   ه  اقد   ام 
نماید   .  همچنین شهریه ثبت نام د   انشجویان این د   انشگاه از پانزد   هم شهریورماه سال 

جاری توسط این شعبه انجام می شود   . 

استان کرمان

بازد   ید    مشاور مد   یرعامل از مد   یریت شعب استان کرمان

آرش شهرکی کیا مشــاور مد   یرعامل و مد   یرکل د   فتر مرکزی حراست پست بانک 
ایران از مد   یریت شعب استان کرمان بازد   ید    و ضمن حضور د   رجلسه شورای اد   اری 
رئیس جد   ید    د   ایره حراست این اســتان را معرفی کرد   . به گزارش مد   یریت شعب 
اســتان کرمان: د   ر این جلســه که با حضور مد   یران کل حراست و اطالعات استان 
و مد   یر، معاون، رؤســای د   وایر ستاد   ی و ســایر کارکنان برگزار شد    شهرکی کیا به 
تشــریح اهد   اف و برنامه های د   فتر مرکزی حراســت از جمله؛ گارد    پول رســان و 
تجهیز خود   روهای پول رسان اســتان ها و راه اند   ازی سیستم رد   یابی خود   رو و اخذ 
اعتبار الزم جهت پشــتیبانی و نگهد   اری سیستم های حفاظتی و امنیتی شعب و 
همچنین خرید    سالح و مهمات و سایر ملزومات گارد    پولرسان و اضافه شد   ن نیروی 
متخصص به این مجموعه پرد   اخت.  وی د   ر اد   امه خواستار تخصصی شد   ن نظارت ها 
و آسیب شناسی تخلفات با ارائه پیشنهاد   ها و راهکارهای مناسب جهت اصالح امور 
و کاهش تخلفات شد    و با اشاره به شعار حراست بانک تحت عنوان حراست؛ اخالق 
گرا، اثرگذار، پاســخگو و تصمیم ســاز گفت: فناوری اطالعــات و IT د   ر مجموعه 
حراســت د   ارای اهمیت باالئی است. شهرکی کیا حرکت از حوزه فیزیکی به سمت 
حوزه فناوری اطالعات د   ر راســتای پیشرفت های بانک و تعامل سازند   ه و صیانت 
از بانــک و کارکنان و افزایش اعتماد    عمومــی را از مهمترین اهد   اف د   فتر مرکزی 
حراســت د   انســت و بر جذب منابع ارزان قیمت و تشکیل کمیته وصول مطالبات 
و کمیته سیاســتگذاری تأکید    کرد   . وی اظهارد   اشت: پیگیری وصول مطالبات د   ر 
د   ستور کار جد   ی بانک قرار د   ارد    و باید    با همکاری همه، آسیب شناسی و راهکارهای 
تخصصی الزم برای رفع آن ایجاد    شــود   . همچنین مقد   م مد   یرکل حراست استان 
کرمان د   ر این جلســه ضمن تقد   یر از عملکرد    پست بانک ایران بویژه د   ر روستاها 

گفت: رضایت مرد   م از عملکرد    این بانک بیانگر عملکرد    خوب کارکنان آن است.
علیرضا مختاری مد   یرشعب اســتان کرمان نیز د   ر این جلسه، گزارشی از عملکرد    

استان ارائه و از تالش های گنجعلی خانی رئیس سابق  د   ایره حراست تقد   یر کرد   .
گفتنی اســت: د   رپایان این جلسه حمید    فرحبخش به سمت رئیس د   ایره حراست 
اســتان معرفی و از تالش های ســید   حمید   رضا گنجعلی خانی معاون پست بانک 

استان و رئیس پیشین د   ایره حراست تقد   یر به عمل آمد   . 
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استان کرمانشاه

گسترش همکاري هاي پست بانک 
و ثبت احوال استان کرمانشاه

مسئوالن پست بانک و ثبت احوال استان کرمانشاه د   ر نشست مشترک بر گسترش 
همکاری های متقابل تاکید    کرد   ند   . به گزارش مد   یریت شــعب استان کرمانشاه: د   ر 
این نشســت امیر لرستانی مد   یرشعب استان نقش واسطه ای پست بانک ایران برای 
د   ستگاه های اجرائی را بسیار حائز اهمیت د   انست و گفت: حضور گسترد   ه د   فاتر شهری 
و روســتائی د   رسطح کشور د   سترسی آسان مرد   م شهر و روستا به خد   مات بانکی را 
فراهم کرد   ه است.  وی د   ر اد   امه ضمن تأکید    بر گسترش همکاری ها و تعامالت با ثبت 
احوال اســتان، خواستار افتتاح حساب ثبت احوال برای واریز وجوه مشتریان د   ر این 
بانک شد   .  علیرضا قباد   ی مد   یرکل ثبت احوال استان کرمانشاه د   ر این نشست خد   مات 
پست بانک ایران د   ر شهرها و روستاها را بسیار عام المنفعه د   انست و اظهارد   اشت: این 
همکاری د   ر راســتای نقش واسطه ای این بانک برای انجام خد   مات بانکی مراجعین 

موجب تسریع د   ر امور ثبت احوال و مشتریان مربوطه خواهد    شد   . 

استان گلستان

تأکید    مسئوالن شرکت برق و پست بانک 
استان گلستان بر گسترش همکاری ها

حمید   رضا احمد   پورشــهری مد   یرشعب پســت بانک و علی اکبر نصیری مد   یرعامل 
شــرکت توزیع برق استان گلستان د   ر نشســت مشترک بر گسترش همکاری های 
متقابل برای خد   مت رسانی به مشترکان این شرکت تأکید    کرد   ند   .  به گزارش مد   یریت 
شعب استان گلستان: د   ر این نشست احمد   پورشهری ضمن تبریک انتصاب نصیری 
به عنوان مد   یرعامل شــرکت توزیع برق اســتان گفت: پســت بانک ایران با حضور 
گسترد   ه خود    د   رسطح استان می تواند    خد   مات شرکت برق به روستائیان را از طریق 
د   فاترخد   مات بانکی ارائه کند    که این مهم نقش بسزائی د   ر کاهش هزینه ها و رضایت 
مرد   م به د   نبال د   ارد   . وی د   ر اد   امه پیشنهاد    واگذاری باجه مستقل بانکی به شرکت برق 
استان را جهت مد   یریت بر منابع و هزینه های آنان ارائه و مقرر شد    این شرکت پس 
از انجام بررسی های الزم نسبت به ایجاد    باجه د   رمحل مذکور اقد   ام نماید   . نصیری نیز 
د   ر این نشســت از تالش های پست بانک ایران به جهت ارائه خد   مات بویژه به اقشار 
روستائی و کم د   رآمد    و آســیب پذیر جامعه قد   رد   انی کرد    و اظهارد   اشت:  وجود    این 
بانک د   ر روستاها ضرورتی اجتناب ناپذیر است و این شرکت آماد   ه همکاری و گسترش 
تعامالت با آن اســت.  همچنین د   ر نشســت مذکور مقرر شد    طرفین د   رخصوص 
زمینه های مشــترک همکاری بحث و تباد   ل نظر کرد   ه که د   ر این راســتا تفاهم نامه 
د   ریافت وجوه قبوض مصرفی مشتریان بین د   و طرف تأیید    و مورد    موافقت قرار گرفت. 

استان گیان

تقد   یر استاند   ار گیان از تسهیات 
اشتغال زائی پست بانک ایران

محمد   علی نجفی استاند   ار گیالن د   ر چهارمین جلسه کارگروه اشتغال که با حضور 
محمد   حســین اصغریان معاون توسعه مد   یریت و منابع انسانی استاند   اری و مد   یران 
بانک های استان از جمله پست بانک ایران و مد   یران د   ستگاه های اجرائی برگزار شد    
از تسهیالت اشتغالزائی این بانک د   ر روستاها و مناطق کم برخورار ابراز رضایت کرد   . 
به گزارش مد   یریت شعب استان گیالن: نجفی د   ر جلسه مذکور ضمن ابراز خرسند   ی 
از خد   مات پســت بانک ایران د   رسطح اســتان اظهارد   اشت: با توجه به ظرفیت های 
موجود    د   ر پســت بانک ایران و همســوئی اهد   اف آن با د   ولت د   ر گســترش عد   الت 
اجتماعی و خد   مت رسانی به محرومان و روستائیان د   ر مناطقی که برای اکثر بانک ها 
توجیه اقتصاد   ی ند   ارد    آیند   ه روشنی را می توان برای این بانک پیش بینی کرد    و شاهد    
نقش کلید   ی آن د   ر این مناطق بود   . محمد   زمان فد   اکار مد   یرشعب پست بانک استان 
نیز د   ر این جلســه به ارائه گزارش د   رخصوص ضــرورت نیاز ارائه خد   مات این بانک 
د   رسطح کشــور به ویژه د   ر نقاط روستائی وکم برخورد   ار با رویکرد    خرد   ه بانکد   اری، 
تأمین نیازهای پولی و بانکی، کاهش ترد   د   های غیرضرور و هزینه های روســتائیان 
پرد   اخت. وی با اشاره به رسالت پست بانک ها د   ر تمامی کشورها به عنوان یک بانک 
توســعه ای افزود   : بانک های تجاری هد   فشان کســب حد   اکثر سود    با حد   اقل هزینه، 
اعطای تسهیالت به شرکت های معتبر و موفق است. اما بانک های توسعه ای به منظور 
کمک به تحقق اهد   اف توســعه ای د   ولت ها د   ر بخش های مختلف اقتصاد   ی فعالیت 
می کنند   . فد   اکار د   ر اد   امه ایجاد    و راه اند   ازی د   فاترخد   مات بانکی د   ر مناطق روستائی، 
کــم برخورد   ار و مرزی را د   ر راســتای افزایش نقاط تماس و همســوئی با اهد   اف و 
سیاست های د   ولت د   ر جای جای کشور د   انست و عنوان کرد   : پست بانک ایران با ارائه 
خد   مات و تسهیالت به روستائیان سهم چشمگیری د   ر اشتغال زائی جوانان روستائی، 
مهاجرت زد   ائی و حمایت از مشــاغل خانگی و تولید   ات کوچک د   رسطح کشور را به 
خود    اختصاص د   اد   ه است. وی د   رپایان گزارشی از عملکرد    و میزان سهم حضور شعب 
پست بانک استان د   ر ایفای تعهد   ات و اعطای تسهیالت قرض الحسنه به مد   د   جویان 

سازمان بهزیستی و کمیته امد   اد    امام خمینی )ره( ارائه کرد   . 

مد   یرکل بازرسي استان گیان: 

امور بانکی روستائیان توسط 
پست بانک ایران به خوبی انجام می شود   

سیف الل مســرور مد   یرکل بازرسی استان گیالن د   ر نشست مشترک با محمد   زمان 
فد   اکار مد   یرشعب پست بانک اســتان گفت: امور بانکی و مالی روستائیان را توسط 
این بانک به خوبی انجام می شــود   . به گزارش مد   یریت شعب استان گیالن: مسرور 
تصریح کرد   : حضور د   فاتر پست بانک ایران د   ر مناطق روستائی و ییالقی استان مایه 
خوشحالی است و بایستی حمایت های الزم از این د   فاتر صورت پذیرد   . همچنین د   ر 
ابتد   ای این جلســه فد   اکار به تبیین اهد   اف، طرح ها و برنامه های پست بانک استان 
پرد   اخت و خواستار حمایت همه جانبه د   ستگاه ها از طریق واگذاری خد   مات مرتبط 
خود    د   ر روستاها به د   فاتر روســتائی این بانک شد   . وی ضمن تقد   یر از حمایت های 
د   ستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی تصریح کرد   : حمایت مد   یران و مسئوالن 
سازمان ها و اد   ارات از شعب و د   فاتر پست بانک ایران موجب تقویت خد   مت رسانی این 

بانک د   رسطح روستاها و مناطق د   ورد   ست می شود   . 
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استان لرستان

تقد   یر نمایند   ه ولی فقیه د   راستان از پست بانک لرستان

حجت االسالم و المسلمین میرعماد   ی نمایند   ه ولی فقیه د   ر استان لرستان د   رجریان 
بازد   ید    از غرفه پست بانک ایران د   ر  همایش شمیم خد   مت هفته د   ولت از خد   مت رسانی 
این بانک د   ر مناطق روستائی و محروم تقد   یر نمود   . به گزارش مد   یریت شعب استان 
لرستان: این همایش همچون سال های گذشته و به مناسبت هفته د   ولت د   ر استان 
برگزار شد    که پست بانک استان نیز به صورت مستمر د   ر آن حضور د   اشت. گفتنی 
اســت: د   ر این همایش مد   یریت شعب استان لرســتان با ایجاد    غرفه ضمن معرفی 

خد   مات متنوع پست بانک ایران، پاسخگوی د   رخواست ها و سئواالت مرد   م بود   . 

شهرد   ار هفت چشمه نورآباد    لرستان از خد   مت رسانی 
پست بانک ایران د   ر روستاها قد   رد   انی کرد   

خاص امیری شهرد   ار هفت چشمه شهرستان نورآباد    د   ر نشست مشترک با مسئوالن 
پســت بانک استان لرستان از خد   مت رســانی این بانک د   ر سراسر کشور به ویژه د   ر 
روســتاها و مناطق محروم تقد   یر کرد   . به گزارش مد   یریت شعب استان لرستان: وی 
تصریح کرد   : خوشــبختانه این بانک د   ر پرد   اخت یارانه ها و ارائه خد   مات متنوع بانکی 
لحظه ای)Online( د   ر روستاها و مناطق محروم عملکرد    خوبی د   اشته است. وی ابراز 
امید   واری کرد    که د   ر آیند   ه شاهد    گسترش خد   مات پست بانک ایران د   رهمه روستاهای 
کشــور باشیم.  همچنین فرزاد    رستمی مد   یرشعب استان لرستان د   ر این نشست به 
تشریح فعالیت های پست بانک ایران  به  ویژه خد   مات نوین بانکی د   ر روستاهای استان 
پرد   اخت و آماد   گی این بانک را برای ایجاد    باجه د   ر محل شهرد   اری هفت چشمه اعالم 
کرد   . گفتنی است: رستمی قبل از این نشست از د   فترخد   مات بانکی این شهر بازد   ید    کرد   .

استان مازند  ران

بهره برد   اری از خود   پرد   از پست بانک ایران 
د   ر اد   اره پست شهرستان ساری

به منظــور فراهم  نمود   ن د   سترســی عمومی هموطنان به خد   مــات متنوع بانکی و 
گســترش خد   مات بانکد   اری الکترونیک، طی مراســمی و با حضور مسئوالن پست 
و پســت بانک شهرستان ساری و جمعی از مقامات محلی و کارگزاران د   فاترخد   مات 
بانکی، یک د   ستگاه خود   پراز)ATM(  پســت بانک ایران د   ر اد   اره پست  شهرستان 
ســاری مورد    بهره برد   اری قرار گرفت. به گزارش مد   یریت شــعب استان مازند   ران: با 
نصب و راه اند   ازی این د   ستگاه، خد   مات متنوع بانکی به عموم هموطنان ارائه می شود   . 
گفتنی است: تمامی د   ارند   گان کارت های بانکی عضو شبکه شتاب اعم از بانک های 
د   ولتی و خصوصی و مؤسســات عضو این شبکه می توانند    به صورت شبانه روزی از 

طریق آن از خد   مات مورد    نیاز بهره مند    شوند   . 

افتتاح ساختمان جد   ید    پست بانک شهرستان بابلسر

ساختمان جد   ید    پست بانک شهرستان بابلسر طی مراسمی و با حضور د   کتر شعبانیان 
نائب رئیس هیات مد   یره، مسئوالن پست بانک، رؤسای شعب مرکزی ممتاز الف بابل 
و بابلسر وکارگزاران د   فاترخد   مات بانکی شهرستان های بابلسر و فرید   ون کنار استان 
مازند   ران افتتاح شد   .  به گزارش مد   یریت شعب استان مازند   ران: د   ر این مراسم د   کتر 
شعبانیان ضمن گرامید   اشت یاد    و خاطره شهید   ان رجائی و باهنر از تالش های صورت 
گرفته جهت تجهیز مکان جد   ید    شعبه بابلسر قد   رد   انی نمود    و گفت: د   ر سایه همد   لی 
و همکاری شــعب و د   فاترخد   مات بانکی باید    شاهد    ارتقاء د   رجه و منابع د   ر راستای 
رعایت سه اصل مشتری مد   اری، توسعه خد   مات بانکد   اری الکترونیک و انضباط مالی 
و اد   اری باشــیم. وی برگزاری د   وره های آموزشی برای کارگزاران د   فاتر د   ر محورهای 
مشتری مد   اری، بانکد   اری الکترونیک، بهد   اشت اعتباری و بازاریابی را ضروری د   انست 
و بر این مهم تأکید    نمود   . د   ر اد   امه سید   ابوالحســن موســوی رئیس د   ایره حراست و 
محمد   رضا نظری راد    رئیس شعبه بابلسر نیز د   ر این مراسم به ارائه گزارش د   رخصوص 
عملکرد    شعب و د   فاتر و تجهیز مکان جد   ید    شعبه پرد   اختند   . همچنین شعبانیان پس 
از مراسم مذکور به اتفاق مســئوالن پست بانک استان با فخرالد   ین اصغری رئیس 
د   انشگاه مازند   ران د   ید   ار و د   رخصوص گسترش همکاری های مشترک گفتگو کرد   ند   . 
گفتنی است: نائب رئیس هیات مد   یره د   ر این سفر از شعب 17شهریور و مرکزی بابل 
و تعد   اد   ی از د   فاترخد   مات بانکی تابعه بازد   ید    و ضمن استماع گزارش عملکرد    رؤسای 

شعب و کارگزاران مربوطه، رهنمود   های الزم را به آنان ارائه نمود   . 

همکاری پست بانک و بیمه سامت مازند   ران برای 
گسترش بیمه سامت د   ر روستا و مناطق محروم

مسئوالن پست بانک و اد   اره کل بیمه سالمت استان مازند   ران طی نشست مشترکی 
بر همکاری های الزم برای گسترش بیمه سالمت د   ر روستا و مناطق محروم تأکید    
کرد   ند   . به گزارش مد   یریت شــعب استان مازند   ران: د   ر این نشست رسول ظفرمند    
مد   یرکل بیمه سالمت اســتان با تقد   یر از عملکرد    این بانک گفت: همراهی پست 
بانک ایران نقش ارزند   ه ای د   ر توســعه خد   مات مالی و پولی د   ر مناطق روستائی و 
محروم و سالمت ساکنان این مناطق د   ارد   . وی ابراز امید   واری کرد    که با همکاری و 
همراهی د   ومجموعه شاهد    ارتقاء سطح رفاهی مرد   م و گسترش طرح بیمه سالمت 
د   ر مناطق روســتائی باشیم. محمود    یوسفی مد   یریت شعب پست بانک استان نیز 
د   ر این جلســه گزارشی از روند    عملکرد    شــعب و د   فاترخد   مات بانکی و برنامه ها و 
اهد   اف این بانک د   ر ســال جاری ارائه و خواستار گسترش همکاری های فی مابین 
برای ارتقاء سطح رفاه مرد   م شد   . گفتنی است: د   ر این نشست مقرر شد    کارشناسان 
د   ومجموعه نسبت به برگزاری جلسات د   ر خصوص همکاری های مشترک و انعقاد    

تفاهم نامه نهائی اقد   ام نمایند   .  
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برگزاری همایش آموزشی آشنائی با فرآیند    رسید   گی 
به تخلفات اد   اری کارکنان به میزبانی مازند   ران

 اولین همایش آموزشــی آشنائی با فرآیند    رســید   گی به تخلفات اد   اری کارکنان 
و راهکارهای پیشــگیری از آن ویــژه کارکنان مجموعه هــای وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات د   ر اســتان های مازند   ران و گلســتان، هیجد   هم شهریورماه سال 
جاری بــه میزبانی اد   اره کل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان مازند   ران برگزار 
شــد   . به گزارش مد   یریت شــعب اســتان مازند   ران: د   ر ابتد   ای این همایش ید   الل 
طهماســبی مد   یرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان مازنــد   ران ضمن ارائه 
گزارش از عملکرد    د   ســتگاه های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
د   ر این اســتان به تشریح اهد   اف همایش مذکور پرد   اخت و سپس مراد    عبد   الهیان 
نمایند   ه وزیر و مسئول د   فتر هماهنگی هیأت های بد   وی رسید   گی به تخلفات اد   اری 
وزارتخانه، مطالب آموزشی الزم د   ر زمینه آسیب شناسی پنجساله تخلفات اد   اری د   ر 
بخش های مختلــف وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات را بیان کرد   . همچنین د   ر 
اد   امه کارگاه های آموزشی ویژه کارکنان اد   ارات کل ارتباطات و فناوری اطالعات و 
زیرساخت پست و پست بانک استان های مذکور به ترتیب با حضور حجت االسالم 
آقائی رئیس هیأت بد   وی یک وزارتخانه، محســن انصافی رئیس کمیته ســالمت 
اد   اری شــرکت پست و حسن شجاعی رئیس اد   اره کل بازرسی و حسابرسی پست 
بانک ایران بصورت جد   اگانه برگزار گرد   ید    و سپس کالس آشنائی با قانون رسید   گی 
به تخلفات اد   اری ویژه کلیه کارکنان وزارتخانه با حضور مجتبی  یوسفی عضو هیأت 
مستشــاری د   یوان عد   الت اد   اری برپا شــد   . گفتنی است: د   رپایان جلسه پرسش و 

پاسخ با حضور عبد   الهیان، آقائی، شجاعی، انصافی و یوسفی برگزار گرد   ید   .

قهرمانی فوتسال د   فتر پست بانک 
روستای ملک خیل د   ر مسابقات جام شهد   اء

تیم فوتسال پست بانک روســتای ملک خیل قهرمان مسابقات جام شهد   ا منطقه 
باالتجن شهرستان قائمشهر شــد   . به گزارش مد   یریت شعب استان مازند   ران: این 
مســابقات با حضور هشت تیم روســتائی د   ر منطقه مذکور برگزار و د   رپایان تیم 
فوتســال پست بانک ملک خیل عنوان نخست را از آن خود    کرد   .  بنابراین گزارش: 
این تیم از ابتد   ای خرد   اد   ماه سال جاری با همت د   فتر پست بانک و حضور جوانان 
بومی این روســتا با د   رج آرم و لوگوی این بانک فعالیت خود    را آغاز کرد   ه اســت. 
اســامی بازیکنان این تیم عبارتند   از؛ بهنام گرایلــی، محمد    کوپائی، علی گرایلی، 
بهمن اســماعیلی، نیما حاجی ملک، آرش مســیبی، علی گرایلی، میثم علیزاد   ه، 
سامان حاجی ملک، جواد    آقاجان زاد   ه، سید   مهد   ی موسوی، مهرد   اد    علیزاد   ه، حافظ 
قلی زاد   ه و اســماعیل گرایلی. سرپرست و مد   یرد   فتر پســت بانک ایران؛ سید   رضا 

موسوی حاجی و مربی؛ سید   طاهر موسوی حاجی. 

تیم فوتسال پست بانک جویبار 
قهرمان جام شهید    گرائیلی شد   

تیم فوتســال ساحل پست بانک شهرستان جویبار د   ر اولین د   وره مسابقات فوتسال 
جام شــهید    گرائیلی که به میزبانی صند   وق قرض الحسنه توسعه عصرشمال برگزار 
شــد    عنوان قهرمانی را از آن خود    کرد   . به گزارش مد   یریت شــعب استان مازند   ران: 
این مسابقات با حضور تیم هائی از پست بانک استان مازند   ران، صند   وق قرض الحسنه 
توسعه عصرشمال و تیم های محلی طی روزهای د   وم لغایت چهارم شهریورماه سال 
جاری برگزار و پس از تیم ســاحل، تیم های شعبه مرکزی و شهید    گرائیلی صند   وق 
قرض الحســنه توسعه عصرشمال و فراز اعتماد    پست بانک 17شهریور بابل به ترتیب 
عناوین د   وم تا چهارم را بد   ست آورد   ند   .  بنابراین گزارش: جوایز تیم های برتر با حضور 
فریبرز شــعبانیان نائب رئیس هیات مد   یره پست بانک ایران، مسئوالن پست بانک 
اســتان و صند   وق قرض الحسنه توسعه عصرشــمال به هریک از آنان اعطاء گرد   ید   . 
اعضای تیم فوتسال ساحل پست بانک جویبار عبارتند   از؛ محمد    مسلمی، علی نعمتی، 
حامد    آت تار، محمد    قریشــی، هاد   ی موالئی، رضا د   رزی کالئی، احد    باقریان و جواد    
پیرفلک. مربی؛ فرامرز علی محمد   ی و سرپرست؛ خلیل میرزائی. اعضای تیم فوتسال 
فراز اعتماد    بابل عبارتند   از؛ حامد    عباس زاد   ه ، عباس علی نژاد   ، محسن رستمی، حسن 
السمی، سهیل محسنیان، محمد    رضویان، عبد   الرضا جواهری و مهد   ی بزرگی. مربی؛ 

منصور غد   یر و سرپرست؛ سیروس الیاسی.

استان مرکزی

برپائی د   وره آموزشی مبارزه با پولشوئی 
د   ر پست بانک استان مرکزی

د   ر راســتای برنامه های آموزشی بانک، د   وره آموزشــی مبارزه با پولشویی با حضور 
سید   یعقوب علویان رئیس اد   اره کل مبارزه با پولشوئی و نمایند   گان اد   اره کل بازرسی 
و حسابرسی د   ر پست بانک استان مرکزی برپا شد   . به گزارش مد   یریت شعب استان 
مرکزی: د   ر این د   وره آموزشــی علویان ضمن تأکید    بر حفظ اسرار مشتری و بانک 
گفت: مشخصات کامل مشــتری هنگام افتتاح حساب د   ر ثبت و اخذ استعالم ها از 
مباد   ی ذیربط الزامی بود   ه و باید    با حفظ مشــتریان نسبت به اعتبارسنجی آنان د   ر 
مواقع افتتاح حســاب جاری د   قت الزم صورت پذیــرد   .  وی آماد   گی اد   اره کل مبارزه 
با پولشــوئی را جهت راهنمائی موارد    احتمالی و سواالت کارکنان اعالم کرد   . حمید    
مصلحی مد   یرشعب پست  بانک استان نیز با تقد   یر از تالش های کارشناسان اد   ارات  کل 
بازرسی و حسابرسی و مبارزه با پولشوئی، حضور مستمر کارشناسان این واحد   ها د   ر 
اســتان ها را موجب د   لگرمی و د   قت بیشتر کارکنان د   انست. همچنین د   ر اد   امه این 
جلسه هریک از کارشناسان اد   اره کل بازرسی و حسابرسی به تشریح مسائل احتمالی 

سوء استفاد   ه پرد   اخته و موارد    آموزشی الزم را ارائه کرد   ند   . 
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ستاد     ی
● نود   ود   ومین جلسه شورای معاونان بانک با حضور دکتر 
فرحی مد   یرعامل و اعضای آن، بیســت و چهارم مرد   اد   ماه 
ســال جاری برگزار و طی آن د   رخصوص راه اند   ازی سریع 
د   اشبورد    مد   یریتی، تکریم و حفظ مشتریان عمد   ه بانک و 
رعایت اصول مشتری مد   اری از حیث نحوه رفتار کارکنان، 
بررســی انتظارات و خواســته ها و تعییــن وقت مالقات 
مشــتریان با مد   یرعامل، ارائه توانمند   ی ها و قابلیت های 
بانک د   ر نمایشگاه ICT، احصاء خواسته ها و شاخص های 
تفویض اختیار مد   یرعامل به واحد   های ستاد   ی و اجرائی، 
ارائه طرح ها و راهکارهای بسته تشویقی جهت جذب منابع 
د   هیاری های سطح کشور، بررسی مشکالت حاد   ث شد   ه د   ر 
روستاهای خراسان شمالی د   رخصوص صند   وق تأمین مالی 
خرد    روستائی و رفع آن از طریق صند   وق قرض الحسنه و 
ارائه طرح هویت بصری و برند   ســازی و ترسیم و اجرای 
الگوی استاند   ارد    برای ســربرگ ها، لوگو و تابلوها بحث و 

تصمیمات الزم اتخاذ شد   . 
● نود   وســومین جلسه شــورای معاونان بانک با حضور 
مد   یرعامل و اعضای آن ســی و یکم مرد   اد   ماه ســال جاری 
برگزار و طی آن د   رخصوص بررســی خد   مات جد   ید    سایر 
بانک ها و باشگاه مشتریان توسط اد   اره کل بازاریابی و تجارت 
الکترونیک، نصب و راه اند   ازی ســامانه کیوسک بانک آنی 
مطابق با سایر بانک ها با د   رنظر گرفتن اولویت بند   ی برای 
شعب د   رجه یک، انجام بررسی های الزم به منظور صد   ور و 
نحوه استفاد   ه و کاربرد   های کارت مجازی، بررسی مجد   د    
د   رخصوص اجرای قرارد   اد    USSD، بررسی الزم به منظور 
نصب کیوســک های VTM د   ر پانزد   ه پایگاه شبانه روزی 
24×7، راه اند   ازی ســرویس حساب جاری د   ومنظوره برای 
مشتریان خاص و فعال کرد   ن آن د   ر نرم افزار سیمیا، ارائه 
آخرین گزارش نرم افزارهای د   اشبورد    مد   یریتی و مالی)انبار 
و اموال( و ضرورت های آموزش کاربران آن، انجام تمهید   ات 
الزم و راه اند   ازی سامانه اتوماسیون رضایت مشتریان کالن 
بانک و شــرکت های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات و انجام پیگیری های الزم د   رخصوص جذب منابع 
د   هیاری های سطح کشور به عنوان مشتریان کالن و عمد   ه 

تصمیمات الزم اتخاذ شد   .
● نود   وچهارمین جلســه شــورای معاونان بانک، هفتم 
شهریورماه سال جاری با حضور دکتر فرحی و اعضای آن 
 SMS برگزار و طی آن د   رخصوص اجرای طرح ارســال
برای مشتریان اعتباری بانک د   رصورت کسر موجود   ی آنان 
د   ر حساب جاری، راه اند   ازی باجه ای جهت استفاد   ه مشتریان 
توریستی و اخذ ارز و صد   ور کارت ویژه برای آنان، تد   وین و 
ابالغ رویه اجرائی قرارد   اد    مبنا فرتاک، انجام برنامه ریزی و 
ارائه پیشنهاد   های الزم د   رخصوص خرید    حد   اقل 20د   رصد    
ســهام PSP جهت طرح د   ر هیأت مد   یره، تصویب طرح 
صد   ور کارت برای اتباع خارجی و اجرائی نمود   ن آن، ارائه 
د   الیل راهکارهای پیشــنهاد   ی کاهش فعالیت و تراکنش 
ATM د   فاترخد   مات بانکی، برگزاری جلســه مشــترک 
و ارائه راهکارهای مناســب و عملیاتی د   رخصوص انغقاد    
قرارد   اد    همکاری با نیروهای مسلح، برگزاری جلسه مشترک 
به منظور اجرای مصوبات کارگروهای همایش سراســری 
مد   یران و اولویت بند   ی موضوع ها، انجام تکالیف مجمع و 
وظایف تعیین شد   ه واحد   ها از جمله ثبت د   ر روزنامه رسمی 
کشور، انعقاد    قرارد   اد    ریالی و ارزی با صند   وق توسعه ملی 

با اخذ اعتبار کافی جهت پوشــش نیاز شرکت های تابعه 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، همراه اول، ایرانسل و 
رایتل، ایجاد    سامانه های ثبت احوال و اسناد    و امالک کشور 
د   ر سامانه سیمیا و همچنین ایجاد    بانک اطالعات جامع 
مشــتریان، انجام بررســی های الزم د   رخصوص برگزاری 
همایش رؤسای شعب زیان د   ه با حضور معاونان استان ها و 
مناطق، برگزاری جلسات حوزه IT به منظور رفع مشکالت 
و تأمین خواسته واحد   های ستاد   ی و اجرائی د   ر حوزه های 
فناوری با حضور عضو ناظر هیأت مد   یره، احصاء خد   مات 
قابل ارائه د   ر د   فاترخد   مات بانکی برحسب د   رجه آن و ارائه 
گزارش به مد   یرعامل و تصویب طرح افتتاح حساب گروهی 
و صد   ور کارت تحمعی برای مشــتریان خاص بررســی و 

تصمیمات الزم اتخاذ شد   . 
● نود   وپنجمین جلسه شــورای معاونان بانک، چهارد   هم 
شهریورماه ســال جاری با حضور مد   یرعامل و اعضای آن 
برگزار و طی آن د   رخصوص اصالح و تأئید    فرمت و محتوای 
قرارد   اد   های تســهیالتی، فراهم نمود   ن زمینه ثبت فوری 
اطالعات وام های پرد   اختی صند   وق قرض الحسنه د   ر قالب 
فرم های مربوطه و ایجاد    د   سترسی صند   وق قرض الحسنه 
به سامانه اســتعالم بانک مرکزی، شناسائی حساب های 
قرض الحســنه راکد   ، غیرفعال و قابــل انتقال به صند   وق 
قرض الحســنه، ارائه گزارش کاملی از وضعیت و عملکرد    
صند   وق قرض الحسنه شعبه کارگر، ارائه گزارش کامل از 
تعد   اد    و مبلغ وام پرد   اختی ازد   واج د   رســال 94، تأکید    بر 
فعال شد   ن 62 شعبه و 8 هزار د   فترخد   مات بانکی غیرفعال 
جهت ارائه خد   مات حساب قرض الحسنه پس اند   از، فراهم 
نمود   ن امــکان ثبت د   رخواســت الکترونیکی متقاضیان 
د   ریافت تسهیالت از پست بانک ایران د   ر وب سایت بانک، 
نصب سامانه همراه بانک برای تمامی کارکنان واحد   های 
ســتاد   ی و اجرائی بانک و ارائه آموزش های الزم به آنان و 
همچنین انجام تبلیغات د   ر این خصوص، انجام تبلیغات 
ســرویس همراه بانک پســت بانک ایــران از طریق تمام 
د   ستگاه های خود   پرد   از )شعب و د   فاتر( و سایت شرکت های 
تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، تکمیل ســایر 
سرویس ها برروی ســامانه همراه بانک پست بانک ایران 
از طریق کارت به کارت، فروش شــارژ آنی همراه اول، پایا، 
د   ریافت قسط و...، تهیه هد   ف سپرد   ه ای جد   ید    د   رخصوص 
تجهیزمنابع، انجام تمهید   ات الزم جهت فعال سازی سامانه 
پژواک د   رخصوص اخذ استعالم برای اتباع خارجی و رفع 
محد   ود   یت امکان اســتعالم اشــخاص حقوقی د   ر سامانه 

مربوطه بحث و تصمیمات الزم اتخاذ شد   . 
● نود   وششمین جلسه شورای معاونان بانک، بیست ویکم 
شهریورماه سال جاری با حضور دکتر فرحی و اعضای آن 
برگزار و طی آن د   رخصوص ارائه پیشنهاد    و راهکارهای الزم 
جهت مد   ل، طرح ها و خد   مات جد   ید    بانکی شامل؛ گواهی 
د   یجیتال بانک رفاه، تســهیالت جد   ید    بانک کارگشــائی 
تا ســقف 100میلیون ریــال، طرح قلــک الکترونیکی 
د   انش آموزان بانک انصار، طرح باران  حکمت  بانک حکمت 
ایرانیان و کارت مجازی بانــک صاد   رات ایران، تهیه طرح 
نظام آموزشــی کارآمد    براســاس ارتقاء د   انش، مهارت و 
توانمند    ســازی مجموعه کارکنان و کارگزاران با تأکید    بر 
اولویت قرارد   اد   ن تد   وین نرم افزار آموزشی مورد   نیاز، افزایش 
د   وبرابری بود   جــه  اد   اره کل آموزش و آموزش غیرحضوری 
کارکنان و د   ستورالعمل خوانی توسط آنان، بررسی اجرای 
طرح صد   ور کارت مجازی برای مشتریان و کارکنان وزارت 

ارتباطات و فناوری اطالعات و شرکت های وابسته، کیف 
پول الکترونیکی، ارائه راهکارهای فنی کارمزد    د   ستگاه های 
ATM، تهیه و راه اند   ازی نرم افزار وجوه اد   اره شد   ه و انجام 
 PINPAD تمهید   ات الزم جهت فعال سازی د   ستگاه های

راکد    بحث و تصمیمات الزم اتخاذ شد   .  
● ســومین جلسه اعضای شورای حوزه مقاومت بسیج 
پســت بانک ایران با حضور حجت االسالم عبد   الرحمن 
آقائی فرماند   ه این حوزه و اعضای آن، یکم شهریور ماه 
سال جاری برگزار و طی آن حجت االسالم آقایی ضمن 
تبریــک ایام د   هه کرامت مطالبی را د   رخصوص فضایل 
حضرت فاطمه معصومــه)س( و حضرت امام رضا)ع( 
بیان نمــود    و زیارت بارگاه این بانوی مکرم اســالم را 
همچون زیارت حضرت فاطمه زهرا)س( د   انســت. وی 
د   راد   امه با بیان روایتی از حضرت پیامبر اکرم)ص( که 
فرمود   ند   ؛ "با همت ترین مرد   م، مؤمنی است که به کار 
د   نیا و آخرت خود    اهتمــام می ورزد   " بر الگوبرد   اری از 
بزرگان اسالم و توجه به امور د   نیوی د   ر راستای د   ستیابی 
به سعاد   ت اخروی تأکید    کرد   . همچنین د   ر این جلسه 
بر چگونگی برگزاری ارد   وی فرهنگی- آموزشــی ویژه 
بسیجیان بانک د   ر روز د   وازد   هم شهریورماه سال جاری 
بحــث و تصمیمات الزم اتخاذ و مقرر گرد   ید    ســمینار 
آموزشــی آئین همســرد   اری ویژه بانوان همکار، روز 
د   هم شــهریورماه توسط بسیج خواهران بانک د   رسالن 

همایش ساختمان آموزش برگزار گرد   د   . 

استان آذربایجان شرقی
● مراحــل گزینش کارکنان جد   ید   االســتخد   ام مد   یریت 
شعب پست بانک استان توسط مهری اسد   یان پور همکار 

هسته گزینش بانک د   ر تبریز انجام و نهائی شد   . 

استان البرز
● محمد    محرابی معاون د   فترمرکزی حراست د   رمراسم 
تجلیل و معارفه حســن محمد   ی رئیس پیشــن د   ایره 
حراســت اســتان ضمن اعطای حکم مصطفی نورانی 
سرپرست جد   ید    حراست اســتان به وی اظهارد   اشت: 
حفظ کرامت کارکنان جزء اصول حراســت بانک است 
و شــرکت و توجه به نیروی انســانی، حرمت و رعایت 
احوال انســان ها د   رسامانه ها را بســیار مهم است. وی 
افزود   : د   ر حراست پست بانک ایران نیز کرامت کارکنان 

د   ارای اهمیت ویژه است.
● جلسه شورای اد   اری با حضور حجت السالم محمد   ی 
امام جماعت البرز مد   یریت شــعب استان برگزار شد    که 
طی آن وی تقوا و امربه معروف و نهی از منکر، برخورد    
مناسب و تکریم بند   گان خد   ا را عباد   ت د   انست و رعایت 
شعائر اسالمی را د   ر محیط اد   اری و خارج از آن را بسیار 
مهم برشــمرد    و د   رپایان با اقامه نماز جماعت جلسه به 

پایان رسید   .  

استان اصفهان
● مد   یریــت شــعب پســت بانک اســتان براســاس 
هماهنگی های بعمل آمد   ه به منظور تبلیغات گســترد   ه 
و شناســائی خد   مات بانک به هموطنان د   ر روزنامه های 
نســل فرد   ا و اصفهان امروز اقد   ام به چاپ خد   مات بانک 

د   ر سه نوبت بصورت رایگان نمود   . 
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استان چهارمحال و بختیاری
● بهنام یزد انی مد یرشعب استان جلسه ای بیست و سوم 
شهریورماه سال جاری، جلسه ای با مسئوالن کمیته امد اد  
اســتان  برگزار و طی آن یزد انــی ضمن معرفی خد مات 
قابل ارائه توسط پست بانک به کمیته امد اد  و مد د جویان 
گفت: د رحال حاضر این بانک د ر تمامی نقاط روستائی و 
کمتربرخورد ار استان حضور فعال د اشته و تمامی خد مات 
نویــن بانکی را به مرد م ارائه مــی نماید . وی تصریح کرد  
با توجه به د رخواســت ها و مراجعه های مکرر، مد د جویان 
روســتاها تقاضــا د ارند  مســتمری د ریافتی خــود  را از 
نزد یکترین بانک و با کمترین هزینه یعنی از طریق پست 
بانک ایران د ریافت نمایند . رســتگار نیز حضور این بانک 
د ر کلیه روستاها را شاخص و امکانی ویژه جهت پرد اخت 
مستمری مد د جویان د انست و افزود ند : د رحال حاضرمنابع 
مالی کمیته امد اد  به پرد اخت تســهیالت اشــتغالزائی و 
خود کفایی گره خورد ه و انتقال منابع به هر بانکی مستلزم 

پرد اخت تسهیالت است.

استان سیستان و بلوچستان
● علی اصغر فروزانخواه مد   یرشعب پست بانک استان د   ر 
نشست مشترک با حسین زهی مسئول سازمان همیاری 
شهرد   اری زاهد   ان ضمن ارائه عملکرد   ، آماد   گی بانک را برای 
جهت خد   مات رسانی به این سازمان اعالم د   اشت. همچنین 
زهی د   ر نشست مذکور ضمن ابراز خرسند   ی د   رخصوص 
گسترش همکاری ها، از افتتاح حساب و انتقال منابع این 

سازمان به پست بانک ایران خبر د   اد   .  
● نشســت مشترک مد   یرشــعب پســت بانک و د   کتر 
پهلوان مد   یر انجمن نخبگان اســتان برگزا شد    و طی آن 
پهلوان ضمن تقد   یر از خد   مات رسانی این بانک، خواستار 
گسترش همکاری های متقابل شد    و افزود   : این انجمن از 
ظرفیت های ویژه و خد   مات این بانک برای د   انشــجویان 

نخبه استان استفاد   ه خواهد    کرد   .
● علی اصغر فروزانخواه مد   یرشــعب پست بانک و محمد    
جهان تیغــی مد   یرکل ســازمان فنی و حرفه ای اســتان 
نشســت مشــترک همکاری برگزار کرد   نــد    که طی آن 
فروزان خواه گفــت: این بانک باد   ارا بود   ن ظرفیت های باال 
د   ر خد   مت رســانی به ویژه بهره مند   ی از خد   مات صند   وق 
قرض الحسنه آماد   ه ارائه خد   مات به این سازمان و کارکنان 
اســت. همچنین جهان تیغی ضمن ابراز خرســند   ی از 
همکاری با پســت بانک ایران برگســترش همکاری های 

متقابل تأکید    نمود   . 
● د   رجلســه مشــترک فروزان خواه و رضا اصل شهرکی 
مد   یــرکل کمیته امد   اد    اســتان د   رخصوص اســتفاد   ه از 
سرویس نمایند   گی فروش این بانک برای مستمری بگیران 
استان بحث و تصمیمات الزم اتخاذ شد   . همچنین د   ر این 
راســتا فروزان خواه آماد   گی الزم را برای پرد   اخت حقوق 
مستمری بگیران استان اعالم و شهرکی نیز از انتقال سایر 
حساب های کمیته امد   اد    به این بانک خد   مت رسان خبر  د   اد   . 

استان فارس
● چهارمین جلسه شــورای اد   اری پست بانک استان د   ر 
ســال جاری با حضور مد   یر، معاون، رؤسای شعب و د   وایر 
ســتاد   ی برگزار و طی آن عملکرد    شعب و د   وایر بر اساس 
شــاخص های عملکرد   ی و نقاط قوت و ضعف بررســی و 

تصمیمات الزم اتخاذ شــد   . همچنین بهرام رضائی عرب 
مد   یرشعب استان ضمن اعالم اهد   اف و سیاست های بانک 
تالش و کوشش کارکنان را جهت تحقق اهد   اف و برنامه ها 

خواستار شد   . 
● جلســه وصول مطالبات پســت بانک استان با حضور 
مسئوالن، کارشناســان معین و گروه اعتبارات و رؤسای 
شعب باهنر، د   اراب، خرامه، آباد   ه، اقلید   ، مرود   شت، نورآباد    و 
جهرم د   رمحل سرپرستی استان برگزار و وضعیت عملکرد    

شعب مذکور مورد    نقد    وبررسی قرار گرفت.
● مســئوالن پست بانک استان د   رجلسه مجمع عمومی 
صند   وق حمایت از توســعه فعالیت های کشــاورزی زنان 
روستائی شهرستان مرود   شت حضور یافتند    که د   رجلسه 
مذکور مســئوالن بانک د   ســتورالعمل اجرائی تفاهم نامه 
مشــترک همکاری پســت بانک ایران و شــرکت ماد   ر 
تخصصی صنــد   وق حمایت از توســعه گذاری د   ر بخش 

کشاورزی را ارائه نمود   ند   . 
● جلسه کمیته ساماند   هی خد   مات بانکد   اری الکترونیک 
پســت بانک اســتان با حضور مد   یر، اعضاء این کمیته و 
رؤسای شعب باهنر، د   ستغیب، سی متری و مد   رس برگزار 
و طی آن ضمن بررســی عملکرد    شعب مذکور د   ر بخش 
بانکد   اری الکترونیک د   رخصوص بررسی مسائل و مشکالت 
د   ستگاه های PINPAD، POS و ATM و راهکارهای 

استفاد   ه بهینه از این د   ستگاه ها بحث و تباد   ل نظر شد   . 
● مراسم گرامید   اشــت هفته د   ولت و تجلیل از شهید   ان 
رجائــی و باهنر بــا حضور مد   یر و کارکنان پســت بانک 
استان د   رمحل سرپرستی برگزار شد   . د   ر این مراسم بهرام 
رضایی عرب مد   یر شعب استان ضمن قد   رد   انی از عملکرد    
خوب و مثبت کارکنان، به برخی از خد   مات د   ولت تد   بیر 
و امید    د   ر یکسال گذشته اشاره کرد    و همد   لی، همزبانی و 
همراهی مجموعه را د   ر راستای د   ستیابی به اهد   اف عالیه 

بانک و د   ولت خواستار شد   .
● جلسه شورای اد   اری استان فارس با حضور علی طیب نیا 
وزیر امور اقتصاد   ی و د   ارائی، استاند   ار، برخی از نمایند   گان 
مجلس شورای اسالمی، مد   یران بانک های استان از جمله 
پســت بانک ایران و ســایر فعاالن حوزه اقتصاد    د   ر محل 

استاند   اری فارس برگزار شد   .
● د   ومین جلســه کمیته بازاریابی و تجهیزمنابع پســت 
بانک اســتان د   ر ســال جاری با حضور اعضاء و رؤســای 
شــعب استهبان، نی ریز، بهشتی و رجائی با هد   ف ارزیابی 
عملکرد    شعب د   ر بخش بازاریابی و تجهیزمنابع برگزار شد   .

● ششـمین جلسـه کارگـروه د   فاترخد   مات بانکی پسـت 
بانک استان با حضور اعضاء آن برگزار و طی آن د   رخصوص 
ایجـاد    و راه انـد   ازی د   فاتـر جد   یـد   ، بررسـی مشـکالت و 
تخلفـات د   فاتـر فعال بحـث تصمیمـات الزم اتخاذ شـد   . 
● مسئوالن پست بانک استان د   ر مراسم گرامید   اشت هفته 
د   ولت که د   رمحل فرماند   اری شــیراز و با حضور استاند   ار و 
معاونــان وی و فرماند   ار شــیراز و مد   یران د   ســتگاه های 
اجرائی برگزار شــد    مشارکت نمود   ند    که طی آن عملکرد    
د   ســتگاه های د   ولتی د   ر یکســال گذشته تشــریح و از 
کارمند   ان نمونه استان از جمله کیامرز حق پرست از پست 

بانک استان تجلیل شد   . 

استان قزوین
● علیرضا بهرامیان مد   یرشعب پست بانک استان د   ر بازد   ید    
از  شــرکت مجتمع کشــت وصنعت قارچ قائم قزوین و 

مذاکره با مد   یرعامل شــرکت مذکور اظهارد   اشت: با توجه 
به فرمایش مقام معظم رهبری د   رخصوص حمایت از تولید    
ملی، کار و ســرمایه ایرانی و نقش واحد   های تولید   ی د   ر 
پویائی اقتصاد    کشــور این بانک آماد   گی د   ارد    د   رراستای 
گسترش همکاری های متقابل به ارائه تسهیالت و خد   مات 
خود    به منظور حمایت از تولید   کنند   گان بپرد   ازد   . همچنین 
مد   یرعامل این شــرکت ضمن استقبال از خد   مات رسانی 

پست بانک ایران خواستار گسترش همکاری ها شد   . 
● مد   یرشــعب پست بانک د   ر جلسه شورای اد   اری استان 
که به منظور تجلیل و معارفه مد   یرکل ارتباطات و فناوری 
اطالعات و افتتاح مرکز مانیتورینگ فضای فرکانسی این 
استان که با حضور د   کتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات، پنجم شهریورماه سال جاری برگزار شد    حضور 
یافت. واعظی د   ر این مراســم با اشاره به زیر ساخت های 
ارتباطی اســتان قزوین د   ر بخش های  مختلف ارتباطی 
گفت: این اســتان می تواند    معین استان تهران باشد    .وی 
توجه بــه مناطق محروم و روســتاهای د   ورافتــاد   ه را از 
مهمترین سیاست های د   ولت عنوان کرد    و افزود   : هم اکنون 
روســتاهای باالی 20 خانوار استان قزوین د   ارای خد   مات 
اینترنت هســتند   . وی توســعه د   فاتر ICT روستائی را از 
مهمترین سیاست های وزارت د   انست و افزود   : با توسعه این 
د   فاتر زمینه خد   مت رسانی بهتر به مرد   م د   ر روستاها فراهم 
می شود   . واعظی د   ر این مراسم از افتتاح و راه اند   ازی سیستم 
د   یتاسنتر استان تا د   هه فجر سال جاری خبرد   اد   . همچنین 
د   رجلسه مذکور ضمن افتتاح مرکز مانیتورینگ از خد   مات 
فرهاد     جاوید   ی مد   یرکل تنظیم مقررات و ارتباطات راد   یوئی 
شمالغرب کشــور قد   رد   انی و یوسف رضائی نیک به عنوان 
اولین مد   یرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان قزوین 

معرفی شد   . 

استان قم
● جلســه شورای اد   اری پســت بانک استان د   رخصوص 
اصالحیه هد   ف سپرد   ه ای ابالغی از سوی مد   یرعامل جهت 
ارســال به شــعب، ارائه راهکارهای مناسب برای شعب 
زیان د   ه، تعیین معین جهت ساماند   هی شاخص های بانکی 
د   ر شعب، معرفی شعب سود   د   ه و شعبی که موفق به تحقق 
حد   اقل 70د   رصد    از هد   ف سپرد   ه ای شد   ه اند    جهت تشویق 
از ســوی مد   یرعامل و احصاء فهرســت د   فاتر غیرفعال به 
اد   اره کل د   فاترخد   مات بانکی به منظور حذف از سرانه استان 
برگزار شد   . همچنین د   ر این جلسه به مناسبت هفته د   ولت 
سه کارمند    نمونه پست بانک استان به استاند   اری معرفی 
و پس از ارزیابی از سوی استاند   ار قم با اهد   اء لوح سپاس و 
هد   یه د   ر جلسه ای د   یگر که د   رهمین راستا برگزار شد    از آنان 

قد   رد   انی به عمل آمد   .
● محمد   علی جباری مد   یرشــعب پســت بانک اســتان 
د   رجلسه کمیسیون هماهنگی مد   یران بانک های استان که 
به میزبانی بانک قرض الحسنه مهر ایران و به منظور تود   یع 
و معارفه ناظر پولی اســتان، ساماند   هی وضعیت نرخ سود    
سپرد   ه های روز شمار مشتریان و بررسی راهکارهای مناسب 
و تعیین تکلیف نامه های حقوقی و قضائی د   اد   گســتری 

استان برگزار شد    حضور یافت. 
● مد   یر و فرماند   ه پایگاه مقاومت بسیج پست بانک استان 
د   ر مراســم آئیــن قد   رد   انی و معارفه فرماند   ه ســپاه امام 
علی ابن ابیطالب )ع( استان که با حضور مسئوالن لشکری 

و کشوری برگزار شد    شرکت نمود   ند   .
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استان کرد  ستان
● جلسه شورای اد   اری پست بانک شهرستان بانه با حضور 
فاتح مالئی مد   یر و کارشناسان انفورماتیک و د   فاترخد   مات 
بانکی استان برگزار و طی آن مالئی به تبیین سیاست های 
بانک و ارزیابی عملکرد    شعبه بانه د   رخصوص تحقق هد   ف 
 ICT سپرد   ه ای، مطالبات، د   رآمد    و هزینه و عملکرد    د   فاتر
و همچنین نظارت کامل بر شناسائی د   رخواست کنند   گان 
د   ســتگاه POS پرد   اخت. د   راد   امه رئیس و کارکنان این 
شــعبه به ارائه گزارش برنامه ها پرد   اختنــد   . د   رپایان نیز 
مالئی از تالش های کارکنان استان د   رخصوص کسب رتبه 
نخست کشوری د   ر زمینه EPS تقد   یر کرد   . همچنین مد   یر 
اســتان پس از پایان جلسه مذکور از د   فاتر شهرستان بانه 

بازد   ید    و رهنمود   های الزم را به آنان ارائه کرد   .

استان کرمانشاه
● پست بانک استان د   ر راستای معرفی بیشتر خد   مات 
صند   وق قرض الحسنه بانک و اشاعه سنت قرض الحسنه 
اقد   ام به تبلیغات و اطالع رســانی به عموم مرد   م جهت 
اعطای وام بد   ون کارمزد    د   ر شعب و د   فاترخد   مات بانکی 
از طریق چاپ و نصب بنر و همچنین چاپ ســه نوبت 
آگهی د   ر روزنامــه باختر کــه پرمخاطب ترین روزنامه 

استان است نمود   .
● مد   یریت شعب استان کرمانشاه به منظور هم اند   یشی و 
ایجاد    تعامل هرچه بیشــتر د   فاترخد   مات بانکی با شعب و 
همچنین افزایش اطالعات تخصصی و بانکی کارگزاران، 
طــی بازد   ید   های د   وره ای از د   فاترخد   مات بانکی شــهری 
و روســتائی اقد   ام به تشریح امور بازاریابی خد   مات بانکی، 
ســرویس نمایند   گی فــروش، صند   وق قرض الحســنه و 
پرد   اخت وام قرض الحســنه و بانکد   اری الکترونیک برای 
کارگزاران نمود   . د   ر همین راستا جهت اطمینان از میزان 
رضایت و یا عد   م رضایــت مراجعان از نحوه ارائه خد   مات 
کارگزاران د   فاتر و د   ریافت نظرها و پیشنهاد   های مشتریان 
د   رخصوص افزایش عملکرد    د   فاتر و نیاز مشتریان از خد   مات 
خاص با هد   ف بهبود    وضعیت خد   مت رســانی و استفاد   ه 
بیشــتر از ظرفیت د   فاتر اقد   ام به نظرسنجی از مشتریانی 
که بــرای پرد   اخت قبوض، د   ریافت یارانه نقد   ی، واریز و یا 
برد   اشت از حساب و سایر عملیات بانکی د   ر د   فاتر حضور 

د   اشتند    نمود    که نتایج آن متعاقباً اعالم می شود   . 

استان کهگیلویه و بویراحمد  
● مســئوالن شــرکت خد   ماتی آذرخش میرزا د   رجلسه 
مشترک با رئیس شعبه د   هد   شت اقد   ام به افتتاح حساب 
و انتقال منابع این شرکت د   رشعبه مذکور جهت پرد   اخت 

حقوق و مزایای کارکنان نمود   . 

استان گیان
● مســئوالن و کارکنان پســت بانک اســتان به منظور 
گرامید   اشت هفته د   ولت و تجلیل از مقام شهید   ان رجائی و 
باهنر د   ر گل افشانی گلزار شهد   ای رشت که با حضور د   کتر 
نجفی استاند   ار و د   یگر مسئوالن استانی برگزار شد    حضور 
یافتند   .  نجفی د   ر این مراسم با تبیین جایگاه ومقام شهد   اء 
بویژه شــهید   ان رجائی و باهنر از حضور پرشور مد   یران و 
د   ست اند   رکاران د   ولت تد   بیر و امید    د   ر استان قد   رد   انی نمود   . 
● جلسه مشترک مسئوالن پست بانک و پست استان د   ر 

هفته د   ولت با هد   ف ارتقاء ســطح همکاری های مشترک 
برگزار شد   . 

● محمد    زمان فد   اکار مد   یرشــعب پســت بانک استان 
د   رجلسه شورای اد   اری استان که با حضور علی ربیعی وزیر 

کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد    حضور یافت.
● جلسه ای با حضور محمد   مهد   ی رهبری نمایند   ه رود   سر، 
سیروس رضایتی مد   یر کل ارتباطات و فناوری اطالعات، 
محمد   زمان فد   اکار مد   یرشــعب پســت بانــک و مد   یران 
مخابرات، پست و زیر ساخت استان گیالن، بخشد   اران و 
اعضای شورای شهر رود   ســر، املش، کالچای و چابکسر 
د   رمحل فرماند   اری شهرســتان رود   ســر برگزار و طی آن 
ضمن ابراز رضایتمند   ی حاضران از افتتاح و تجهیز شعبه 
جد   ید    پست بانک چابکسر و بهرمند   ی هموطنان از خد   مات 
بانکی، د   ر اد   امه رهبری با اشاره به اینکه منطقه شرق گیالن 
از نظر جغرافیائی و طبیعی د   ارای مناطق ییالقی بســیار 
مرتفع و د   ر بیشتر ماه های سال صعب العبور است از حضور 
پســت بانک د   ر این منطقه د   ر راستای کاهش هزینه ها و 
جلوگیری از ترد   د   های غیرضــرور قد   رد   انی و این مهم را 
از برکات نظام برشمرد   . هچنین فد   اکار ضمن قد   رد   انی از 
برگزارکنند   گان این جلسه گفت: مایه خرسند   ی است که 
جلسه خانه ملت د   ر خود    خانه ملت و فرماند   اری شهرستان 
با حضور نمایند   ه ملت برگزار و مشــکالت د   ســتگاه های 
اجرائی بررســی و مرتفع می شود   . وی به ارائه گزارشی از 
خد   مات پســت بانک که د   یگر از شکل انحصاری شعبه و 
باجه به ایجاد    باجه های مستقل تعاونی د   هیاران د   ر بخش ها 
و مراکز پرجمعیت روستائی و منطقه ییالقی تغییر می یابد    

خبر د   اد    و آن را از اهد   اف پست بانک استان برشمرد   .

استان لرستان
● فرزاد  رستمی مد یرشعب استان ضمن بازد ید  از برخی 
د فاترخد مات بانکی شهرستان ازنا د ر جلسه ای که با حضور 
کارکنان پست بانک این شهرستان برگزار شد  اسد  گراوند  
را به عنوان رئیس جد ید  این شعبه معرفی کرد . رستمی 
د ر این جلسه به تشریح وضعیت حساس شعبه پرد اخت و  
رهنمود های الزم د رخصوص عد م تحقق هد ف سپرد ه ای و 

عد م رعایت مازاد  نقد ینگی را ارائه کرد .
● مد یرشعب اســتان از د فترخد مات بانکی هفت چشمه 
شهرستان نورآباد  بازد ید  و د ر جلسه ای که با حضور رئیس 
و کارکنان پست بانک این شهرستان برگزار شد  د رخصوص 
عد م تحقق هد ف سپرد ه ای، عد م رعایت مازاد  نقد ینگی و 
باالبود ن نرخ وصول مطالبات رهنمود های الزم را ارائه کرد . 
بهزاد  زارعیان رئیس شعبه نورآباد  نیز به تشریح وضعیت 

شعبه و بازاریابی های صورت گرفته پرد اخت.

استان مازند  ران
● مســئوالن پست و پست بانک استان به منظور افزایش 
تعامالت و بررسی وضعیت اجرای تفاهم نامه های مشترک، 
نشست مشترکی برگزار کرد   ند    که طی آن محمد   رضا براری 
معاون اد   اره پست مازند   ران ضمن قد   رد   انی از همکاری های 
صورت گرفته د   رخصوص تجهیز و بهره برد   اری از باجه های 
پست بانک د   ر د   فاتر پســتی خواستار برگزاری د   وره های 
آموزشی مشترک د   ر زمینه بانکد   اری الکترونیک و بازاریابی 
شد   . د   ر اد   امه محمود    یوسفی نیز به بیان د   ید   گاه های خود    
د   ر راستای گسترش همکاری های متقابل پرد   اخت که پس 
از بحث و بررسی د   ر این خصوص تصمیمات الزم اتخاذ شد   . 

● محمود    یوســفی مد   یرشعب پســت بانک استان طی 
بازد   ید    مهنــد   س مهری مد   یرعامل شــرکت پســت از 
واحد   های اد   اره کل پســت و باجه های پست بانک مستقر 
د   ر د   فاتر پستی استان، گزارشی از روند    فعالیت و عملکرد    
شعب و د   فاترخد   مات بانکی به ویژه باجه های مذکور به وی 
ارائه و خواستار گسترش همکاری های متقابل د   ر راستای 
خد   مت رسانی بیشتر پست و پست بانک به هموطنان شد   .  
● د   ر راســتای برگــزاری نشســت مشــترک و انعقاد    
تفاهم نامه همکاری د   رخصوص افتتاح حســاب و انتقال 
منابع د   هیاری های شهرســتان های آمل و بابل فی مابین 
مسئوالن پســت بانک و د   فتر امور روستائی و شوراهای 
اســالمی اســتاند   اری مقرر شــد    که 30 د   هیاری بخش 
بند   پی غربی بابل و شرکت تعاونی د   هیاران بخش مذکور د   ر 
د   فاترخد   مات بانکی روستائی بابل و 6 د   هیاری شهرستان 
آمل د   ر د   فترخد   مات بانکی روستای نوآباد    این شهرستان 

اقد   ام به افتتاح حساب نمایند   . 
● محمود  یوسفی مد یرشعب پست بانک استان مازند ران 
به اتفاق کارشــناس روابط عمومــی و بازاریابی با محمد  
محمد پور عمران رئیس سازمان صنعت، معد ن و تجارت 
استان د ید ار و د ر جلسه مشترک کاری با مسئوالن سازمان 
مذکور و اتاق بازرگانی، صنایع، معاد ن و کشاورزی مازند ران 
شرکت نمود  و به تشریح اهد اف و برنامه های بانک، نحوه 
عملکرد  شعب و د فاترخد مات بانکی تابع آنها و ارائه خد مات 
بانکی د رمناطق محروم و روستائی به عنوان گسترد ه ترین 
شبکه بانکی استان پرد اخت. محمد پور عمران نیز د ر این 
جلسه ارائه خد مات بانکی را د ر مناطق محروم و روستائی 
توسط پست بانک ایران را کاری شجاعانه  نامید  و گفت: د ر 
زمانی که سایر مؤسسات مالی و بانکی به جهت اقتصاد ی 
د ر این مناطق حضور ند اشــته و یــا حضور آنها کم رنگ 
بود ه این بانک با راه اند ازی د فاترخد مات بانکی روســتائی 
نسبت به بسط خد مات بانکی با حرکتی شجاعانه د ر این 
مناطق اقد ام نمود ه که شایســته تقد یر است. وی افزود : 
از آنجائی که نام پســت بانک یک برند  بین المللی بود ه و 
د رکل د نیا شــناخته شد ه می باشد  ضمن حفظ نام آن د ر 
کشور بایستی با اطالع رسانی مناسب و ارائه خد مات بانکی 

مطلوب و توسعه بانکد اری الکترونیک تقویت گرد د .
● د ر راســتای توســعه خد مات بانکد اری الکترونیک و 
د ریافت قبوض گاز بصــورت غیرحضوری، کامران طیبی 
معاون شعب پست بانک استان مازند ران به اتفاق کارشناس 
روابط عمومی و بازاریابی د رجلسه کاری مشترک با حضور 
مسئوالن شرکت گاز، معاون د فترفناوری اطالعات و امنیت 
اســتاند اری، رئیس کانون د فاتر پیشــخوان د ولت استان 
شرکت نمود ند  که طی آن طیبی گزارشی از روند  فعالیت 
شــعب و د فاترخد مات بانکی به ویژه د رسطح روستاها و 
ارائه خد مات بانکــی و پولی و نحوه د ریافت وجوه قبوض 
شرکت های گاز، مخابرات، برق، آب و فاضالب مطالبی را 
بیان نمود . محمد  اسماعیل ابراهیم زاد ه مد یرعامل شرکت 
گاز استان مازند ران نیز د ر این جلسه از عملکرد  پست بانک 

استان تقد یر نمود .
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حضور مد   یرعامل صند   وق قرض الحسنه 
د   ر جلسه شورای اد   اری پست بانک خراسان شمالی

جلســه شــورای اد   اری مد   یریت شعب پســت بانک استان خراســان شمالی با 
حضور رســول زند   ی مد   یر عامل صند   وق قرض الحســنه، غالمرضا عباسی مد   یر 
امور اجرائی این صند   وق، مد   یرشــعب و رؤســای د   وایر ســتاد   ی و شعب استان 
و همچنین مســئوالن د   فاتــر د   ارای صند   وق تأمین مالی خرد    روســتائی برگزار 
شــد   . به گزارش مد   یریت شــعب استان خراسان شــمالی: د   ر این جلسه زند   ی 
ضمن تقد   یر از تالش ها و زحمات پســت بانک اســتان به جهت عملکرد    مطلوب 
د   رجذب منابع قرض الحســنه به برنامه های صند   وق اشــاره و از رؤسای شعب و 
د   فاتر د   رخواســت کرد    تا با اســتفاد   ه از طرح های ابالغ شد   ه برای افزایش منابع 
قرض الحســنه اقد   ام و وام های قرض الحسنه بیشتری به مرد   م اعطا کنند   . حمید    
محمد   ی مقد   م مد   یرشــعب استان نیز د   ر ابتد   ای این جلسه ضمن تقد   یر از حضور 
مد   یران صند   وق قرض الحسنه د   ر این استان، گزارشی از عملکرد    استان د   ر جذب 
منابع قرض الحســنه ارائه کرد    و گفت: استان خراسان شــمالی د   ارای نیروها و 
مسئوالن د   فاتر جوان و توانمند   ی است که کارهای بزرگی را انجام و تاکنون ثابت 
نمود   ه اند    که د   ر اجرای طرح ها همیشــه پیشــتاز بود   ه و رتبه های اول را به خود    
اختصاص د   اد   ه اند   . وی افزود   : ارائه خد   مات مطلوب د   ر روســتاها توسط مسئوالن 
د   فاتر موجب جلب اعتماد    مرد   م و مســئوالن شد   ه و می بایست این اعتماد    را روز 
بــه روز با ارائه خد   مات بهتر و با کیفیت تر ارتقاء د   هیم. همچنین عباســی مد   یر 
امور اجرائی صند   وق قرض الحســنه د   ر این جلســه د   رخصوص د   ستورالعمل ها و 
تفاهم نامه ها و طرح ها توضیحات الزم را ارائه کرد   . گفتنی است: د   رپایان رؤسای 
شــعب و د   وایر ستاد   ی استان و مسئوالن د   فاتر د   ید   گاه ها و نقطه نظرهای خود    را 

مطرح کرد   ند    و زند   ی و عباسی نیز پاسخ های الزم را به آنان ارائه کرد   ند   .

برپائی د   وره آموزشی توجیهی صند   وق قرض ا لحسنه 
برای رؤسای شعب خراسان رضوی 

د   وره آموزشــی - توجیهی صند   وق قرض الحسنه با حضور مسئوالن این صند   وق و 
پست بانک استان خراسان رضوی، ســی و یکم مرد   اد   ماه سال جاری برای رؤسای 
شعب این استان برگزار شد   . به گزارش مد   یریت شعب خراسان رضوی: رسول زند   ی 
مد   یرعامل صند   وق قرض الحســنه د   ر این جلســه به تشریح تشکیل این صند   وق، 
الزامات بانک مرکزي، اهد   اف، چشم اند   از، عملکرد    و ساختار آن پرد   اخت. وی د   ر اد   امه 
گزارشی از اقد   امات انجام شد   ه از بد   و تأسیس صند   وق قرض الحسنه تاکنون ارائه کرد   . 
علیرضا ارگي مد   یر امور فناوري اطالعات صند   وق قرض الحســنه نیز د   ر این جلسه 
د   رخصوص نرم افزار صند   وق، چشــم اند   از و برنامه هاي د   رد   ست اجرا جهت توسعه 
و گســترش خد   مات و ابزارهاي الکترونیک نظیر؛ اینترنت بانک، پرد   اخت اقساط با 
کارت شتابي وخود   پرد   از توضیحات الزم را ارائه کرد   . همچنین غالمرضا عباسي مد   یر 
اجرائي صند   وق با تشــریح  اهد   اف و چشم اند   از گفت: هد   ف سپرد   ه اي براي شعب و 
د   فاتــر با انجام برنامه ریزي و راهکاري کــه ارائه گرد   ید   ه د   ر کوتاه مد   ت قابل تحقق 
مي باشــد   . گفتنی است: د   رپایان این جلسه تعد   اد   ی از رؤسای شعب و کارشناسان 

د   ید   گاه ها و نقطه نظرات خود    را مطرح و پاسخ های الزم به آنان ارائه گرد   ید   .

همایش ویژه صند   وق قرض الحسنه برای کارگزاران 
د   فاترخد   مات بانکی گیان برگزار شد   

همایش یک روزه  ویژه صند   وق قرض الحسنه تحت عنوان "صند   وق و د   فاتر" با هد   ف 
افزایش جذب منابع و آشنائی بیشتر کارگزاران د   فاترخد   مات روستائی با فعالیت های 
این صند   وق با حضور بیش از 300 کارگزار برتر به میزبانی مد   یریت  شــعب استان 
گیالن برگزار گرد   ید   . به گزارش مد   یریت شعب استان گیالن: د   ر ابتد   ای این همایش 
محمد   زمان فد   اکار مد   یرشعب استان اظهارد   اشت: برگزاری چنین همایش هائی نشان 
از توجه به این صند   وق و خد   مات آن است.  وی ضمن تعریف واژه قرض و اشاره به 
جایگاه قرض الحسنه و تبیین اهمیت آن از منظر قرآن کریم و بزرگان د   ین گفت: ایجاد    
و تأسیس صند   وق قرض الحسنه پست بانک ایران د   ارای برکت و اجر معنوی است و 
افراد    زیاد   ی از طریق تسهیالت آن مشغول به کارشد   ه اند   . فد   اکار تصریح کرد   : با ارائه 
آموزش های الزم به کارگزاران د   فاتر روستائی استان و جذب منابع جد   ید    می توانیم 
از ظرفیت های این صند   وق بیشترین بهره  را ببریم. رسول زند   ی مد   یرعامل صند   وق 
قرض الحسنه د   ر این همایش ضمن تقد   یر از مد   یریت شعب استان و برگزارکنند   گان 
همایش به بیان اهد   اف صند   وق پرد   اخت و گفت: این صند   وق توانســته اســت نرخ 
تجهیز منابع را به حد   اقل ممکن برســاند    تا بتواند    با پرد   اخت تسهیالت ارزان قیمت 
سهم بزرگی د   ر اشتغال زائی و ثواب معنوی د   اشته باشد   .  وی با اشاره به روحیه  مثبت 
کارگزاران د   فاترخد   مات بانکی روســتایی استان و عشق و عالقه و میل باطنی آنان 
برای خد   مت رسانی به هموطنان خاطرشنان ساخت: این د   فاتر، پل ارتباطی با مرد   م 
است و قطعاً ارتباط د   وسویه د   ارای کرامت خاصی است و همین موضوع به عنوان یک 
فرصت طالئی موجب رشد    و ارتقاء کمی و کیفی منابع صند   وق می شود   . همچنین با 
حضور مسئوالن صند   وق و مد   یریت شعب استان و کارگزاران جلسه پرسش و پاسخ 
نیز برگزار گرد   ید   .  گفتنی است: د   رپایان زند   ی طی مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری 
تسنیم اهد   اف برگزاری همایش را تشریح کرد   . شایان ذکر است: زند   ی و هیأت همراه 
وی د   ید   اری نیز با مهند   س خضر د   وســت مد   یرعامل مخابرات استان گیالن برگزار و 

برگسترش همکاری ها تأکید    نمودند که وی مواجه هم استقبال کرد   .

غامرضا عباسی: 

خد   مات صند   وق قرض الحسنه پست بانک فراگیر می شود   

غالمرضا عباسی مد   یر اجرائی صند   وق قرض  الحسنه د   رجلسه شورای اد   اری مد   یریت 
شــعب استان البرز گفت: خد   مات این صند   وق د   رســطح کشور فراگیر می شود   . به 
گزارش مد   یریت شــعب استان البرز: وی د   ر اد   امه این جلسه ضمن تبیین طرح های 
صنــد   وق عنوان کرد   : با توجه به ظرفیت های موجود    د   ر اســتان البرز، امکان جذب 
مشتریان به منظور برخورد   اری از امکانات صند   وق وجود    د   ارد   . وی تصریح کرد   :  الزم 
است با اطالع رسانی عمومی د   رسطح آحاد    جامعه و آموزش مناسب به کارکنان شعب 

و کارگزاران گام های مؤثری د   ر این راستا برد   اریم. 
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د   ر راســتای ارتقاء سطح د   انش بانکی و آموزش کارکنان، د   وره آموزشی- توجیهی  
ویژه صند   وق قرض الحسنه د   ر مد   یریت شعب استان خوزستان برگزار شد   . 

به گزارش مد   یریت شــعب استان خوزستان: عباس اســتواری مد   یرشعب استان 
ضمن ارائه گزارشی از عملکرد    صند   وق قرض الحسنه د   ر استان گفت: جذب منابع 
قرض الحسنه و اعطای وام به آحاد    مرد   م جامعه از مهمترین اهد   اف بانک می باشد   . 
غالمرضا عباســی مد   یر اجرائی صند   وق قرض الحسنه نیز د   رخصوص نحوه جذب 

منابع و پرد   اخت وام، نکات و موارد    الزم آموزشی را ارائه کرد   .
 همچنین شــرکت کنند   گان د   ر این د   وره آموزشی ضمن ارائه د   ید   گاه ها و نظرات، 

سواالت خود    را مطرح کرد   ند    که توسط عباسی پاسخ الزم ارائه شد   .
گفتنی است: د   ر این د   وره که همزمان با جلسه شورای اد   اری انجام شد    مقرر گرد   ید    
تمامی شعب با اجرای د   قیق د   ستورالعمل های صاد   ره از سوی صند   وق قرض الحسنه 

و اجرائی نمود   ن آن نسبت به جذب منابع و پرد   اخت وام اقد   ام نمایند   .

د   وره آموزشی ویژه صند   وق قرض الحسنه د   ر مد   یریت شعب خوزستان برگزار گرد   ید   

برگزاری د   وره آموزشی صند   وق قرض الحسنه د   ر مد   یریت شعب استان سمنان

د   وره آموزشـی  کارکنـان  آمـوزش  و  بانکـی  د   انـش  ارتقـاء سـطح  راسـتای  د   ر 
صنـد   وق قرض الحسـنه بـا حضـور غالمرضا عباسـی مد   یـر اجرائی ایـن صند   وق، 
برگـزار  سـمنان  اسـتان  مد   یریـت شـعب  کارکنـان  و  رؤسـای شـعب  مد   یـر، 
د   وره  ایـن  ابتـد   ای  د   ر  اسـتان سـمنان:  مد   یریـت شـعب  به گـزارش  گرد   یـد   .  

آموزشـی شـعبانعلی رجبـی مد   یـر شـعب اسـتان ضمـن تبییـن سیاسـت ها و 
برنامه هـای سـال جـاری و خد   مت رسـانی صنـد   وق قرض الحسـنه د   ر راسـتای 
د   سـتیابی بـه اهـد   اف بانـک د   ر روسـتاها، خواسـتار توسـعه فعالیت هـای ایـن 
صنـد   وق شـد   .  همچنیـن عباسـی بـا تبییـن اهـد   اف و سیاسـت های صنـد   وق 
قرض الحسـنه بـر ضـرورت آگاهـی کامـل کارکنـان و کارگـزاران د   فاترخد   مـات 
بانکـی جهـت بازاریابـی و توسـعه عملکـرد    صنـد   وق تأکیـد    کـرد   .  وی د   راد   امـه 
بـه شـرایط پرد   اخـت وام قرض الحسـنه د   رقالـب طرح هـای مصـوب و ضامنیـن 
اشـاره کـرد    و پرد   اخـت اینگونـه وام هـا را فرصـت مناسـبی بـرای جـذب منابع 
ارزان قیمـت و افزایـش تـوان مالـی روسـتائیان و اقشـار کـم برخـورد   ار جامعـه 
د   انسـت.  گفتنـی اسـت: د   ر ایـن جلسـه شـرکت کنند   گان د   ید   گاه هـا و نظـارت 
خـود    را د   رمـورد    سـامانه قرض الحسـنه و تشـکیل پرونـد   ه بیان کرد   ه و عباسـی 

نیـز به سـئواالت آنـان پاسـخ د   اد   .  

جلسه شورای اد   اری مد   یریت شعب آذربایجان غربی با حضور مسئوالن صند   وق قرض الحسنه برگزار شد   

جلســه شــورای اد   اری پســت بانــک اســتان آذربایجــان غربــی، چهــارم 
شــهریور ماه ســال جاری به منظــور بررســی راهکارهــای جــذب منابــع و 
ــا  ــل و غالمرض ــد   ی مد   یرعام ــول زن ــور رس ــا حض ــی ب ــات بانک ــعه خد   م توس
ــک  ــت بان ــئوالن پس ــنه و مس ــد   وق قرض الحس ــی صن ــر اجرائ ــی مد   ی عباس

ــد   .  ــزار ش ــتان برگ اس
ــن  ــد   ای ای ــی: د   ر ابت ــان غرب ــتان آذربایج ــعب اس ــت ش ــزارش مد   یری ــه گ ب
جلســه علیرضــا اد   همــی مد   یرشــعب اســتان ضمــن تبریــک والد   ت بــا ســعاد   ت 
ــا  ــی از فعالیت ه ــت گزارش ــت و امام ــمان والی ــاک آس ــر تابن ــتمین اخت هش
ــرد     ــی عملک ــاخص های ارزیاب ــه ش ــتان د   ر زمین ــک اس ــت بان ــات پس و اقد   ام

ــود   . ــه نم ــنه ارائ ــع قرض الحس ــوص مناب بخص
ــی از عملکــرد    اســتان د   ر جــذب  ــز د   ر اد   امــه ضمــن قد   رد   ان ــد   ی نی رســول زن
منابــع قرض الحســنه اظهارد   اشــت: هد   ایــت، رهبــری و پیشــبرد    اهــد   اف 

ــت. ــعب اس ــای ش ــت و رؤس ــت مد   یری ــکار و خالقی ــایه ابت ــک د   ر س بان
ــن  ــتان قزوی ــت اس ــد    از جمعی ــش از 30د   رص ــز بی ــه تمرک ــاره ب ــا اش  وی ب
ــد   اری  ــالت خرد   ه بانک ــه رس ــه ب ــا توج ــزود   : ب ــتان اف ــتاهای اس ــطح روس د   رس
و فرصــت حضــور د   ر روســتاها و مناطــق کم برخــورد   ار بایــد    بــا نهایــت 
خد   مت رســانی بتوانیــم ایــن بــازار هــد   ف را د   رد   ســت د   اشــته و حفــظ نمائیــم.

ــط  ــنه توس ــع قرض الحس ــذب مناب ــی ج ــته انگیزش ــوص بس ــد   ی د   رخص زن
شــعب اظهارد   اشــت: ســقف اختیــار شــعب از 5 د   رصــد    بــه 8 د   رصــد    افزایــش 
یافتــه و شــعب هرســه مــاه یکبــار براســاس منابــع قرض الحســنه د   رجه بنــد   ی 

ــد   .  ــاء می یاب ــز ارتق ــی نی ــته های انگیزش ــوند    و بس می ش
غالمرضــا عباســی هــم د   ر ایــن جلســه بــا اشــاره بــه ظرفیــت و عملکــرد    مثبت 
ــک  ــق ی ــنه و تزری ــد   وق قرض الحس ــه صن ــد   ازی باج ــاد    و راه ان ــتان، از ایج اس
نیــرو بــه شــعبه میانــد   وآب کــه د   ارای رتبــه اول جــذب منابــع قرض الحســنه 

د   ر اســتان اســت خبــر د   اد   .
وی افــزود   : بــا توجــه بــه وجــود    و بررســی مشــکالت د   ر راه انــد   ازی صنــد   وق، 
پیشــنهاد   هائی کــه توســط رؤســای شــعب به عنــوان مجریــان خد   مــات 
قرض الحســنه ارائــه شــد   ه اســت شــاهد    اصــالح و ویرایش هــای جد   یــد    

ــود   . ــم ب ــی خواهی ــات مثبت ــد   وق و اقد   ام ــتورالعمل صن د   س
ــازی  ــت شفاف س ــخ جه ــش و پاس ــه پرس ــان، جلس ــت: د   ر پای ــی اس گفتن

ابهام هــا و بررســی مشــکالت برگــزار شــد   . 
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نشست مسئوالن پست بانک ایران 
با نمایند   گان د   فاترخد   مات بانکی استان مرکزی

به مناسبت گرامید   اشت هفته د   ولت، مسئوالن پست بانک ایران به منظور بررسی و ارائه 
رهنمود   ها و راهکارهای مناسب جهت جذب منابع نشست مشترکی را با کارگزاران 
د   فاترخد   مات بانکی اســتان مرکزی برگزار کرد   ند   .  به گزارش مد   یریت شعب استان 
مرکزی: د   ر این نشست محمود    شــیرد   ل مد   یر امورشعب و توسعه بازار اظهارد   اشت: 
د   یــد   گاه ما به جهت نوع خد   مت د   ر مناطق محروم و کم برخورد   ار متفاوت اســت و 
باید    به عملکرد    خود    د   ر مناطق روستائی و محروم و خد   مت به آنان افتخار کنیم که 
این موجب ایجاد    انگیزه مضاعف جهت ارائه خد   مت به هموطنان می شود   . محمد   رضا 
حسنلو سرپرست اد   اره کل امور شعب نیز د   ر این نشست ضمن ارائه نمود   ار پیشرفت 
صعود   ی بانک از ابتد   ای تاسیس تاکنون اظهارد   اشت: برای د   ستیابی به اهد   اف تعیین 
شــد   ه و حفظ و ارتقاء روند    صعود   ی بانک باید    تمام تالش خود    را به منظور کســب 
بازارهای بهتر د   ر راســتای جذب منابع و بهبود    شــاخصEPS بکار گیریم. حمید    
محمد   ی رئیس اد   اره کل د   فاترخد   مات بانکی هم د   ر این نشست با قد   رد   انی از زحمات و 
تالش های  کارگزاران گفت: د   فاتر پست بانک ایران صف اول خد   مات رسانی د   ر روستاها، 
مناطق محروم و کم برخورد   ار هستند    و د   ارای اهمیت ویژه ای است.  وی افزود   : اد   اره کل 
د   فاترخد   مات بانکی با تمام توان د   ر تمام ساعات د   رخد   مت د   فاتر جهت پاسخگوئی و 
ارائه رهنمود   ها و استقبال از اید   ه های کارگزاران است. همچنین د   ر اد   امه نشست مذکور 
کارگزاران به بیان مسائل و چالش های موجود    د   ر د   فاتر پرد   اخته و خواستار بهبود    امور 
شد   ند   . گفتنی است: شیرد   ل به همراه رؤسای اد   ارات کل امورشعب و د   فاترخد   مات بانکی 
و مد   یرشعب استان مرکزی از شعب پست بانک شهرستان های ساوه، تفرش، فرمهین، 
خند   اب و شازند    و برخی د   فاترخد   مات بانکی روستائی این استان بازد   ید    و ضمن تقد   یر 
از زحمات همکاران و بررسی عملکرد    هریک از شعب و د   فاتر، خواستار تالش مضاعف 

جهت ارائه خد   مات مطلوب به مرد   م و تحقق هد   ف سپرد   ه ای شد   .

راه اند   ازی خود   پرد   از پست بانک ایران 
د   ر د   فترکاج شهرستان ارد   ل

به منظور فراهم  نمود   ن د   سترسی عمومی هموطنان به خد   مات متنوع بانکی و گسترش 
خد   مات بانکد   اری الکترونیک، یک د   ســتگاه خود   پراز)ATM( پست بانک ایران د   ر 
د   فتر شهر کاج  شهرستان ارد   ل نصب و راه اند   ازی گرد   ید   . به گزارش مد   یریت شعب 
استان چهارمحال و بختیاری: با راه اند   ازی این د   فتر تمامی خد   مات بانکی به صورت 
لحظه ای)Online( به ساکنان این شهر و روستاهای اطراف ارائه می شود   . بنابراین 
گزارش: تمامی د   ارند   گان کارت های بانکی عضو شبکه شتاب اعم از بانک های د   ولتی 
و خصوصی و مؤسسات عضو این شبکه می توانند    به صورت شبانه روزی از طریق آن 
از خد   مات مورد    نیاز بهره مند    شوند   . گفتنی است: شهر کاج از توابع شهرستان ارد   ل 
4300 نفر جمعیت د   ارد    و د   رحاشــیه رود   خانه کارون واقع شد   ه و از نقاط توریستی 
استان چهارمحال و بختیاری است، د   ارای طبیعت بکر رشته کوه زاگرس، قطب تولید    
گوشــت قرمز استان و د   ر مسیر اصلی عشایر و روستاهای زیاد   ی واقع شد   ه و حضور 

پست بانک ایران می تواند    د   ر توسعه و آباد   انی این منطقه مؤثر باشد   . 

  بهره برد   اری از باجه های پست بانک ایران د   ر تعاوني 
د   هیاران بخش مرکزي پره سر و شهرد   اري لشت نشاء 

به مناســبت هفته د   ولت، د   فاتر پســت بانک ایران د   رمحل تعاونی د   هیاران بخش 
مرکزی پره ســر از توابع شهرستان رضوان شهر و شــهرد   اری لشت نشاء از توابع 
شهرستان رشت طی مراســمی و با حضور مسئوالن محلی و پست بانک استان 
افتتاح و مورد    بهره برد   اری قرار گرفت.  به گزارش مد   یریت شــعب استان گیالن: 
د   ر مراســم افتتــاح د   فتر تعاونی د   هیــاران بخش مرکزی پره ســر که با حضور 
حمید   رضا امام پناهی فرماند   ار شهرســتان رضوان شــهر و مسئوالن شهرستان، 
بخشــد   ار مرکزی، مسئوالن پست بانک اســتان و نمایند   گان و مسئوالن اد   ارات 
این شهرستان برگزار شد    ابتد   ا فرماند   ار رضوان شهر از مد   یریت شعب پست بانک 
اســتان به جهت ایجاد    و راه انــد   ازی این د   فتر تقد   یر کــرد   .  محمد   زمان فد   اکار 
مد   یرشــعب پست بانک اســتان گیالن نیز د   ر این مراسم، هد   ف از افتتاح چنین 
باجه هائی را مشارکت مرد   م د   ر توسعه و رونق زند   گی و افزایش رفاه آنان د   انست 
و گفت: استان گیالن د   ارای روستاها و بخش های زیاد   ی است که ظرفیت بسیار 
باالئی د   ر تولید    و اقتصاد    منطقه د   ارند   . وی افزود   : باجه های پســت بانک ایران د   ر 
تعاونی های منطقه بطور منســجم مد   یریت شد   ه و قطعاً د   ر چرخه ارتقاء وضعیت 
زند   گی ساکنان این مناطق تاثیرگذار می باشد   .  فد   اکار تصریح کرد   : د   ر این د   فتر 
تمامــی خد   مات رایج بانکی به صورت لحظه ای)Online( به ســاکنان منطقه 
ارائه می شود   . همچنین سید   عیسی مهد   وی فرماند   ار رشت د   ر مراسم بهره برد   اری 
از د   فترخد   مات بانکی شــهرد   اری لشت نشــاء ضمن تقد   یر از مسئوالن این بانک 
گفت: پست بانک ایران د   ر معرفی خد   مات د   ولت و  آشنائی مرد   م مناطق محروم 
و د   ورافتاد   ه از خد   مت رســانی د   ولت بســیار موفق عمل کرد   ه اســت. وی افزود   : 
خد   مت رسانی پســت بانک ایران د   رمناطق روســتائی موجب رونق این مناطق 
شــد   ه و ســهم این بانک د   ر ایجاد    نشــاط بین خانواد   ه های روستائی چشمگیر 
اســت. محمد   زمان فد   اکار مد   یرشعب پست بانک استان گیالن نیز د   ر این مراسم 
اظهارد   اشت: استقرار این باجه کمک شایانی جهت رفاه هموطنان به ویژه اهالی 
بخش ها و روســتاهای اطراف د   ارد    و موجب کاهش هزینه های غیرضرور آنان به 
شهرها می شود   . گفتنی است: فد   اکار د   رپایان طی مصاحبه اختصاصی با خبرنگار 
واحد    مرکزی خبر شبکه استانی باران، روند    آماد   ه سازی این د   فتر را تشریح نمود    

که د   ر بخش خبری شامگاه سیمای مرکز استان پخش گرد   ید   . 
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به مناسبت هفته د   ولت د   فاتر پست بانک ایران د   ر روستاهای مست علیا، شهراب، نمک کوه 
و معصومیه اســتان مرکزی طی مراسمی و با حضور مسئوالن پست بانک ایران و مسئوالن 
محلی، اعضای شــورای اســالمی، د   هیاران و مسئوالن محلی این روســتاها افتتاح و مورد    
بهره برد   اری قرار گرفت. به گزارش مد   یریت شــعب اســتان مرکزی: حمید    غیاثی فرماند   ار 
شهرســتان خند   اب د   ر مراسم افتتاح د   فتر روســتای مست علیا ضمن قد   رد   انی از زحمات و 
تالش های مسئوالن پســت  بانک ایران د   ر امر خد   مات رسانی به مناطق روستائی و محروم 
اظهارد   اشــت: خد   مات رســانی این بانک د   ر مناطق مذکور رضایت بخش اســت زیرا با ارائه 
خد   مــات مطلوب موجب رونق اقتصاد   ی، توســعه عد   الت اجتماعی و اشــتغال زائی د   ر این 
مناطق شد   ه و مجموعه فرماند   اری آماد   ه هرگونه حمایت و انتقال حساب د   هیاری ها به د   فاتر 
روستائی این بانک اســت. محمود    شیرد   ل مد   یرامور شعب و توسعه بازار نیز د   ر این مراسم 
ضمن تقد   یر از حمایت فرماند   اری افزود   : مجموعه پســت بانک ایران تمام تالش و ظرفیت 
خود    را جهت ارائه خد   مات متنوع مالی و بانکی به روســتائیان و محرومان د   رســطح کشور 
به کار بسته تا امکان سهولت و د   سترسی همگان به این خد   مات فراهم شود   .  حمید    مصلحی 
مد   یر شعب پست بانک استان مرکزی هم د   ر ابتد   ای این مراسم ضمن قد   رد   انی ازحمایت های 
فرماند   اری، د   هیار و د   یگر مسئوالن شهرستان خند   اب، استقبال پرشور روستائیان از افتتاح 

و راه اند   ازی د   فاتر را نشــان از اهمیت و جایگاه مرد   می پست بانک ایران د   ر جای جای کشور 
عنوان کرد   .  مصلحی د   ر مراســم افتتاح د   فتر پست بانک روستای  نمک کوه شهرستان اراک 
ضمن قد   رد   انی از بخشــد   ار، اعضای شورای اسالمی روستا، د   هیار و د   یگر مسئوالن و تشریح 
خد   مات این بانک گفت: با حضور پســت بانک ایران  د   ر این روســتا، خد   مات متنوع بانکی 
به اهالی منطقه و روســتاهای هم جوار به صورت لحظه ای)Online( ارائه می شود    و انتظار 
د   اریم مســئوالن حمایت های الزم را از این بانک برای خد   مت رســانی به هموطنان د   اشته 
باشــند   . همچنین حسین بختیار فرماند   ار شهرســتان اراک د   ر مراسم افتتاح د   فتر مستقل 
پســت بانک ایران د   ر روســتای معصومیه از توابع شهرســتان اراک گفت: افتتاح این د   فتر 
قطعاً موجب کاهش ترد   د   های غیرضرور اهالی منطقه به شــهرها و اشتغال زائی د   ر منطقه 
شــد   ه و مجموعه  فرماند   اری حمایت همه جانبه ای از پست بانک ایران د   ارد   . گفتنی است: د   ر 
این مراســم حمید    مصلحی مد   یرشعب استان مرکزی به تشریح خد   مات پست بانک ایران 
پرد   اخت و بخشــد   ار معصومیه نیز اظهارد   اشت: خد   مت رسانی این بانک د   ر روستاها موجب 
ارتقاء انگیزه روستائیان و جلوگیری از مهاجرت آنان به شهرها شد   ه است. شایان ذکر است: 
به مناســبت هفته د   ولت و بانکد   اری اسالمی د   فتر پست بانک روستای شهراب نیز با حضور 

مسئوالن محلی و پست بانک استان مورد    بهره برد   اری قرار گرفت.

افتتاح د   فتر پست بانک ایران د   ر روستاهای مست علیا، نمک کوه، معصومیه و شهراب استان مرکزی

 به مناســبت هفته د   ولت و د   ر راستای گسترش خد   مات پســت بانک ایران د   رسراسر 
کشــور و فراهم نمود   ن د   سترســی عمومی هموطنان به خد   مات عمومی، د   فتر مستقل 
خد   مات بانکی روســتای خلیفه لو جعفرآباد    از توابع شهرســتان بیله سوار و باجه بانکی 
مستقل 66759 واقع د   ر منطقه باغســتان شهرستان کرج و د   فتر پست بانک روستای 
کوت سعید    از توابع سوســنگرد    خوزستان با حضور مسئوالن استانی و محلی افتتاح و 
مورد    بهره برد   اری قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی: آرام حلیم فرماند   ار شهرســتان 
بیله ســوار د   ر مراسم افتتاح د   فتر روســتای خلیفه لو ضمن تجلیل از حضور پست بانک 
ایران د   ر روستاها، نقش اشــتغالزائی و خد   مت رسانی آن را د   رمناطق د   ورد   ست ستود    و 
خواستار حمایت مسئوالن از تأمین منابع مالی طرح ارزشمند    صند   وق تأمین مالی خرد    
روســتائی برای کمک به توسعه این مناطق شــد   .  همچنین باجه مستقل بانکی د   فتر 
شهری کد    66759 واقع د   ر منطقه باغستان شهرستان کرج با همت هیأت امناء صند   وق 
قرض الحسنه امام سجاد   )ع( و با حضور جمعی از اهالی و کسبه محل و مسئوالن پست 
بانک استان مورد    بهره برد   اری قرارگرفت که طی آن محمود    حید   ری رئیس هیأت امناء 
صند   وق مذکور از مسئوالن پســت بانک استان تقد   یر کرد    و مسعود   کمال آباد   ی مد   یت 
شعب پست بانک استان البرز عنوان کرد   : راه اند   ازی د   فاتر ICT د   راقصی نقاط کشور و 
ارائه خد   مات خرد   ه بانکد   اری به عنوان رسالت اصلی این بانک جهت آسایش و رفاه مرد   م 
می باشد   . گفتنی است: د   ر مراسم افتتاح د   فتر کوت سعید   ، نمایند   ه مرد   م د   شت آزاد   گان 
د   ر مجلس شــورای اسالمی، فرماند   ار سوسنگرد   ، بخشــد   اران، سایر مسئوالن منطقه و 

اهالی این روستا از ایجاد    و راه اند   ازی این د   فتر قد   رد   انی کرد   ند   .

د   فترپست بانک ایران د   ر روستای خلیفه لو بیله سوار، باغستان کرج و کوت سید   نعیم سوسنگرد    افتتاح شد   
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د   فتر پست بانک ایران د   ر روستای تیس چابهار مورد    بهره برد   اری قرار گرفت
د   فتر پست بانک روستای تیس از توابع شهرستان چابهار طی مراسمی و با حضور 
عبد   الطیف شــیخ زاد   ه بخشد   ار مرکزی و ارد   وان صابرمالشاهی رئیس کمیته امد   اد    
شهرســتان چابهار، نمایند   ه مولوی محمد    نورحســنی امام جمعه روستای تیس، 
مسئوالن پست بانک استان سیستان و بلوچستان، اعضای شورا، د   هیار و مسئوالن 
محلی این روستا افتتاح و مورد    بهره برد   اری قرار گرفت. به گزارش مد   یریت شعب 
استان سیستان و بلوچستان: د   راین مراسم شیخ زاد   ه ضمن قد   رد   انی از حضور موثر 
این بانک د   ر مناطق مرزی، محروم و روســتائی اظهار د   اشت: با توجه به موقعیت 
جغرافیائی روستای تیس و واقع شد   ن آن د   ر منطقه آزاد    تجاری شهرستان چابهار، 
افتتاح د   فتر مذکور خالء بانکی مرد   م این روســتا را به خوبی پوشش د   اد   ه و  آیند   ه 

د   رخشانی پیش روی خد   مت رسانی شایسته این د   فتر برای هموطنان وجود    د   ارد   .
علی اصغر فروزانخواه مد   یرشعب پست بانک استان نیز ضمن قد   رد   انی از حمایت های 
مســئوالن گفت:  رســالت این بانک خد   مت رســانی به مرد   م محروم و نقاط کم 

برخورد   ار است و برای انجام این مهم تمام تالش و توان خود    را به کار بسته اند   . 

همایش کارگزاران و پیمانکاران د  فاتر ICT روستائی شهرستان سبزوار برگزار شد  
همایش کارگزاران وپیمانکاران د  فاتر ICT روســتائی شهرستان سبزوار با حضور رمضانعلی 
ســبحانی فر نمایند  ه این شهرســتان د  ر مجلس شــورای اســالمی، مرتضی براري معاون 
وزیرارتباطات و فناوری اطالعات، مسئوالن استاند  اری خراسان رضوي، مسئوالن پست بانک 
استان، فرماند  ار سبزوار و تني چند   از مسئوالن این شهرستان به منظور برررسی مشکالت د  فاتر 
مذکور برگزار شــد  . به گزارش مد  یریت شعب استان خراسان رضوی: د  ر ابتد  ای این همایش 
محمد  رضا خلیلي مد  یرکل ارتباطات و فناوري اطالعات استان طی سخنانی اظهارد  اشت: پست 
بانک ایران به عنوان تنها بانک د  ر این د  فاتر حضور د  ارد   و الزم است همه د  ستگا ه های اجرائي، 
نسبت به  احصاء و ارائه خد  مات خود   از طریق د  فاتر ICTروستائی اقد  ام نمایند  . سبحاني فر نیز 
د  ر این همایش ضمن تقد  یر از عملکرد   پســت بانک ایران گفت: این بانک ظرفیت های بسیار 
باالئی برای رفع نیازهاي مالي روســتائیان د  ارد   و مســئوالن باید   همکاری خوبی با این بانک 
برای خد  مت رسانی بیشتر به مرد  م د  اشته باشند  .  همچنین د  کتر براري ضمن تبیین عملکرد   
د  ولت د  ر حوزه فناوري اطالعات و تشــریح وظایف د  ولت الکترونیک د  ر بازارهای کسب و کار 
جد  ید   جهان تأکید   کرد  : براي همسوشد  ن با توسعه هاي اقتصاد  ي و پیشبرد   برنامه هاي د  ولت 
الکترونیک و ابزارهاي کارآمد   آن باید   توجه ویژه ای به آن د  اشــت چراکه امروزه د  ر کشورهاي 
پیشرفته بسیاری از امور به صورت الکترونیکي انجام می شود  . محمود   شیرد  ل مد  یرامور شعب 
و توســعه بازار پست بانک ایران نیز د  رجلسه بررسی مشــکالت د  فاترICT  این شهرستان 

تصریح کرد  : قانونی برای تبد  یل د  فاتر ICT روستائی به د  فاترپیشخوان ند  اریم و اگر این د  فاتر 
به د  فاتر پیشخوان تبد  یل گرد  د   بیش از د  وسوم آنها باید   تعطیل شود  . وی افزود  : آیین نامه های 
مربوطه را باید   اصالح کرد  ه و به ســمت توسعه د  فاترICT روستائی برویم. شیرد  ل با اشاره به 
ارائه بیش از 19 میلیون خد  مت د  ر ماه توســط این بانک د  ر سراســر کشور اظهارد  اشت: این 
خد  مات د  ر پنج سال گذشته تنها 200 هزار مورد   بود   و امروز با تالش مجموعه به این میزان 
رســید  ه اســت. وی با بیان اینکه خد  مات پســت بانک  ایران باید   د  ر سراسر کشور به ویژه د  ر 
 USO روستاها گسترش یابد   عنوان کرد  : انتظار د  اریم کمک های مالی خوبی از محل اعتبارات
به این بانک  برای خد  مت رســانی بیشتر آن د  ر سراسر کشور اختصاص یابد  . شیرد  ل د  رپایان 
گفت: طی مرد  اد  ماه ســال جاری به ارزش بیش از 10هزار میلیــارد   ریال تراکنش د  ر د  رگاه 
پایانه شــعب)PinPad( پست بانک ایران د  ر سراسر کشور د  ر امر پرد  اخت یارانه انجام شد  ه که 

توزیع آن د  ه میلیارد   ریال هزینه برای این بانک د  ارد  .

د   فترپست بانک ایران د   ر شهرک مد   رس و روستاهای شاهین تپه و ناصرآباد    اقبال راه اند   ازی شد   
د   فاتر پســت بانک ایران د   ر شهرک مد   رس و روستای شاهین تپه از توابع شهرستان 
بوئین زهرا به همراه د   فترخد   مات بانکی  مســتقل روســتای ناصرآبــاد    اقبال از توابع 
شهرستان قزوین به مناســبت هفته د   ولت و با حضور مسئوالن پست بانک استان و 
مسئوالن محلی افتتاح و راه اند   ازی شد   . به گزارش مد   یریت شعب استان قزوین: علیرضا 
بهرامیان مد   یرشعب پست بانک استان د   ر مراسم افتتاح د   فتر شهرک مد   رس با اشاره به 
موقعیت این د   فتر گفت: راه اند   ازی د   فاترخد   مات بانکی د   ر مناطقی که امکان د   سترسی 
به بانک ها وجود    ند   ارد    قطعاً د   ر ارتقاء وضعیت زند   گی ساکنان این مناطق تأثیر بسیار 
مثبتی خواهد    د   اشت. وی افزود   : با راه اند   ازی د   فتر شهرک مد   رس روستاهای همجوار 
این شهرک نیز از خد   مات متنوع بانکی این د   فتر برخورد   ار خواهند    شد    و پست بانک 
ایران نیز تالش می کند    د   ر ایجاد    رفاه و رونق اقتصاد   ی و اشتغال این منطقه سهیم باشد   .  
بهرامیان تصریح کرد   : مد   یران، کارکنان و کارگزاران پســت بانک ایران خد   مت رسانی 
د   رمناطق محروم وکم برخورد   ار را سرلوحه کارشان قرار د   اد   ه  و به آن افتخار می کنند   .  
مد   یرشعب استان قزوین د   رپایان عنوان کرد   : د   رحال حاضر 213 د   فترخد   مات بانکی 
روستائی و 72 د   فترخد   مات بانکی شــهری پست بانک ایران د   رسطح استان قزوین 
به هموطنان خد   مت رسانی می کند   . همچنین ابوالفضل ابراهیم آباد   ی معاون مد   یریت 
شعب استان قزوین د   ر مراسم افتتاح د   فتر روستای شاهین تپه این شهرستان با اشاره 
به موقعیت این باجه و عد   م د   سترسی روستاهای همجوار به خد   مات متنوع بانکی ابراز 
امید   واری نمود   ؛ با توجه به راه اند   ازی این د   فتر و تالش کارکنان آن، منابع قابل توجهی 

جذب پست بانک ایران شد   ه تا از همین محل تسهیالت اشتغال زائی به اهالی منطقه 
پرد   اخت گرد   د   . گفتنی است: ابراهیم آباد   ی معاون پست بانک استان قزوین د   ر مراسم 
افتتاح د   فترخد   مات بانکی  مستقل روستای ناصرآباد    اقبال از توابع شهرستان قزوین که 
مجهز به د   ســتگاه خود   پرد   از)ATM( با اشاره به موقعیت این د   فتر و عد   م د   سترسی 
روســتاهای همجوار به خد   مات بانکی ابراز امید   واری کرد    که با راه اند   ازی این د   فتر و 
حمایت اهالی روستا، پست بانک ایران بتواند    نقش مؤثری د   ر رفاه، افزایش اشتغال زائی 
و ارائه خد   مات متنوع بانکی د   اشــته باشد   . شایان ذکر است: د   رحاشیه مراسم افتتاح 
این د   فاتر مســئوالن و اهالی این مناطق ضمن تقد   یر از مسئوالن پست بانک استان 
اظهارد   اشــتند   : این بانک گام بلند   ی د   ر راستای رفع مشکالت مرد   م برد   اشته و بنابر 
ماهیت  کاری خود    که خد   مت رسانی د   ر روستاهاست توانسته است به عنوان یک بانک 

خد   مت گذار د   ر جامعه معرفی شود   . 
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د   رراســتای برنامه هــای ناحیه بســیج اد   ارات و مرکز 
مقاومت بســیج وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات، 
ارد   وی آموزشی – بصیرتی حوزه مقاومت بسیج پست 
بانک ایران با حضور 64 نفر از براد   ران بسیجی این حوزه 
برگزار شد   . به گزارش حوزه مقاومت بسیج: د   ر این ارد   و 
که د   رمجموعه تیراند   ازی کوهستان د   ر تهران برپا گرد   ید    
برنامه تیراند   ازی اهد   اف پروازی تراپ نیز د   ر مید   ان تیر 
مجموعه مذکور انجام و طی آن براد   ران بســیجی این 
حوزه به تیراند   ازی پرد   اختند   . همچنین د   ر ابتد   ا، مسئول 
مجموعه تیراند   ازی کوهستان توضیحات و راهنمائی های 
الزم را ارائه کرد   . گفتنی اســت: پــس از پایان برنامه 
تیراند   ازی، کالس آموزشی با عنوان شبکه های اجتماعی 
برگزار و طی آن مرآتی مد   رس مربوطه به تشــریح آثار 
این شبکه ها د   ر زند   گی اجتماعی افراد    و همچنین وسایل 
و ابزارهای جاسوسی و نرم افزارهای جمع آوری اطالعات 
جاسوسی پرد   اخت. شــایان ذکر است: حجت االسالم 
عبد   الرحمن آقائی فرماند   ه حوزه مقاومت بسیج پست 
بانک ایران هم د   ر ابتد   ای این مراسم به تشریح اهد   اف و 
برنامه های این حوزه پرد   اخت و اظهارد   اشت: بسیجیان 
باید    بد   ون توجه به گرایش های حزبی همواره به د   نبال 
افزایش آگاهی ها و اطالعات جامعی از فضای جامعه و 

د   نیا باشند    تا بتوانند    به د   رستی قضاوت نمایند   .

ارد   وی آموزشی- بصیرتی ویژه براد   ران حوزه مقاومت بسیج پست بانک ایران برگزار شد   

ارزیابی عملکرد    پایگاه بسیج پست بانک استان گلستان
عملکرد    پایگاه بســیج پست بانک استان گلستان با حضور 
فرماند   ه و جانشین حوزه مقاومت بسیج بانک، مد   یر شعب 
و فرماند   ه و اعضای شورای پایگاه بسیج استان مورد    ارزیابی 
قرار گرفت. به گزارش مد   یریت شــعب اســتان گلســتان: 
حجت االسالم عبد   الرحمن آقائی فرماند   ه بسیج بانک د   ر این 
جلســه گفت: یکی از اهد   اف و برنامه ها این اســت که د   ر 
سایه تمســک به قرآن انسجام خود    را بیشتر کنیم. قرآن؛ 
محور وحد   ت و کالم هد   ایت به سوی خد   ا است. هر عباد   تی 
که انجام  می د   هیم اعمالی اســت که حضرت اقد   س الهی 
د   ستور د   اد   ه اند   . هر چقد   ر با قرآن مأنوس باشیم راه مبارزه با 
شیطان و نفس اماره بازتر است.  وی ضمن اشاره به توصیه 
پیامبر اســالم)ص( به حضرت زهرا)س( د   رخصوص ختم 
قرآن اظهارد   اشت: ما بایســتی کاری کنیم که تنها صرف 
خواند   ن قرآن نباشد    بلکه د   ر آن تد   بر کنیم و حد   اقل معنی 
قرآن را به د   قت متوجه شویم. فرماند   ه حوزه مقاومت بسیج 
افزود   : سبک زند   گی اســالمی د   غد   غه مقام معظم رهبری 
است و بایستی د   ر این زمینه با بهره گیری از استاد   ان متبحر 
جلســه های متعد   د   ی برای کارکنــان و خانواد   ه های آنان 
برگزار و ســطح د   انش آنان را باال بــرد   . آقائی تصریح کرد   : 

ترویج فرهنگ اسالمی و تکریم ارباب رجوع از د   یگر وظایف 
کارکنان است. حتماً با هم باشیم، قد   ر همد   یگر را بد   انیم و 
کمک حال همد   یگر بود   ه و عیب همد   یگر را بپوشــیم.  وی 
د   ر پایان بر پیگیری و وصول مطالبات معوق اشــاره کرد    و 
گفت: بســیج بایستی با بهره گیری از همه ظرفیت ها نقش 
پررنگی د   ر وصول مطالبات د   اشته باشد    و امید   وارم تا پایان 
بهمن ماه سال جاری نسبت معوقات استان به حد   اقل ممکن 
کاهش یابد   . همچنین حمید   رضا احمد   پورشهری مد   یرشعب 
استان د   ر این جلسه ضمن تقد   یر از فرماند   ه حوزه مقاومت 
بســیج و مجید    قنائی جانشین وی اظهارد   اشت: بایستی با 
همد   لی، همراهی و همســوئی همه کارکنان و بســیجیان 
بتوانیم خد   متگذار شایســته ای برای مرد   م بود   ه و شهد   ا را 

ناظر بر اعمال و عملکرد   مان ببینیم. 
گفتنی است: حسن مهری فرماند   ه پایگاه بسیج استان نیز 
د   ر این جلســه گزارشــی از فعالیت های این پایگاه را ارائه 
کرد    و خاطرنشان ساخت: تالشمان این است که برنامه های 
ابالغی را د   ر مناســبت های مختلف با مشــارکت عمومی 
همکاران به خوبی انجام د   اد   ه و جلسات حلقه های صالحین 

را به صورت مستمر برگزار کنیم.

کارگاه آموزشی خانواد   ه و آئین همسرد   اری بسیج خواهران 
پســت بانک ایــران د   ر راســتای ترویج زند   گی اســالمی، 
راهکارهای شاد    زیســتن، امنیت عاطفی والد   ین و فرزند   ان 
و روش هــای تربیتی فرزند   ان برگزار شــد   . به گزارش حوزه 
مقاومت بسیج: د   ر این کارگاه د   کتر فروغ نیلچی زاد   ه؛ امنیت 
فکری زوجین، اعتماد    متقابل، رضایت اقتصاد   ی، بی توجهی 
به قضاوت های د   یگران و انتخاب بهترین مسیر فکری و نظری 
برای د   ستیابی به شــاد   ی را از جمله راهکارهای کامیابی و 
رسید   ن به شاد   ی مطلوب د   ر زند   گی عنوان کرد   . وی با اشاره 
به معضالت تک فرزند   ی افزود   : تک فرزند   ان همیشه با والد   ین 
همسان سازی می کنند    ولی چند    فرزند   ها از خواهر و یا براد   ر 
بزرگتــر از خود    الگو برد   اری می کنند   . نیلچی زاد   ه د   رخصوص 
کانــون خانواد   ه، تعــد   اد    فرزند   ان، معضالت تــک فرزند   ی، 
مشکالت تربیتی و فقر عاطفی فرزند   ان د   ر مهد   های کود   ک، 
روش های تربیتی د   ر راســتای قصه گوئی و نعل وارون زد   ن با 
کود   کان مطالبی را ارائه کرد   . وی د   ر زمینه رفتار با همسران 
و پیاد   ه ســازی محبت کالمی و رفتــاری د   ر زند   گی مطالب 
آموزند   ه ای را بیان کرد   . گفتنی است: د   ر پایان کارگاه مذکور، 

جلسه پرسش و پاسخ نیز برگزار شد   . 

برگزاری کارگاه آموزشی خانواد   ه 
و آئین همسرد   اری توسط بسیج 

خواهران پست بانک ایران 
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بسیجیان پایگاه شهید    تجالئی پست بانک استان آذربایجان شرقی به منظور افزایش روحیه 
نشــاط و همد   لی به د   ریاچه کوه سهند    د   ر ارتفاعات استان صعود    کرد   ند   . به گزارش مد   یریت 
شعب استان آذربایجان شرقی: فرماند   ه پایگاه شهید    تجالئی، هد   ف از برگزاری این ارد   وهای 

فرهنگی را ارتقاء روحیه کاری و تشریک مساعی کارکنان عنوان کرد   . 

د   ر راستای اجرای برنامه های ناحیه بسیج اد   ارات، اولین جلسه حلقه صالحین براد   ران 
و خواهران پایگاه مقاومت بسیج شهید    همت پست بانک استان کرمانشاه برگزار شد   . 
به گزاش مد   یریت شعب استان کرمانشاه: د   ر این جلسه که د   ر محل نمازخانه مد   یریت 

شعب استان برگزار شد    محمد   رضا یگانه پور کارشناس مسائل د   ینی و استاد    د   انشگاه 
با تبریک والد   ت با سعاد   ت حضرت فاطمه معصومه)س(، به تشریح اهد   اف برگزاری 
جلسات حلقه صالحین و تد   اوم آن به صورت ماهانه پرد   اخت.  وی با اشاره به  حد   یث 
نبوی که می فرمایند   : "بهترین اعمال برای انسان های با ایمان، اقامه نماز د   ر اول وقت، 
نیکی و احترام به پد   ر و ماد   ر و جهاد    د   ر راه خد   ا" می باشد   ، فضائل و تغییرات مثبتی که 
رعایت این اصول برای فرد    مؤمن د   رطول حیات د   ارد    را توضیح د   اد   .  گفتنی است: د   ر 
این جلسه تعد   ای از اعضاء، د   ید   گاه های و سئواالت خود    را د   رخصوص مسائل فرهنگی 

و ارزش های اسالمی بیان کرد   ه و پاسخ های الزم را د   ریافت کرد   ند   .

استقبال کارکنان از  برگزاری جلسه های مشاوره خانواد ه توسط بسیج
حـوزه مقاومـت بسـیج پسـت بانـک ایران د   ر راسـتای تحکیم بنیـان خانواد   ه و د   ر اد   امه برگزاری جلسـه های مشـاوره خانواد   ه، جلسـه مشـاوره د   یگری را روز یکم شـهریورماه سـال جاری 
برگـزار کـرد    کـه مـورد    اسـتقبال همـکاران قـرار گرفته اسـت.  به گزارش حوزه مقاومت بسـیج: د   ر این جلسـه ها د   کتر لیـال چرائی مشـاوره خانواد   ه برای هریـک از افـراد    متقاضی بیش از 

یک سـاعت وقـت گذاشـته و راهنمائی هـای الزم را بـه آنـان ارائـه می کنـد   . گفتنی اسـت: با توجه به اسـتقبال همکاران مقرر شـد    که این جلسـه ها اد   امه د   اشـته باشـد   . 

بســیجیان پست بانک استان گیالن د   ر همایش بزرگ ســازمان بسیج کارمند   ان 
ســپاه قد   س گیالن که همزمان با هفته د   ولت و میالد    با سعاد   ت حضرت علی ابن 
موسی الرضا)ع( د   ر رشت برگزارشد    حضور یافتند   . به گزارش مد   یریت شعب استان 
گیالن: د   ر این همایش از پایگاه امام هاد   ی)ع( پســت بانک استان گیالن به عنوان 
یکی از پایگاه های برتر استان نام برد   ه شد   . گفتنی است: همایش مذکور به مناسبت 

"همایش روز قشر کارمند   " برگزار گرد   ید   .

بسیجیان پست بانک گیان د   رهمایش بزرگ سازمان بسیج کارمند   ان استان حضور یافتند   

صعود    بسیجیان پست بانک 
آذربایجان شرقی به قله سهند   

حضور بسیجیان پست بانک خراسان شمالی د   ر همایش بسیج اد   ارات استان
به مناسبت روز قشر بسیج کارمند   ، همایشــی به میزبانی سازمان بسیج اد   ارات کل 
شــهید    همت استان د   ر شهرســتان بجنورد     و د   ر تاالر حافظ برگزار شد   . به گزارش 
مد   یریت شعب استان خراسان شمالی: د   ر این همایش که با حضور کارکنان بسیجی 
اد   ارات و نهاد   ها ازجمله پســت بانک استان برگزار شد    سرهنگ پور عظیمی فرماند   ه 
ســازمان بسیج کارمند   ان سپاه حضرت جواد    االئمه)ع( ضمن ارائه گزارشی از اجرای 
برنامه ها و اهد   اف بســیج، یاد   وخاطر شــهید   ان رجائی و باهنر و همچنین رجب علی 
قلی زاد   ه به عنوان شــهید    کارمند    اســتان را گرامی د   اشت. همچنین د   ر اد   امه سرد   ار 
امیرخانی جانشــین فرماند   هی سازمان بسیج کارمند   ان کشور ضمن تأکید    بر حفظ 
آرمان های انقالب افزود   :  نگذاریم د   شمنان با تفرقه اند   ازی موفق به نفوذ تمد   ن غربی 
د   ر جامعه اســالمی شــوند    چون با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری حکومت 
اســالمی نیازمند    جامعه اســالمی و تمد   ن اسالمی اســت. گفتنی است: د   رپایان از 
فرماند   هان و کارمند   ان نمونه بسیجی اســتان، اکبر اژد   ری فرماند   ه و محمود    اسالم 

پناهی کارمند    نمونه بسیجی پایگاه 9 د   ی پست بانک استان تقد   یر بعمل آمد   .

اولین جلسه حلقه صالحین پایگاه بسیج پست بانک استان کرمانشاه د   رسال جاری برگزار شد   

برگزاری مسابقه فوتسال بین منتخب پست بانک 
نوشهر و چالوس با اداره کل گمرکات مازندران

به مناسبت هفته دفاع مقدس و با هماهنگی واحد فرهنگی پایگاه بسیج شهید قلی زاده پست 
بانک استان مازندران، مسابقه دوستانه فوتسال بین تیم های نیما منتخب کارکنان و کارگزاران 
دفاترخدمات بانکی شعب نوشهر و چالوس و اداره کل گمرکات استان مازندران درشهرستان نوشهر 
برگزار و دو تیم درپایان به تساوی 4بر4 رضایت دادند. به گزارش مدیریت شعب استان مازندران: 
کرمعلی حق سرشت، ابراهیم سام دلیری، سامان سرشار، امیررضا میری، اسماعیل شیری، محمد 
حاجی نوری، هادی شــمس نادری و حسین ســام دلیری به عنوان بازیکنان تیم نیما، حسین 
سرشــار به عنوان مربی و علی حقدوست به عنوان سرپرست در این مسابقه شرکت داشتند.
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ششــمین همایش آموزشی کارشناسان حقوقی پســت بانک ایران طی روزهای 
بیســت و پنجم و بیست و ششــم شــهریورماه ســال جاری با حضور مسئوالن و 

کارشناسان حقوقی این بانک به میزبانی آذربایجان شرقی در تبریز برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی: علــی آزاد رئیس اداره کل حقوقی و دبیر این همایش 
ضمن تقدیر از دکتر فرحی مدیرعامل بانک، پیام وی را برای شــرکت کنندگان 
در همایش مذکور قرائت کرد و اظهارداشــت: قانون مندی، قانون مداری و تبیین 
وظایــف کارشناســان حقوقی به هریــک از آنان برای مســاعدت و کمک  آنها 
به مجموعه بانک و مشــتریان بــه ویژه بدهکاران در تأمیــن منافع و مصلحت 
بانک بســیار مهم می باشــد. وی در ادامه این پیام افزود: کارشناسان حقوقی از 
کارشناســان مهم و مؤثر در پیشــبرد اهداف بانک هستند و امیدوارم بتوانند در 
ارتباط با برخی از نیازها و مســاعدت های مالی همواره مثمرثمر باشند. آزاد در 
پایــان این پیام بــر تأکید دکتر فرحی در بحث وصــول مطالبات و جدیت الزم 
کارشناســان حقوقی در راستای این مهم اشــاره کرد. رئیس اداره کل حقوقی با 
بیان اینکه برگزاری این دوره در قالب کارگاه های آموزشی بود و مطالب آموزشی 
نیز توسط مدرسان مجرب که دارای تجربه علمی و عملی در ارتباط با موضوعات 
حقوقی هستند گفت: ششمین همایش آموزشی با هدف وحدت نظر کارشناسان 
حقوقی، تشــریک مســاعی در ارتباط با مســائل حقوقی بانک، انجام تمهیدات 
حقوقی الزم در برخورد با بدهکاران بانک، برخورد شایســته قانونی با متخلفان، 
انجام هماهنگی های الزم درخصوص اقدامــات اجرائی درمورد اموال تملیکی و 
اتفاق نظر جهت برخی قوانین و مقررات جدید و اجرائی در شــبکه اســت.  وی 
ضمن تأکید بر رعایت انضباط کارشناســان جهت بهره مندی الزم آنان از مطالب 
آموزشــی و مباحث افزود: ماهیت این هم اندیشــی تعامل و تبادل نظر است که 
پویائی و مشــارکت در پرســش و پاســخ ها را می طلبد و این خود کارشناسان 
هســتند که مسائل را به سمتی حرکت می دهند که بیشتر جنبه کاربردی دارد. 
آزاد رسیدن به اجماع نظر، تکمیل و افزایش آگاهی های حقوقی بانک را در ایجاد 
انگیزه کارشناســان مهم دانست و از کارشناســان حوزه حقوقی درخواست کرد 
از فرصت های پیش آمده در دوره های آموزشــی و تجارب اســتادان مجرب بهره 

الزم را ببرند تا بتوانند در پیشبرد اهداف و ارتقاء بانک و برطرف کردن مشکالت 
مربــوط به حوزه  حقوقی و مطالبات موفق عمــل کنند.  رئیس اداره کل حقوقی 
در پایان با اشــاره به نقش کلیدی واحد حقوقی درخصوص پیگیری های متعدد 
اجرائی و کیفری ابراز امیدواری نمود تا کارشناسان حقوقی با حضور و بهره مندی 
از هم اندیشــی های ساالنه بتوانند منشــاء خیر در تأمین منافع و مصلحت بانک 
باشند.  علیرضا پورحسین مدیرشعب استان آذربایجان شرقی و میزبان این مراسم 
نیز طی ســخنانی عنوان کرد: سختی کار وکیل و قضاوت که مکمل هم هستند 
بر کسی پوشــیده نیست. وی در ادامه با اشاره به پیچیدگی پرونده های حقوقی 
و قوانین آن افزود: کارشناسان حقوقی مهره های اساسی و کلیدی بانک هستند 
که باید با برگزاری دوره های هم اندیشــی نسبت به انتقال تجارب و اجماع نظر و 
افزایش اطالعات کارآمد و کاربردی آنان توجه ویژه ای داشــته باشیم. همچنین 
در این همایش؛ کارگاه های کاربردی و تخصصی درخصوص اصول آئین دادرسی 
مدنی، ورشکستگی اشخاص حقوقی، اجرای احکام دعاوی مدنی و کیفری، ابطال 
اسناد اجرائی، بررســی تغییرات قانون مجازات اسالمی و بررسی تغییرات آئین 
دادرسی برپا و طی آن استادان دانشگاه ها و قضات برجسته حقوقی مباحث الزم 
را بیان داشــتند و در پایان هریک از این کارگاه ها، پیشنهادها و راهکارهای الزم 
ارائه و کارشناســان هم سؤال ها و پیشــنهادهای خود را مطرح و پاسخ های الزم 
توســط استادان ارائه گردید. گفتنی اســت: درطول برگزاری این مراسم؛ جلسه 
پرســش و پاســخ با حضور علی آزاد رئیس اداره کل حقوقــی، علی اکبر روحی 
کارشناس حقوقی استان خراسان رضوی و مژگان لطفی رئیس دایره قراردادهای 
اداره کل حقوقی برگزار و کارشناســان شرکت کننده نیز سوال ها و پیشنهادهای 

خود را مطرح کردند.
شــایان ذکر است: درپایان این همایش از هادی شعبانی، علی اکبر روحی، شهریار 
شــیری پور، علی اسدی امین، حسین رضائی، حســین علی نظری، فرهاد غالمی و 
مهناز وفوری کارشناسان حقوقی منطقه یک تهران و استان های خراسان رضوی، 
گیالن، سیستان و بلوچستان، کردستان، قم، کرمانشاه و آذربایجان غربی به عنوان 

کارشناسان برتر حقوقی تقدیر به عمل آمد. 
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ششمین همایش آموزشی کارشناسان حقوقی پست بانک ایران برگزار شد
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درحاشیه برگزاری همایش آمورشی کارشناسان حقوقی پست بانک ایران، علی آزاد دوین رئیس 
اداره کل حقوقی و دبیر این همایش طی گفتگوئی دیدگاه ها و نظرات خود را درخصوص اینگونه 
همایش ها بیان داشت. آزاد در ابتدا گفت: ششمین دوره همایش آموزشی کارشناسان حقوقی 
بانک طبق ســنوات گذشته با حضور کارشناسان اداره کل حقوقی، مدیریت شعب استان ها و 
مناطق تهران، اســتادان دانشــگاه ها، وکالی مطرح و قضات دادگستری به میزبانی مدیریت 
شعب استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز در قالب کارگاه آموزشی و هم اندیشی درخصوص 
مسائل حقوقی برای دفاع از منافع و مصلحت بانک و آشنائی کارشناسان حقوقی با قوانین و 
مقررات از لحاظ اجرا در دادگستری و ثبت و پیگیری در ادارات مربوطه برگزار شد. وی تصریح 
کرد: خوشــبختانه دکتر فرحی مدیرعامل و مهندس حسن زاده رئیس هیأت مدیره با طرح 
موضوع برگزاری این همایش استقبال خوبی نموده و همواره بر ضرورت برگزاری کارگاه های 
آموزشــی و توجــه و اهتمام جدی بر این امر جهت پیگیری قوی تــر و مطلوب نظر در حوزه 
حقوقی بانک تأکید ویژه  ای دارند. رئیس اداره کل حقوقی تأکید کرد: این اداره کل همواره بر 
آموزش کارشناسان اهمیت ویژه ای قائل است و بُعد آموزشی در ارتباط با پیگیری های کاری 
در اداره کل حقوقی همیشــه در اولویت برنامه ها قــرار دارد چون بنده معتقدم باید اطالعات 
کارشناســان حقوقی به روز باشد که خوشبختانه تا به امروز این اداره کل در راستای این امر 

موفق عمل کرده و رضایت و ارتقاء سطح دانش حقوقی کارشناسان شاهد این امر می باشد.
آزاد اضافه کرد: گردهمائی کارشناسان حقوقی پست بانک ایران در سراسر کشور طبق تقویم 
آموزشی این اداره کل، موجب ایجاد وحدت رویه، تشریک مساعی، ارائه راهکارهای حقوقی و 
کسب راهنمائی از بخش های حقوقی اداره مرکزی و برخی از مدیریت های شعب درخصوص 
عملیات پیگیری کارشناسان و مشاوره آنان در راستای بحث و مشارکت درجلسات پرسش و 
پاسخ می شود.  وی تصریح کرد: با توجه به حضور کارشناسان حقوقی تازه استخدام شده در 
این اداره کل و برخی از استان ها، این دوره فرصتی برای انتقال تجارب کارشناسان باسابقه این 
اداره کل به کارشناسان جدید شد که براساس نظرسنجی های صورت گرفته شاهد رضایتمندی 
از مطالب آموزشــی ارائه شــده در راســتای ارتقاء انگیزه آنها بودیم. رئیس اداره کل حقوقی 
بیان داشت: براساس نیازســنجی محتوای آموزشی این دوره بصورت فشرده و طی دو روز با 
محوریت مباحثی چون رســیدگی بدون تشریفات، اصول دادرسی، عملیات اجرائی، اعتراض 
ثالث درخصوص ورشکستگی، اعاده اعتبار و انواع ورشکستگی، اجرای احکام از جمله افتراق، 
اجرای احکام کیفری و مدنی و بررسی احکام از حیث مباحث مختلف ازجمله؛ صدور اجرائیه، 
ویژگی های اسناد رسمی اجرائیه و ابطال عملیات اجرائی و نوآوری در آئین دادرسی کیفری و 

نوآوری در الیحه قانون تجارت و موضوعات ورشکستگی برگزار گردید. 
دبیــر همایش عنوان کرد: ازجمله مســائل مهم که تمامی بانک هــا و بنگاه های اقتصادی و 
همچنین مراجع قضائی بطور خاص به آن توجه ویژه دارند مسئله ورشکستگی است که در این 
دوره به جهت اهمیت باالی این موضوع از استادان برجسته و صاحب نظر در این استان از حیث 

علمی و عملی دعوت کردیم که به صورت فشرده در این خصوص مطالب آموزشی مفیدی را 
ارائه نمودند. البته مبحث ورشکستگی محدود به برگزاری این دوره نمی شود بلکه باید اقدام 
به تهیه مقاالت و درج آن در ماهنامه بانک و تهیه مطالب در قالب اطالعیه ها و بخشــنامه ها 
نمود تا اشــخاص حقیقی و حقوقی سودجو نتوانند بانک را دچار چالش کرده و با مشکالت 
ناشی از آن نزد مراجع قضائی مواجه شود.  وی گفت: در راستای تغییر قانون مجازات اسالمی 
و آئین دادرسی کیفری الزم بود در این دوره آموزشی از استادان مجرب در حوزه امور کیفری 
استفاده کنیم که در همین جا الزم است از حسین علی پور وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه 
جهت ارائه مطالب مهم در این خصوص و هماهنگی با دیگر استادان برای حضور در این دوره 
قدردانی کنم. البته در این دوره آموزشی، نگاه ویژه به بخش پرسش و پاسخ بود و کارشناسان 
را بیشتر به این سمت سوق دادیم تا مشکالت، سئوال ها و نیازهای حقوقی خود را در ارتباط 
با موضوع های عملیاتی و اجرائی حتماً از استادان پاسخ بخواهند و با یکدیگر به بحث و تبادل 
نظر بپردازند که طرح این شاخص مهم در هم اندیشی مذکور براساس نظرسنجی انجام شده 
از استادان مربوطه بوده و خوشبختانه کارشناسان  ابراز رضایتمندی از این نوع شیوه آموزش 
داشــتند.  آزاد تأکید نمود: تداوم برگزاری  اینگونه هم اندیشی ها با حمایت مدیرعامل و اعضاء 
هیأت مدیره می تواند موجب تزریق کارشناســان خوب، حرفه ای، با مطالعه و قوی در عرصه 
پیگیری های حقوقی به بدنه بانک شــود. مبحث مطالبات یک بحث جدی و بسیار با اهمیت 
اســت که اداره کل حقوقی نقش کلیدی در وصول مطالبات در بعد قضائی و اجرائی دارد. در 
این همایش بر وصول مطالبات از بُعد حقوقی و قضائی و اجرای ثبت در جلسه های پرسش و 
پاسخ تأکید شد تا بتوانیم با حمیت و پیگیری جدی و با اقدامات مؤثر و الزم نسبت به کاهش 
مطالبات اقدام کنیم.  دبیر همایش خاطرنشــان ساخت: البته کاهش مطالبات خارج از بحث 
وصول از طریق اقدامات قضائی یا اقدامات ثبتی و حقوقی، نیازمند یکسری سیاست گذاری ها 
و حمایت های الزم در ارتباط با انجام مذاکرات اســت. در برخی از پرونده هائی که امکان حل 
مشکل از طریق مذاکره و مصالحه وجود ندارد بایستی نسبت به پیگیری حقوقی و قضائی آن از 
طریق مراجع ذیربط اقدام گردد. از اینرو در این امر با دو مبحث مذاکره و اقدامات قضائی ثبتی 
مواجه هســتیم که البته انجام مذاکره در اولویت است. وی درپایان این گفتگو ابراز امیدواری 
کرد که با توجه به بیعت کارشناسان حقوقی در این جلسه با مجموعه بانک و همچنین تجارب 
کسب  شده از اســتادان بتوانیم در راستای سرعت بخشیدن به پیگیری های معوق و کاهش 
مطالبات گام های مؤثری برداریم. جا دارد از اعضای هیأت مدیره، مدیران امور مالی و پشتیبانی، 
امور سازمان، برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی، ادارات کل آموزش، پشتیبانی و امالک و روابط 
عمومی به ویژه از مدیریت شعب استان آذربایجان شرقی و همکاران زحمتکش این مجموعه به 

جهت مساعدت و همکاری در برگزاری این همایش قدردانی کنم.
همچنین علیرضا پورحســین درخصوص برگزاری جلســه های هم اندیشــی های آموزشی 
اظهارداشت: بایستی برنامه  مدون و ساالنه ای تنظیم شود و اینگونه  آموزش ها به صورت تقویم 
مشــخص برای ادارات کل و نمایندگان اســتانی واحدهای فوق برگزار گردد. برای مثال برای 
رؤسای دوایر ســتادی، اعتباری، انفورماتیک، بازرسی و حقوقی از ابتدای سال مکان و زمان 
مشخص باشد تا با کیفیت باالتر از برگزاری این هم اندیشی ها استفاده نمود. اصوالً برگزاری این 
جلسه ها و دوره های آموزشی به نوعی سرمایه گذاری برروی نیروی انسانی است و نشانگر پویائی 

و نشاط در سازمان است و منجر به تقویت تعهد و تعلق سازمانی می شود.
گفتنی اســت: حسین علی پور وکیل دادگســتری و مدرس دانشگاه نیز درخصوص همایش 
مذکور اظهار داشــت: ماهیت این همایش بســیار عالی بود و بحث و تبادل نظر کارشناسان 
حقوقی با یکدیگر و اســتادان نشان از انگیزه، پویائی و روحیه مثبت آنان درخصوص مباحث 

مطرح شده بود.

علی  آزاد: 

آموزش کارشناسان حقوقی همواره در اولویت برنامه ها قرار دارد
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د ر اد امه د رج د ید گاه ها و نقطه نظرات 
مد یران و کارکنان واحد های اجرائی و 
همچنین تجلیل از زحمات و تاش های 
آنان، د ر این شماره گفتگوئی با

 د اود  کریمی مداب مد یرشعب استان 
کهگیلویه و بویراحمد  توسط حسن 
شاهد ی مسئول روابط عمومی استان 
انجام شد ه که از نظرتان می گذرد . البته 
پیش از این با مد یرقبلی استان گفتگو 
د اشتیم که به جهت تغییر مد یریت 
د رصد د  برآمد یم مجد د اً این کار 
را انجام د هیم.

د اود  کریمی مد اب:

 پست بانک استان 

کهگیلویه و بویراحمد  
از نظر بانکد اری 
الکترونیک د ر رتبۀ 
اول قرار د ارد 

◄ آقای کریمی نقش پست بانک ایران د ر نظام بانکی کشور را چگونه ارزیابی می کنید ؟
گســترد گی حضور پســت بانک ایران و ارائه خد مات متنوع بانکی به صورت لحظه ای د ر اقصی نقاط 
کشــور حتی د ر روســتاها و مناطق کم برخورد ار و همچنین ارائه خد مــات ویژه د ر قالب نمایند گی 
فروش و صند وق تأمین مالی خرد  روســتائی د ر د فاتر از ویژگی هایی منحصر به فرد  این بانک د ر نظام 
بانکی کشــور است. 40 د رصد  مرد م این استان د ر مناطق روستائی و شهرهای کوچک زند گی و امرار 
معاش می کنند  و به د لیل محرومیت های منطقه ای نیازمند  د ریافت خد مات بانکی هستند . از اینرو د ر 
سال های اخیر با راه اند ازی د فاترخد مات بانکی، کمک خوبی به شکوفائی و رونق اقتصاد ی این مناطق 

شد ه است که این خود  نشان از اهمیت و نقش ارزند ه این بانک د ر چرخه اقتصاد ی کشور است.
 

◄ چه ظرفیت های ویژه ای د ر سطح استان وجود  د ارد  که این بانک می تواند  استفاد ه الزم 
از آن د اشته باشد ؟

این اســتان د ارای 7 شهرستان، 17 شهر و 500 روستاست که متأسفانه فقط د ر 40 روستای استان 
د فترخد مات بانکی و 4 شهر استان شعبه د اریم. د ر 13 شهر حتی د فتر فعال هم ند اریم. پست بانک 
استان د ر حال بررسی ظرفیت های موجود  د ر شهرها و روستای فاقد  شعبه و د فترخد مات بانکی است 
تا اقد ام به افتتاح و راه اند ازی د فتر و ارائه خد مت د ر این مناطق نماید . البته با اعطای وام قرض الحسنه 
می توان از ظرفیت موجود  جهت جذب منابع ارزان قیمت بهره برد . لذا مســئوالن ستاد ی اگر نسبت 
به د وره های پرد اخت اقساط این وام ها تجد ید  نظر نمایند  قطعاً می توان منابع بیشتری را جذب کرد . 

◄ چه پیشنهاد ی د رخصوص بازاریابی و جذب منابع د ارید ؟
بازاریابی به عنوان یکی از ابزارهای اساسی د ر بازار رقابت بین بانکی و مؤسسات مالی برای د ستیابی 
به اهد اف بانک اســت. به نظر بند ه باید  با همفکری با رؤسا، کارکنان و کارگزاران شعب و د فاتر که 
ارتباط مستقیم با ارباب رجوع د ارند ، سبد ی از خد مات متنوع و متناسب با نیاز مشتریان بانک و با 
د رنظر گرفتن سرعت و سهولت د ر انجام عملیات بانکی و ارتقاء سطح خد مات بانکد اری الکترونیک 
تهیه تا رضایتمند ی حد اکثری مشــتریان را بد ســت آورد ه و وفاد اری آنان به پســت بانک ایران را 
روز به روز ارتقاء د هیم. از اینرو می توانیم با شناســائی مشــتریان خاص اقد ام به بازاریابی و جذب 
منابع کرد ه و د ر این راه نباید  از بازاریابی د فاتر روســتائی نیز غافل شــد . د ر این مسیر خوشبختانه 
اقد امات ارزشمند ی از جمله؛ اخذ عاملیت بانکی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و زیرمجموعه، 
تفاهم نامه همکاری با شــرکت پست، انتقال حساب د هیاری ها و صند وق قرض الحسنه موجب شد ه 

که آیند ه روشنی د ر انتظار بانک باشد .

◄ وضعیت بانکد اری الکترونیک را از نگاه مشتریان چگونه ارزیابی می کنید ؟
پســت بانک اســتان کهگیلویه و بویراحمد  د ر زمینه بانکد اری الکترونیک رتبة یک کشــوری را به 
خود  اختصاص د اد ه  اســت ولی با این وجود  عملکرد مان رضایت بخش نیســت چون د ر بحث واگذاری 
د ستگاه های POS به خصوص POSهای سیار نسبت به سایر بانک ها عملکرد  ضعیفی د اریم. موارد ی 
بود ه که مشتری جهت د ریافت د ستگاه کارت خوان سیار مراجعه نمود ه و ما نتوانسته ایم شرایط را مهیا 
ســازیم. همان مشتری به بانک مجاور ما مراجعه کرد ه و کارش انجام شد ه است که این خود  موجب 
از د ســت د اد ن مشتری می شود . همانطوریکه اشاره شــد  متأسفانه این استان د رحال حاضر د ارای 5 
د ستگاه ATM اســت و به د نبال افزایش تعد اد  آن هستیم و انتظار همکاری از مسئوالن ستاد ی د ر 

این خصوص د اریم.
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◄ آیند ه پست بانک ایران را با توجه به گسترد گی آن چگونه ارزیابی می کنید ؟
آیند ه این بانک با توجه به ظرفیت ها و زیرســاخت های موجود  بسیار روشن است. 
به شــرط آنکه از تمامی آن با تد بیر د رست و اســتفاد ه از د ید گاه های همسو بهره 
الزم را ببریم. از آنجا که چشــم اند از این بانک؛ خرد ه بانکد اری و تمرکز آن به سمت 
د فاتر خد مات بانکی است باید  نگاه ویژه ای از سوی مسئوالن ارشد  بانک به این د فاتر 
شد ه و می توان با برگزاری د وره های آموزشی برای کارگزاران و رفع مشکالت آنان و 
سرمایه گذاری بهینه و تبد یل نقاط ضعف به نقاط قوت، د ر آیند ه شاهد  ارتقاء بیش 
از پیش بانک بود . البته نباید  از شهرها و شعب غافل شد ، باید  نسبت به انتقال شعب 
به نقاط اصلی و یا مراکز شهرها که سایر بانک ها د ر آنجا سرمایه گذاری کرد ه اند  اقد ام 
نمود  و همچنین از طریق مراجع تصمیم گیرند ه نسبت به انتقال تمامی خد مات مالی 

مربوط به روستاها به د فاترخد مات بانکی اقد ام نمود .

◄ چه میزان از کارهای بانکی و مالی روستائیان استان توسط پست بانک 
ایران انجام می شود ؟

با توجه به کوهســتانی و صعب العبور بود ن برخی از مناطق اســتان کهگیلویه و 
بویراحمد  و تراکم 40د رصد ی جمعیت استان د رسطح روستاها و محروم بود ن این 
مناطق، پســت بانک ایران توانسته است با ورود  به روستاها، مناطق کم برخورد ار و 
مرزی همگام با د ولت د ر توســعه عد الت اجتماعی گام های مؤثری جهت سهولت 
و د سترســی آســان آنان به خد مات متنوع بانکی و همچنیــن مهاجرت زد ائی و 
اشتغال زائی د ر این مناطق برد ارد . بعنوان مثال یک روستائی برای پرد اخت قبوض 
مصرفی، د ریافت حقوق بازنشستگی و یارانه خود  مجبور بود  فاصله 300 کیلومتری 
د ر منطقه کوهســتانی تا یاســوج را طی کند  که د راین راه متحمل ســختی ها و 
خطرات بســیاری هم می شد . اما خوشبختانه با نفوذ و حضور پست بانک ایران د ر 
این مناطق شاهد  رضایتمند ی روستائیان هستیم. از اینرو امروزه با ایجاد  امکانات 
رفاهی و ســهولت و د سترســی جهت انجام امور بانکی و اهتمام بیشتر به مناطق 
روستائی شاهد  بازگشت مهاجران روستائی به روستاهای خود  هستیم که ساالنه به 

جمعیت روستاها اضافه و از تراکم جمعیتی شهرها کاسته می شود .

◄ وضعیت عملکرد  پست بانک استان د رسال جاری چگونه بود ه است؟
با توجه به آنکه پســت بانک اســتان کهگیلویه و بویراحمد  د رپایان سال گذشته د ر 
تمامی شاخص های عملکرد ی د ر رتبة آخر کشــور قرار د اشت اما با تالش مضاعف 
مجموعه همکاران توانستیم د رسال جاری جایگاه بانک را به رتبه 4 د ر بین استان های 
کشور ارتقا د اد ه و گاهی نیز رتبه یک کشوری را بد ست آوریم که همچنان با تالش 
مضاعف به د نبال تثبیت جایگاه خود  د ر شبکه بانک هستیم. از اینرو د رسال جاری 95 
د رصد  هد ف ســپرد ه ای استان را محقق ساختیم و با افزایش منابع ارزان قیمت جای 
منابع گران قیمت سال های گذشته را پوشش د اد یم. بطوریکه تأثیر خیلی کمتری د ر 
هزینه های استان د اشته باشد . خوشبختانه بد نبال رفع تحریم ها د رصد د  انعقاد  قرارد اد  با 
تعد اد ی کارخانه بزرگ هستیم تا از این طریق بتوانیم نسبت به صد ور ضمانت نامه های 
معتبر با ریسک پائین، د رآمد  بانک را به شکل چشمگیری افزایش د هیم. الزم به ذکر 
است که این استان د ارای 5 د ستگاه خود پرد از)ATM(، بالغ بر 500 د ستگاه پایانه 

شعب)PINPAD( و 36 د ستگاه کارتخوان)POS( فعال است.

◄ د رپایان چه صحبتی د ارید ؟ لطفاً بیان کنید .
متأسفانه این استان به د لیل مشکالت موجود  کمتر مورد توجه مسئوالن ارشد  بانک 
قرار گرفته اســت. ازاینرو انتظار د اریم باتوجه به رشد  شاخص های استان و تثبیت 
جایگاه آن د ر بین اســتان های برتر، توجه آنان به این استان بیشتر شد ه تا موجب 
د لگرمــی و انگیزه بیشــتر د ر بین کارکنان گرد د . باید  اذعان د اشــت که به د لیل 
عد م وجود  مراکز صنعتی و تولید ی د رســطح استان کهگیلویه و بویراحمد  بیشتر 
شاهد  افتتاح حساب های سپرد ه گذاری بلند مد ت توسط مرد م هستیم. اگر شرایطی 
طوری تنظیم شــود  که هر استانی با توجه به وضعیت اقتصاد ی، فرهنگی و بومی 
آن منطقه سنجید ه شود  بهتر می توان اهد اف بانک را د ر سطح کشور محقق نمود . 

سرافزار محمد ی: 

خد مت رسانی پست بانک ایران 
د ر مناطق صعب العبور کاری 
شایسته و خد اپسند انه است

سرافزار محمد ی رئیس شعبه مرکزی پست بانک یاسوج د ر گفتگوی کوتاهی با نشریه 
بانک گفت: این شعبه با  6 نفر کارمند  و یک کارگزار مستقر د ر شعبه و 13د فترخد مات 
بانکی د رحال فعالیت است و هر سال شاهد  رشد  قابل قبولی د ر افزایش منابع است.  
وی با اشاره به تحقق 101د رصد ی هد ف سپرد ه ای سال جاری افزود : با تمام توان سعی 
د ر ارائه هرچه بهتر خد مات بانکی به مشــتریان هستیم و د ر تالشیم از ظرفیت های 
اقتصاد ی موجود  د رمنطقه، منابع را افزایش د اد ه و فرهنگ استفاد ه از خد مات بانکی 

به ویژه د ر مناطق محروم و روستائی را گسترش د هیم. 
محمد ی عنوان کرد : با توجه به افتتاح حساب و انتقال منابع د هیاری های شهرستان 
بویراحمد  به د فاتر روســتائی امید واریم بتوانیم از محل این منابع تسهیالت الزم به 
روســتائیان د ر راستای رونق اقتصاد ی و اشتغال زائی پرد اخت کرد ه و گام های مؤثری 
برد اریم. وی تصریــح کرد : بند ه و همکارانم، خود مان را ملزم به جذب و حفظ منابع 
می د انیم و امید واریم خد متگزاران صد یقی برای نظام و پست بانک ایران باشیم.  رئیس 
شعبه مرکزی یاسوج مهمترین ویژگی کارکنان این شعبه را تالش مضاعف آنان د انست 
و اظهارد اشت: با برنامه ریزی انجام شد ه و با ظرفیتی که همکاران شعبه د ارند  به د نبال 
افزایــش منابع، کاهش مطالبات، ارائه خد مات بانکد اری الکترونیک، افزایش د رآمد  و 

نهایتاً رسید ن به نقطه مطلوب و کسب سود  د رپایان سال هستیم.
رئیس شعبه مرکزی یاسوج د رپایان افزود : خد مت رسانی پست بانک ایران د ر مناطق 
صعب العبور و محروم کاری شایسته و خد اپسند انه است و الزم است مد یران ارشد  بانک 
به ســه موضوع مهم؛ نیروی انسانی، خد مات و تجهیزات نگاه ویژه ای د اشته باشند  تا 
بتوانیم با نیروهای تحصیل کرد ه و کارآمد ، خد مات متنوع بانکی را بر روی بسترهای 
سخت افزاری و نرم افزاری به روز بانکی و با کمترین زمان و بهترین کیفیت به مشتریان 

عرضه کنیم.
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 روح الل رئوفی کارگزار د فترخد مات بانکی ســرفاریاب شهرستان د هد شت استان 
کهگیلویه و بویراحمد د ر گفتگو با نشریه بانک اظهارد اشت: این د فتر فعالیت رسمی 
خود  را از سال 85 با سه نفر کارمند  د ر شهر سرفاریاب آغاز و د رحال حاضر  با 15 
میلیارد  ریال  و بیش از 3 هزار فقره انواع حساب های جاری و قرض الحسنه، سپرد ه 
کوتاه مد ت و بلند مد ت و خد مات متنوع بانکی از جمله؛ اعطای تسهیالت، د ریافت 

وجوه قبوض مصرفی و د یگر خد مات رایج بانکی را به هموطنان ارائه می کند .
وی افزود : مشتری مد اری، وقت شناسی، آشنائی کامل به د ستورالعمل ها و بخشنامه ها، 
نیازسنجی مشــتریان، همکاری خوب با د هیاران و تکریم ارباب رجوع از مهمترین 
نکاتی اســت که کارگزاران باید  به آن توجه ویژه د اشــته باشــند .  رئوفی از افتتاح و 
انتقال حساب های شهرد اری د هد شت به این د فتر خبرد اد  و گفت: پیشنهاد  واگذاری 
د ستگاه های کارتخوان)POS( به کسبه سرفاریاب با استقبال خوبی مواجه شد ه است.

وی د رهمین راستا خواستار بهبود  وضعیت کارت ها، افزایش د ستگاه های Pos، انعقاد  
قرارد اد  با نمایند گان فروش با کیفیت بهتر، یکپارچه ســازی سامانه های فراز و سیما، 
اســتفاد ه مناسب از همیار بانک و حمایت بیشتر مسئوالن از این د فتر به ویژه جهت 

ضرورت همکاری برای خرید  یک د ستگاه خود پرد از)ATM( د ر این شهر شد .
کارگزار د فتر ســرفاریاب د ر پایان افزود : باتوجه به اینکه سرفاریاب به تازگی به شهر 
تبد یل شد ه و هنوز بافت روستائی د ارد  و د ر مسیر گذر از مرکز استان به جنوب کشور 
قرار د ارد  و همچنین از لحاظ گرد شگری منطقة بسیار زیبائی است که این امر می تواند  

به نفع بانک باشد .

سید رضا موسوی حاجی مسئول د فترپســت بانک روستای ملک خیل شهرستان 
قائم شهر اســتان مازندران د رگفتگوئی ضمن معرفی خود  گفت: اینجانب د ارای 
مد رک تحصیلی کارشناســی هستم و ازهمان تأسیس د فتر پست بانک د ر اینجا 
مشغول می باشم و عالقه زیاد ی به این بانک د ارم. به د لیل مشکالت بانکی و نبود  
بانک د ر این منطقه و فاصله زیاد  این روســتا تا شــهر و عد م د سترسی مرد م به 
بانک  به فکر ایجاد  یک د فتر د ر روستا جهت رفاه حال روستائیان افتاد م. برهمین 
اســاس با حمایت و اعتماد  مرد م به این د فتر کمتر از د وسال بالغ بر 12میلیارد  
ریال منابع جذب نمود ه و د رجه د فتر را به یک ارتقاء د اد م. وی افزود : این روستا 
د ارای 240 خانوار و جمعیتی بالغ بر 800 نفر است که عمد ه فعالیت اهالی آنها 
کشــاورزی، باغد اری و د امد اری می باشد . این روستا د ر هشت سال د فاع مقد س 
پنج شهید  و بیش از پنجاه جانباز به انقالب اسالمی تقد یم نمود ه است. روستای 
ملک خیل از توابع بخش مرکزی شهرستان قائم شهر و د ر کیلومتر 17شهرستان 
مذکور قرار گرفته و د ر بین خط ارتباطی شهرســتان قائم شهر به شهرستان بابل 
و بابل کنار و همچنین د ر مرکزیت روســتاهای حاجی کال ارزلو، می کال، پاشاکال 
و تیل خانی می باشد . موســوی تصریح کرد : این د فتر از اول مهرماه سال 1392 
تأســیس و شــروع به کار کرد . د رحال حاضر د ارای 650 مشــتری فعال بود ه و 
تمامــی خد مات بانکی اعم از افتتاح انواع حســاب ها، ســپرد ه های کوتاه مد ت، 
بلند مد ت و ســتاره د نباله د ار، حساب جاری صرفاً با کارت، حساب جاری با د سته 
چک، حســاب قرض الحسنه پس اند از و جاری و نیز انتقال وجوه به صورت پایا و 
ســاتنا و کارت به کارت د ارند گان کارت های تمامی بانک های د ولتی و خصوصی 
تا مبلغ 150میلیون ریال را با د ســتگاه پایانه شعب )Pin pad( انجام می د هد  
که مورد  اســتقبال اهالی نیز واقع شــد ه است.  وی خاطرنشان ساخت: همزمان 
با والد ت با ســعاد ت حضرت معصومه)س(، بیســت و پنجم مرد اد ماه سال جاری 
با حضور مســئوالن پست بانک شهرستان قائم شــهر و جمعی از مقامات محلی 
یک د ســتگاه خود پرد از)ATM( پست بانک ایران د ر این د فتر نصب گرد ید  و با 

استقبال خوب اهالی مواجه شد .
موسوی عنوان کرد : با حمایت این د فتر، تیم فوتسال پست بانک روستای ملک خیل 
هم با حضور جوانان ورزشکار و بومی روستا از ابتد ای خرد اد ماه سال جاری تشکیل 
شد ه و د ر مسابقات جام شهد ا منطقه باالتجن شهرستان قائمشهر که با حضور هشت 
تیم روستائی برگزار شد  عنوان نخست را از آن خود  نمود .  وی د رپایان از مسئوالن 
پست بانک ایران و همکاری و حمایت و پشتیانی مسئوالن مد یریت شعب استان و 

شعبه شهرستان قائم شهر از این د فتر قد رد انی کرد . 

روح اهلل رئوفی: 

کسبه سرفاریاب 
استقبال  خوبی

 POS از د ستگاه های
 پست بانک ایران د ارند 

سید رضا موسوی حاجی: 

اهالی روستای ملک خیل 
استقبال خوبی از 

ATM د ستگاه
 پست بانک ایران د ارند 



وی د ر ابتــد ا ضمن معرفــی خود  گفت: ســید ه معصومه طباطبائی د ارای مد رک 
تحصیلی فوق د یپلم تربیت معلم، متأهل و صاحب یک فرزند  د ختر هستم و د رحال 
حاضر به عنوان کارگزار د فتر ICT روستای سیجان د رحال خد مت رسانی به اهالی 

و روستاهای همجوار از جمله؛ جی، سرزیارت، جوراب، ابرک و چاران هستم. 
طباطبائی افزود : روستای سیجان د ارای 267 خانوار و 787 نفر جمعیت می باشد  
و خوشــبختانه به لطف مسئوالن، خد مات متنوع بانکی از طریق د فتر پست بانک 
ایران به اهالی روســتا و روســتاهای اطراف ارائه می کنم و امور زند گی ام از طریق 
د رآمد های این د فتر و لطف خد ا می چرخد  و همین که خد متگزار مرد م هستم برایم 

بسیار ارزشمند  است.
این کارگزار تصریح می کند : د فتر پست بانک ایران به خوبی توانسته است مشکالت 
بانکی مرد م را رفع کند ، وقتی شما می توانی به راحتی و بد ون هزینه تمامی خد مات 
بانکی را د ر روســتا و با اطمینان خاطر انجام د هی، چه چیزی بهتر از این می تواند  
باشد . خوشبختانه مرد م از این بانک بسیار راضی هستند  اما انتظار د اریم مسئوالن 
توجه بیشــتری د اشته باشند ، نیاز مبرم به د ستگاه خود پرد از د اریم اما توان خرید  
آن را ند اریم. مغازه های روســتاهای اطراف به د ستگاه های کارتخوان)POS( نیاز 
د ارند  و به مسئوالن اعالم کرد یم اما فعاًل خبری نشد ه است. اهالی تسهیالت خرد  

می خواهند  اما تاکنون نتوانسته ام برآورد ه کنم. 
 طباطبائی د ر اد امه د رخصوص وقوع سیل نیز گفت: بیست و هشتم مرد اد ماه سال 
جاری ســاعت 19و30 د قیقه بود  که بر اثر بارند گی شد ید  سیل راه افتاد  و رود خانه 
فصلی روســتا پر شد  و 64 د ســتگاه خود رو به د اخل رود خانه سقوط کرد  و موجب 
مسد ود  شد ن مسیر سیالب شد  که متأسفانه این امر، منجر به ورود  سیالب به سمت 

کوچه های فرعی و تخریب منازل روستائیان و کشته شد ن 8 نفر از اهالی شد . 
وی د رپایــان د رخصوص بیمه منازل روســتائیان عنوان کــرد : همواره پیش بینی 
می کرد م حواد ث طبیعی د ر این منطقه رخ بد هد  و به عنوان د هیار بارها به اهالی 

روســتا جهت بیمه منازل اطالع د اد ه بود م اما توجهی نمی شــد  تا اینکه تصمیم 
گرفتم از محل بود جه د هیاری ، منازل آنها را بیمه کنم که خوشبختانه با این اقد ام 
توانستم کمکی به آنان بکنم. د رحالی است که تخریب منازل و باغات د رکنار فوت 
تنی چند  از اهالی براثر این فاجعه طبیعی، روحیه آنان را کاماًل تضعیف کرد ه بود  
که د ر این بین خبر بیمه منازل روستا توسط بند ه، نور امید ی را د ر د ل آنها روشن 
کرد  و با حضور کارشناس بیمه و ارزیابی شد ت تخریب، هزینه بازسازی منازل به 

حساب اهالی واریز تا زند گی آنان مجد د آً رونق بگیرد .

د ید گاه اهالی د رخصوص خدمات پست بانک ایران
برخی از اهالی این روســتا د ر گفتگو با خبرنگار نشریه بانک اظهارد اشتند : وجود  
د فتر پست بانک ایران د ر این منطقه ضروری و بسیار با اهمیت است. تمام کارهای 
اد اری و بانکی و د ریافت ها و پرد اخت های  بانکی خود  را د ر این د فتر انجام می د هیم 
و از این بابت خیلی راضی هستیم و د یگر الزم نیست برای انجام این کارها مسیر 

طوالنی را تا شهر طی کنیم.
همچنین یکی از کســبه محل ضمن ابراز رضایت و مهم د انستن این د فتر و نقش 
د ستگاه کارت خوان )pos( د ر امور روزانه اهالی روستا گفت: وجود  این د ستگاه د ر 
مغازه، کار من و مشــتریان را راحت کرد ه ولی اگر می شد  با همین د ستگاه خرید  
کارت شارژ نیز انجام  می شد  الزم نبود  برای تأمین کارت های شارژ به شهر مراجعه 

کنیم چرا که د رخواست مشتریان برای خرید  کارت شارژ بسیار زیاد  است.
 حمید  علیمرد انی از اهالی روســتای سرزیارت گفت: حضور پست بانک ایران د ر 
روســتاهای منطقه قیمت ند ارد ، خیلی با ارزش است و واقعاً خد مات ارزند ه ای به 
مرد م ارائه می کند . تمام کارهای بانکی را د ر این د فتر انجام می د هیم. همه امکانات 
اد اری را برای اهالی روســتاهای اطراف فراهم کرد ه است. امید وارم بیشتر به این 

بانک برای خد مت رسانی به مرد م توجه شود .

کارگزار د فتر ICT روستای سیل زد ه سیجان کرج: 

همواره بروز حواد ث طبیعی د ر منطقه را پیش بینی می کرد م
زلزله، طوفان و ســیل همواره وحشــتناک و ویرانگر اســت. وقتی این بایای طبیعی رخ می د هد  
انســان های زیاد ی از بین رفته و یا آواره و بی خانمان می شوند . امد اد رسانی به آنان سخت و یا کند  
می شــود . زمان زیاد ی طول می کشد  تا فضای زند گی آســیب د ید گان به حالت عاد ی خود  برگرد د . 
کمک های مرد می و نهاد های امد اد رسانی همه و همه د ست به د ست هم می د هند  تا بتوانند  مشکات 
آنان را مرتفع ساخته و امید ی د وباره د ر آسیب د ید گان ایجاد   کنند . قطعاً سیل اخیر ارتفاعات شمالی 
استان تهران و نواحی سیل خیز کشور از جمله استان های شمالی را به خاطر د اریم. یکی از این مناطق 
سیل خیز، روستای سیجان از توابع بخش آسارا واقع د ر کیلومتر 35 شهرستان کرج و د ر د ل کوه های 
البرز اســت که به گفته اهالی این روستا، انگار یک تکه ابری د ر فضای روستا آرام گرفت و با غرش 
آســمان د ر چشم به هم زد نی چنان بارید ن گرفت که د ر 150 سال اخیر بی سابقه بود ه است. اما هیچ 
یک از اهالی فکر نمی کرد ند  که یک روز بی خانمان شــد ه و مهمتر از آن اینکه شخص د یگری به فکر 
آنها باشد . بله سید ه معصومه طباطبائی کارگزار د فتر ICT روستای سیجان و د هیار این روستا به فکر 

آنها بود . د رهمین خصوص گفتگوئی با وی انجام د اد ه ایم که از نظرتان می گذرد .

خسارت ناشی از سیل
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◄  لطفاً د ر ابتد ا خود تان را معرفی نمائید .
مهد ی مشایخی د ارای 15 سال سابقه کار و صاحب د و فرزند  به نام های محد ثه و 
ابوالفضل هستم. ابتد ای استخد ام به عنوان کارشناس روابط عمومی د ر پست بانک 
استان قزوین مشغول شد م و بعد  به تهران اد اره کارگزینی انتقال پید ا کرد م و پس 
از آن به علت مسیر طوالنی راه د ر باجه نظرآباد  به عنوان رئیس باجه مشغول به کار 
شد م و مد ت د و سال است که به عنوان رئیس شعبه هشتگرد  فعالیت می کنم. بند ه 
به عنوان یک ســرباز کوچک همیشه د ر خد مت بانک خواهم بود  و بوسه برد ستان 
تمام کسانی که د ر این بانک خد مت می نمایند  تا برند  طالئی آن را به جایگاه اصلی 

خود  برسانند  می زنم.

◄ وضعیت کلی عملکرد شعبه هشتگرد  را توضیح د هید .
شعبه ای که د ر ابتد ا تحویل اینجانب گرد ید  د رجه 5 و د ارای 10 میلیارد  ریال منابع 
بود  اما د رحال حاضر منابع آن به 170 میلیارد  ریال افزایش یافته و د رجه آن نیز به 
2 رسید ه است. اگر از این شعبه به خوبی حمایت شود  به د رجه ممتاز خواهد  رسید . 
این شعبه د اری شش نفر نیرو می باشد ، تعد اد  471 د ستگاه کارت خوان)POS( به 
کسبه شهر تحویل د اد ه شد ه، تعد اد  د فاتر فعال آن 26 د فتر می باشد  که 10 د فتر 
آن شــهری  و 16 د فتر د یگر هم روستائی است. د ر د فاتر شهری تعد اد  5 د ستگاه 
خود پرد از)ATM( نصب گرد ید ه و د ر 10 د فتر هم د رحال نصب و راه اند ازی است. 
شــعبه هشتگرد  شعبه ناظر شهرستان های هشتگرد ، نظرآباد  و طالقان می باشد  و 
عالوه بر آن د ر نزد یکی آن قطب صنعتی بزرگ اشتهارد  د ر بهترین موقعیت واقع 

شد ه است. 

◄ آیا اقد امات خاصی برای معرفی پســت بانک ایران و جذب منابع د ر 
منطقه انجام د اد ه اید ؟

بله د ر مد ت مســئولیت د رشعبه تبلیغات چشمگیری د رطول مسیر اتوبان کرج - 
قزوین د رقالب تبلیغات د یوارنویسی پست بانک شعبه هشتگرد  با همکاری اد اره راه 
و شهرد اری شهرستان انجام د اد ه و تبلیغات بانک را د ر طول این مسیر د ر د یوارهای 
چند  شرکت د رج کرد یم و همین امر موجب شد ه که اهالی منطقه و حتی مسافران 
شناخت خوبی از این بانک د اشته باشند . عالوه بر آن نامه ای به بنیاد  شهید  جهت 
همکاری نوشتیم و برای خانواد ه معظم شهد ا افتتاح حساب کرد یم و کار آنان را به 
پاس احترام خون شــهد ا بد ون نوبت انجام می د هیم. همچنین حساب کمک های 
مرد می انجمن د یابت ایران حســاب مترو سپاسد  یا همان مترو هشتگرد  که یک 
حساب د ولتی است را به پست بانک شعبه هشتگرد  منتقل کرد یم. به نظر بند ه باید  
برند  طالئی بانک را باال ببریم که این خود  موجب باالبرد ن رضایت مشتری، بازار و 
کســبه می شود . همیشه سعی کنیم د نبال نقاط مثبت افراد  باشیم نه اینکه پیگیر 
نقاط ضعف و منفی آنها باشیم. با توجه به اینکه ما جزء خانواد ه بزرگ پست بانک 
ایران هستیم باید  ســعی کنیم نگاه مان به یکد یگر به صورت نگاه به یک خانواد ه 
باشــد . همه باید  تالش مضاعف د اشته باشیم چون همه ما یک خانواد ه هستیم و 

برای رشد  و سربلند ی بانک تالش می کنیم. 

◄ چرا شعبه هشتگرد  علیرغم ظرفیت های منطقه، د فتر د رجه یک ند ارد ؟
چون اکثر روســتاهای این منطقه مهاجرنشین است و عموماً ساکن تهران یا کرج 
هستند  و کار آنان فصلی و د وره ای است و همین عامل موجب شد ه تا میانگین میزان 
تراکنش و منابع د فاتر د رطول سال باال نباشد . اما برنامه ریزی کرد یم تا د فاترخد مات 
بانکی شهرک طالقان، روستای نجم آباد  و روستای حاتم آباد  را با توجه به ظرفیت های 

موجود  ارتقاء د هیم تا د رحد  یک شعبه فعالیت د اشته باشند . 

◄ بررســی منابع شعبه از ابتد ای د ی ماه ســال گذشته نشان می د هد  
که د رحال حاضر ماند ه منابع آن بیش از د و برابر شــد ه است. علت این 

موفقیت را توضیح د هید ؟
با توجه به بازاریابی هائی که د ر سازمان ها و د ستگاه های مختلف انجام د اد یم توانسته ایم 
میزان منابع را افزایش د هیم. از همین طریق حساب های ارزان قیمت  شهرد اری، انجمن 
د یابت ایران، کارخانجات، د هیار ی ها و بســیاری از د ستگاه ها و کسبه محل به پست 
بانک منتقل شد ه و این چیزی جز د اشتن ارتباط د رست و مناسب با مسئوالن نیست. 

البته این کار مستلزم ارائه خد مات مناسب و به موقع نیز می باشد . 

◄ حد ود  74 د رصد  منابع این شعبه مربوط به د فاتر تابعه است. چرا؟
با توجه به موقعیت روســتائی و بافت کشــاورزی و صنعتی این منطقه و استقرار 
کارخانجات و کارگاه ها د ر روستاها و فعالیت بسیاری از مؤسسات از جمله انجمن 
د یابــت ایران، د هیاری ها و کارخانجات د ر روســتاهای منطقه و پرد اخت عوارض 
شــهرد اری ها عماًل تمرکز حساب های آنان د ر سیمیا اســت و همین امر موجب 
شد ه که د رصد  بیشتری از منابع مربوط به د فاتر باشد . اما د رصورت یکپارچه شد ن 
سیستم ها این مشکل حل شد ه و عموماً منابع به سمت شعبه سوق د اد ه می شود  

و بار هزینه های عملیاتی بانک هم کاهش خواهد  یافت.

◄ چرا شاخص مصارف به منابع شعبه بسیار پائین و حد ود  33 د رصد  است؟
به نظر بند ه با جذب منابع ارزان قیمت، خیال شعبه از مصرف آن راحت است. اما 
با توجه به اینکه د ر سال های گذشته تسهیالت خرد  زیاد ی پرد اخت شد ه و عموماً 
اقساط آن معوق شد ه، الزم است ابتد ا این معوقات پیگیری و به روز شود  تا بعد  از 
آن بتوانیم با کمترین ریســک و با خیالی آسود ه تسهیالت پرد اخت کنیم و چون 
منابع این شــعبه ارزان قیمت است خوشــبختانه هزینه  آنچنانی هم متوجه بانک 

مهد ی مشایخ: 

صند وق قرض الحسنه 
پست بانک ایران آیند ه موفقی د ارد 

د ر اد امه گفتگو با رؤســای شعب، د راین شماره مصاحبه ویژه ای با مهد ی مشایخ 
رئیس شعبه هشتگرد  استان البرز از شعب موفق بانک انجام د اد ه ایم که د ر اد امه 

از نظرتان می گذرد .
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نمی شــود  و از این بابت خیالمان راحت اســت. البته د ر این شعبه فقط تسهیالت 
خرد  تا سقف 100میلیون ریال پرد اخت می گرد د  و فقط چند سال پیش و قبل از 
بند ه یک فقره تسهیالت کالن پرد اخت شد ه که د ر مرحله پیگیری اجرای احکام و 
د ریافت آن هستیم. بند ه قطعاً می د انم که استفاد ه بهینه از منابع و حتی یک ریال 
مازاد  برای بانک سود آور است اما جذب منابع ارزان قیمت و تزریق آن به منابع کلی 
بانک بسیار با اهمیت از پرد اخت تسهیالت از طریق شعبه است چون کاماًل بد ون 
ریســک بود ه و بازد هی باالئی د ارد . البته بررسی وضعیت شاخص د رآمد  به هزینه 

شعبه بیانگر این است که سود آوری آن مناسب و د رحد  باال می باشد .

◄خوشبختانه عملکرد  د ســتگاه های خود پرد از)ATM( شعبه باالتر از 
استاند ارد  بانک مرکزی است. علت آن چیست؟

همه تالش بند ه و همکاران شــعبه و د فاترخد مات بانکی این است که هیچ وقت 
د ســتگا  ه های خود پرد از غیرفعال نباشد . براین اســاس مرتب د ستگاه ها را کنترل 
می کنیــم و د رصورت وجود  نقصی، ســریع آن را برطرف می کنیم. از طرفی د یگر 
د ســتگاه های مذکور د ر مســیرهای پرترد د  و پرجمعیت قرار گرفته  اســت و اگر 
د و د ســتگاه  د یگر هم که د رخواســت کرد یم به این شعبه اختصاص بد هند  بازهم 
تراکنــش را باال می بریم. همچنین با توجه به د رآمد زائــی باال برای د فاتر، انگیزه 

کارگزاران روز به روز برای کنترل و رفع مشکالت آن بیشتر و بیشتر می شود .

◄ آقای مشــایخ به نظر شما چگونه می توانیم از وابستگی به مشتریان 
کان کم کرد ه و به سمت مشتریان خرد  حرکت کنیم؟

باید  ریســک پذیری شــعب افزایش یافته و اختیارت رؤسای شعب بیشتر شود  تا 
بتواننــد  به مشــتریان خوبی جذب کرد ه و نیازها و خواســته های منطقی آنان را 
به موقع پاســخ د هند . چون طوالنی شــد ن روند  تصمیم گیری ها موجب می شود  
مشتریان به ســمت بانک های د یگر بروند . باید  شرایط فراهم شود  تا رئیس شعبه 
با توجه به اختیارات خود  بتواند  کسبه، واحد های صنفی و بازرگانی را جذب بانک 
کند . این چیزی اســت که د ر جلسات شــورای هماهنگی بانک های شهرستان به 

خوبی می بینیم.

◄ به نظر شما عمد ه ترین مشکات شعب چیست؟
عد م استقالل رؤسای شــعب، وجود  د و سیستم همزمان سیمیا و فراز، مشکالت 
بانکد اری الکترونیک، د وبرابر شــد ن فعالیت های سامانه چکاوک علیرغم ند اشتن 
نیروی کافی، صرف 80 د رصد  وقت شعب برای پاس کرد ن چک های مشتریان د ر 
ســامانه ها، طوالنی بود ن رفع سوء اثر چک ها، عد م کارت به کارت سامانه  د فاتر به 
سامانه شعب و عد م امکان برد اشت بد هی اقساط معوق از حد اقل موجود ی بد هکار 

از مهمترین مشکالت شعب می باشد .

◄ چه راهکارهائی برای کاهش مطالبات پیشنهاد  می کنید ؟
رعایت همه مســائل اعم از بهد اشــت اعتباری و اعتبارسنجی مشتریان، شناخت 
د قیق مشــتری، اخذ اســتعالم های الزم قبل از پرد اخت تســهیالت از مهمترین 
موارد ی است که د ر جلوگیری از مطالبات معوق و کاهش آن مؤثر است. اما همه 
این کارها مستلزم وجود  یک نیروی مستقل به عنوان مسئول تسهیالت د ر تمامی 

شعب است تا بتواند  از همان تشکیل پروند ه بر تمامی این امور نظارت د قیق و کامل 
د اشــته باشد . اگر هم تسهیالت معوق شد  بهترین راه این است که ارتباط خوب با 

بد هکار ایجاد  کرد ه و همان ابتد ا به سراغ قضائی کرد ن آن نرویم.

◄ د فاترخد مات  بانکی چه نقشی د ر شبکه پست بانک ایران د ارند ؟
اگر د فاتر به خوبی مد یریت شــوند  می توانند  جایگزین مناسبی برای شعب باشند . 
بایســتی به خوبی کنترل و نظارت شــوند  و حتی کارگــزاران  تضمین الزم نزد  
پســت بانک ایران د اشته و تعهد  قانونی محکمی از آنها اخذ شود . د رغیر اینصورت 

بزرگترین آفت برای بانک خواهند  شد .

◄ ارتباط شما با مد یریت شعب منطقه چگونه است؟
از همه مد یران بانک به ویژه مد یریت شــعب اســتان البرز تشــکر می کنم. آقای 
کمال آباد ی و آقای وحد ت به صورت مســتمر از شــعب و د فاتــر  بازد ید  کرد ه و 
د رجریان مشــکالت و امور قرار می گیرند . حتی جلسات متعد د ی با رؤسای شعب 

برگزار می کنند  که اینگونه کارها برای شعب بسیار د لگرم کنند ه است.

◄ چه کار باید  کرد  تا کارکنان مشتاق به حضور د ر شعبه باشند ؟ 
رؤسای شعب و کارکنان آن مسئولیت های خطیری را د ارند . زیرا بایستی مشتری را 
به خوبی بشناسند  تا د چار مشکل نشوند  د رغیر اینصورت باید  راساً پاسخگو باشند . 
اینگونه نگرش  موجب شد ه تا افراد  عالقه کمتری برای حضور د ر شعب د اشته باشند . 
اما می توان با ریسک پذیری بیشتر و اختصاص امکانات و امتیازات بیشتر به کارکنان 
شعب از جمله؛ کارانه، اضافه کار، تسهیالت و امور رفاهی آنها را تشویق و انگیزه آنان 

را ارتقاء د اد ه و مسیر حضور کارکنان ستاد ی د ر شعب را هموار کرد .

◄ وجود  صند وق قرض الحسنه را د ر فرآیند  جذب منابع چقد ر مؤثر می د انید ؟ 
ایجاد  صند وق قرض الحســنه حرکت بسیار خوبی بود  و به نظر بند ه طی یک سال 
آیند ه موفق خواهد  بود  و روستائیان استقبال خوبی از آن د ارند . اگر با برنامه ریزی 
عمل شود  و آموزش های الزم به کارگزاران ارائه و همایش های منطقه ای هم برای 
د هیاران، اعضای شورای اسالمی روستاها و روستائیان برگزار و مزایای آن معرفی 
شود  قطعاً آیند ه روشنی خواهد  د اشت. براین اساس می تواند  ابزار بسیار خوبی برای 

جذب منابع بانک باشد .

◄ د رپایان چه صحبتی د ارید  لطفا بیان کنید ؟
د ر آخــر ضمن از همکاران شــعبه، اعضای هیــأت مد یره، مد یران ســتاد ی و 
سرپرســتی استان البرز و همه مســئوالن و مد یران و همکاران بانک د ر سراسر 
کشــور که برای اعتالی بانک تالش می کنند  تشــکر و قد رد انی د ارم. همچنین 
از فرماند اران، شــهرد اران و ائمه جمعه و اعضای شورای اسالمی شهرستان های 
هشــتگرد ، نظرآباد  و طالقان که همواره حمایت های بی د ریغی از این بانک د ارند   
تشکر می نمایم. البته به رؤسای شعب توصیه می کنم ارتباط خود  را با مسئوالن 
د ســتگاه ها بیشتر کنند  تا بتوانند  از این طریق هم بانک را بیشتر معرفی کرد ه و 

هم منابع خوبی جذب کنند .
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به مناسبت میالد    باســعاد   ت حضرت امام رضا )ع( و روز کارمند   ، مراسم جشني 
با حضور کارکنان وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و مجموعه های وابســته از 
جمله پست بانک ایران و خانواد   ه های آنان، شامگاه چهارم شهریورماه سال جاری 
د   ر مؤسســه فرهنگی – ورزشی پیام برگزار شــد    . به گزارش روابط عمومي: در 
ابتد   ای این مراســم، امید    معنوی خوانند   ه مذهبی قطعاتی را د   رمد   ح امام هشتم 
اجرا نمود    و ســپس گروه تئاتر فضل الل زاد   ه به هنرنمائی پرد   اختند   . همچنین د   ر 

اد   امه فرید   ون آســرائی از خوانند   گان کشــور به اتفاق گروه نوازند   گان برنامه  زیبا 
و خاطره انگیزی را اجرا کرد   ند    که مورد    اســتقبال کارکنــان و خانواد   ه های آنان 
قرار گرفت. گفتني اســت: د   ر این مراســم د   کتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات، مهند   س راســخ معاون وی و جمعی از مد   یران و مسئوالن سازمان ها و 

شرکت های وابسته حضور د   اشتند   . 

برگزاری مراسم جشن میاد    حضرت امام رضا)ع( د   ر مؤسسه پیام

جشن میاد    حضرت امام رضا)ع( د   ر مد   یریت شعب استان ها و مناطق تهران برگزارشد   

به مناسبت د   هه کرامت و میالد    حضرت معصومه)س( 
و حضرت علی ابن موســی الرضا)ع( مراســم جشن 
جد   اگانه ای د   ر مد   یریت های شعب استان های گلستان، 
یزد   ، فارس و منطقه یک به همت پایگاه های بسیج و با 

حضور کارکنان برگزار گرد   ید   .
به گزارش روابط عمومی: د   ر هریک از این مراســم ها 
پــس از قرائت زیارت پرفیض عاشــورا، ائمه جماعت 
مد   یریت شــعب اســتان های مذکور ضمن تشــریح 

ســجایای اخالقی و فرازی از زند   گــي پربار حضرت 
معصومــه)س( و حضرت علی ابن موســی الرضا)ع(، 
خواستار شناخت هرچه بیشتر آنان و پیاد   ه سازي راه و 
سلوکشان د   ر زند   گي شد   ند    و مد   احان اهل بیت علیهم 
الســالم نیز به مولود   ی خوانی پرد   اختند   . همچنین د   ر 
این مراسم ها، مسابقه ای نیز د   ر همین راستا برگزار و 
جوایزی به شرکت کنند   گان اعطاء شد   . گفتنی است: 
د   ر همین راستا و به مناسبت آخرین روز هفته کرامت 

و آغاز هفته د   ولت پایگاه بسیج حضرت جواد    االئمه)ع( 
مد   یریت شعب استان گلستان اقد   ام به برپائی ایستگاه 
صلواتی نمود    و با توزیع شیرینی و آش رشته از محبان 

اهل بیت علیهم السالم پذیرائی بعمل آورد   ند   . 

به مناســبت د   هه کرامت و د   ر راستای تکریم و د   لجویی از خانواد   ه های معظم شهد   اء، 
مسئوالن پست بانک اســتان اصفهان با خانواد   ه شهید    خد   ابخشیان د   ید   ار کرد   ند   . به 
گزارش مد   یریت شــعب استان اصفهان: د   ر این د   ید   ار بهزاد    امیریان مد   یرشعب استان 
ضمن د   لجوئی و ارج نهاد   ن به مقام شــامخ شهید   ان، خانواد   ه شهد   اء و ایثارگران را از 
ســرمایه های اصلی این نظام برشمرد    و گفت: اد   امه راه شهید   ان و توجه به ارزش های 

آنان بر همه واجب است.

د   ید   ار مسئوالن پست بانک استان اصفهان 
با خانواد   ه شهید    خد   ابخشیان

غبارروبي مزار شهد   ا 
توسط کارکنان پست بانک خوزستان

به مناسبت هفته د   ولت کارکنان پست بانک استان خوزستان با حضور د   رمزار شهد   ا، یاد    
وخاطره جان برکفان هشــت سال د   فاع مقد   س را گرامی د   اشتند   . به گزارش مد   یریت 
شعب استان خوزستان: د   ر این مراسم اعضای پایگاه بسیج پست بانک استان با غبارروبی 
مزار شــهد   ا و عطرافشانی و اهد   اء گل بر مزار آنان از جمله شهید    بهنام قربانپور راکی 
براد   ر شهال قربانپور راکی از کارکنان پست بانک استان، فاتحه ای برای شاد   ی روح بلند    
آنان قرائت نمود   ه و با آرمان های حضرت امام خمینی)ره( وشهد   ا تجد   ید    میثاق کرد   ند   .  
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کارکنان پست بانک استان قزوین د   ر کنگره 
شهید    رجائی و شهد   ای کارمند    شرکت کرد   ند 

  
کارکنان پست بانک استان قزوین همزمان با هفته د   ولت و روز بسیج کارمند   ان د   ر 
کنگره شهید    رجائی و شهد   ای کارمند    استان شرکت نمود   ند   .  به گزارش مد   یریت 
شعب اســتان قزوین: محمد   اسماعیل طاهرخانی مسئول سازمان بسیج کارمند   ان 
اســتان هد   ف از برگزاری این کنگره را تجلیل از شــهد   ا، ترویــج فرهنگ ایثار و 
شهاد   ت عنوان کرد    و افزود   : به برکت خون شهد   ای انقالب، امروز ایران اسالمی د   ر 
تمامی عرصه های ملی و بین المللی بر قله های رفیع افتخار ایستاد   ه اند   .  وی افزود   : 
تکریم شهد   ا وظیفه ای اجتناب ناپذیر است که شهید   ان با الگوبرد   اری از کرد   ار امام 
حسین)ع( د   رس فد   اکاری، وفاد   اری و از خود   گذشتگی را به ما آموختند    و د   ر د   فاع 
از اسالم و کشــور حماسه آفرید   ند   . گفتنی است: کارکنان پست بانک استان پس 
از پایان کنگره مذکور بر مزار 51 شــهید    کارمند    استان د   ر امامزاد   ه حسین قزوین 
حضور یافته و با قرائت فاتحه و نثار گل به روح شــهد   ای انقالب اســالمی و د   فاع 

مقد   س اد   ای احترام نمود   ند   .

حضور کارکنان پست بانک چهارمحال بختیاری 
د   ر گرد   همائی گرامید   اشت شهد   ای د   ولت

جمعی از کارکنان پســت بانک اســتان چهارمحال و بختیــاری د   ر گرد   همائی 
گرامید   اشــت شــهد   ای د   ولت و شــهید    شــاخص بســیج کارمند   ی که چهارم 
شــهریورماه د   ر شــهرکرد    برگزار شد    شــرکت کرد   ند   . به گزارش مد   یریت شعب 
اســتان چهارمحال و بختیاری: د   ر این گرد   همائی قاســم ســلیمانی استاند   ار به 
تشــریح د   ســتاورد   های د   ولت د   ر استان پرد   اخت و ســپس یاد   وخاطره شهید   ان 
رجائی و باهنر و شهید    غالمعلی نیکخواه به عنوان شهید    شاخص بسیج کارمند   ی 

استان گرامی د   اشته شد   .
همچنین د   ر اد   امه محسن رضائی د   بیرمجمع تشخیص مصلحت نظام د   ر بخشی 
از ســخنان خود    در این مراسم گفت: شــهید    نیک خواه نماد    خد   مت صاد   قانه به 

مرد   م و پیروی از امام شهید   ان بود   .

برپائی ارد   وی فرهنگی بانوان پست بانک ایران د   ر د   هکد   ه آبي پارس
امور بانوان پست بانک ایران به منظور ارتقاء سالمت روحی و انگیزشی بانوان شاغل د   ر بانک اقد   ام به برگزاری  ارد   وی تفریحی د   ر د   هکد   ه آبي پارس نمود   . به گزارش 

امور بانوان: این ارد   وی تفرحی، سوم شهریور ماه سال جاری با حضور بانوان همکار و د   ختران آنان برگزار و مورد    استقبال آنان قرار گرفت. 

تقد   یر ویژه ستاد    اقامه نماز از پست بانک استان سمنان
محسن فاطمي نیا مشاور استاند   ار و د   بیرستاد    اقامه نماز استان سمنان از پست بانک استان سمنان د   ر زمینه ترویج و توسعه فرهنگ نماز تقد   یر ویژه نمود   ه است. به 
گزارش مد   یریت شعب استان سمنان: براساس ارزیابی های انجام شد   ه توسط ستاد    مذکور، پست بانک استان حائز کسب رتبه تقد   یر ویژه شد   ه است. گفتنی است: 
توجه به فضای مناسب نماز و تجهیز نمازخانه، برگزاری مستمر نماز جماعت با حضور امام جماعت، حضور اکثر کارکنان د   ر نماز جماعت، به روزرسانی اطالعات جامع 
از وضعیت نماز و ارتباطات مستمر و همکاری با د   بیرخانه شورای اقامه نماز استان طبق این ارزیابی  ها از نقاط قوت پست بانک استان سمنان د   ر زمینه نماز مي باشد   .

مسئوالن پست بانک استان آذربایجان شرقی به مناسبت سالروز ورود    آزاد   گان به 
میهن اســالمی از علی فیضی زاد   ه همکار آزاد   ه تجلیل کرد   ند   . به گزارش مد   یریت 
شعب استان آذربایجان شرقی: وی چهارم مرد   اد   ماه سال 1367د   ر منطقه سومار 
به اســارت عراقی ها د   رآمد    و پس از بازگشــت به میهن اسالمی د   ر سال 1369 
اســتخد   ام شــرکت پست شد    و سپس د   ر سال 75 به پســت بانک ایران منتقل 
گرد   ید   . همچنین مد   یریت شــعب اســتان با اهد   اء لوح و هد   یه از شیوا رضازاد   ه 
فرزند    ســینا رضازاد   ه همکار واحد    سرپرستی اســتان به جهت قبولی د   ر رشته 
د   ند   انپزشــکی د   انشگاه سامسون ترکیه و امین نوعد   وست فرزند    پرویز نوعد   وست 
معاون شعبه شهرســتان بناب به جهت قبولی د   ر مقطع کارشناسی ارشد    رشته 

برق د   انشگاه امیرکبیر تهران تقد   یر نمود   .

تقد   یر از همکار آزاد   ه مد   یریت شعب استان آذربایجان شرقی
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تأکید    مرکز بازرسی وزارت ارتباطات بر اطاع رسانی وقوع جرم به مراجع قضائی
مرکز بازرسی، نظارت مد   یریتی و پاسخگوئی به شکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات طی نامه ای به تمامی معاونت های ذیربط وزارتخانه 
و سازمان ها و شرکت های تابعه بر لزوم اطالع رسانی وقوع جرم د   ر واحد   ها به مراجع قضائی تأکید    نمود   ه است. د   ر این نامه آمد   ه است؛ با عنایت 
به اینکه سازمان بازرسی کل کشور به استناد    مواد    29 قانون قد   یم و 72 قانون جد   ید    آئین د   اد   رسی د   اد   گاه های عمومی و انقالب د   ر امور کیفری 
"ضرورت اطالع رسانی وقوع جرم د   ر واحد   ها به مراجع قضائی را به منظور رسید   گی و بررسی جوانب موضوع" مورد    تأکید    قرار د   اد   ه بایستی ترتیبی 

اتخاذ گرد   د    تا نسبت به رعایت موضوع د   ر هریک از واحد   ها اقد   ام الزم صورت پذیرد   .

د   وره آموزشــی مفاهیم ارزی با حضور 35 نفر از رؤســا و 
معاونان شــعب ارزی فعال و د   ر شرف ایجاد    و همچنین 
کارشناسان ســتاد   ی مرتبط طی روزهای هشتم لغایت 
د   وازد   هم شــهریورماه سال جاری د   ر ساختمان آموزش د   ر 
تهران برگزار گرد   ید   . به گزارش اد   اره کل بانکد   اری و روابط 

بین الملــل: د   ر این د   وره آموزشــی پنج روزه که به همت 
اد   اره کل آموزش و تحقیقات و همکاری اد   اره کل بانکد   اری 
و روابط بین الملل برپا شد    مطالبی با موضوع های؛ آشنایی 
با خد   مات و مفاهیم ارزی، روش های پرد   اخت بین الملل، 
مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اســالمی 

ایران، اینکو ترمز و UCP600 به صورت تئوریک و عملی 
توســط مد   رسان مربوطه به شرکت کنند   گان ارائه گرد   ید   . 
همچنین برگزاری کارگاه آموزشی سامانه های ارسال پیام 
و عملیات ارزی برای شرکت کنند   گان از د   یگر برنامه های 
د   وره آموزشی مذکور بود    و مقرر است این د   وره ها د   رسطوح 
مد   یران استان های مرتبط با موضوع نیز د   ر آیند   ه نزد   یک 
به منظور ایجاد    آماد   گی الزم برای توســعه کمی و کیفی 
خد   مات ارزی بانک برگزار شود   . گفتنی است: د   رحال حاضر 
18 شعبه ارزی فعال د   رسطح کشور وجود    د   ارد    که با فعال 
شد   ن شعب جد   ید    تعد   اد    شــعب ارزی پست بانک ایران 
افزایش یافته و نقش بسیار مؤثری د   ر ایجاد    آماد   گی الزم 
برای د   وره پساتحریم و توسعه فعالیت های ارزی د   رسطح 

کشور و بین الملل خواهد    د   اشت.

افتتاح حساب سپرد   ه  گذاری کوتاه مد   ت ویژه 
برای کارکنان و بازنشستگان پست بانک ایران و خانواد   ه های آنان

بنابر اعالم اد   اره کل بازاریابی و تجهیزمنابع، طبق مصوبه هیأت مد   یره پست بانک ایران، امکان افتتاح حساب سپرد   ه گذاری کوتاه مد   ت ویژه برای 
کارکنان و بازنشســتگان و اعضای اصلی خانواد   ه آنان به صورت اینترنتی فراهم شــد   . بنابراین گزارش: پیش از این برای هریک از کارکنان بانک 
حساب مذکور افتتاح شد   ه بود    و از این پس بازنشستگان و خانواد   ه های آنان و کارکنان شامل؛ پد   ر، ماد   ر، همسر و فرزند   ان نیز می توانند    نسبت 
به تکمیل د   رخواست افتتاح مذکور صرفاً از طریق شعب بانک د   ر سراسر کشور اقد   ام نمایند   . گفتنی است: حد   اقل افتتاح حساب 500 هزار ریال 

بود   ه و ارائه مد   ارک شناسائی معتبر که نمایانگر نسبت اعالمی با شاغل یا بازنشسته بانک می باشد    الزامی است.

جلســه های  مجموعــه  از  آموزشــی  د   وره  د   ومیــن 
هم اند   یشــی بازرسان و حسابرســان پست بانک ایران 
طی روزهای شانزد   هم، هفد   هم و هیجد   هم شهریورماه 
ســال جاری د   ر ســاختمان آموزش تهران برگزار شد   . 
به گــزارش روابط عمومی: براســاس برنامه ریزی های 

انجام شــد   ه این د   وره  آموزشی طی روزهای مذکور و با 
حضور حسابرسان و بازرسان مد   یریت شعب استان های 
گیــالن، مازند   ران، مرکــزی، یزد   ، آذربایجان شــرقی، 
کرمانشــاه، اصفهــان، خراســان رضــوی، زنجــان و 
هرمزگان و بازرســان و حسابرسان واحد   های ستاد   ی 

برگزار گرد   ید    که طی آن مطالب آموزشــی د   رخصوص 
نحوه گزارش نویســی، حسابرســی و صیانت از حقوق 
شــهروند   ی، نحوه مستند   ســازی تخلفــات احتمالی 
کارکنان، سامانه چکاوک، مد   یریت نقد   ینگی و نرم افزار 
صند   وق قرض الحســنه به آنان ارائه شد   . همچنین د   ر 
این د   وره آموزشی بازرسان و حسابرسان شرکت کنند   ه 
ضمن تبــاد   ل تجربیات، ســئواالت خــود    را مطرح و 

پاسخ های الزم را د   ریافت کرد   ند   . 
گفتنی اســت: ســومین د   وره آموزشــی بازرســان و 
حسابرسان بانک براساس برنامه ریزی های صورت گرفته 
طی روزهای ســیزد   هم الی پانزد   هم مهرماه سال جاری 
برای حسابرســان و بازرسان ســایر مد   یریت های شعب 

استان ها و مناطق برگزار می گرد   د   .

د   وره آموزشی مفاهیم ارزی ویژه رؤسا و معاونان شعب ارزی برگزار شد   

برگزاری د   ومین د   وره هم اند   یشی بازرسان و حسابرسان پست بانک ایران د   رسال جاری
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مد   یرعامل گروه سرمایه گذاری بلک استون، د   ر مصاحبه ای از 
هشــت د   رس مهم د   ر مورد    کارآفرینی، استخد   ام و مد   یریت 
می گوید   : استفن شوارتزمان مؤسس، سرمایه گذار و مد   یرعامل 
گروه بلک استون،  بنگاه خصوصی مشاوره مالی د   ر آمریکاست 
که د   رحــال حاضر با ثروت 4/7 میلیارد    د   الر جزء بزرگترین 
شرکت های خد   مات مالی و سرمایه گذاری د   رجهان به شمار 
می آید   . او د   رگفتگوئی با ناتالی وایت، خبرنگار تلویزیونی گفت: 

یک کارآفرین باید    بتواند    شرایط بحرانی را پشتیبانی کند   . 
 صعود    شوارتزمان به اوج قله های خد   مات مالی جهان با یک 
جرقــه کوچک د   ر ذهن او آغاز شــد   . بنیانگذار و مد   یرعامل 
شــرکت بلک اســتون اخیراً د   رمیان جمعی از د   انشجویان 
د   انشــکد   ه کســب  و کار گفت: اولین گام برای راه اند   ازی یک 
شغل جد   ید    این است که بفهمیم د   رچه زمینه هائی می توان 
کار کرد    که تا به حال د   ر آنها فعالیتی صورت نگرفته است. به 
عبارت د   یگر باید    بد   انید    که "نیاز د   یگران چیست؟".  واضح 
است که استفن شوارتزمان نیز از ابتد   ا راز و رمز کسب و کار 
را نمی د   انســته، او که د   ر آمریکا متولد    شد   ه است، وقتی د   ر 
سال 1965 از د   بیرستان فارغ التحصیل شد   ، از همان سنین 
پائین به همراه پد   رش د   ر مغازه پارچه فروشــی کار می کرد   . 
شــوارتزمان به د   انشگاه رفت و پس از فارغ التحصیلی با پیتر 
پترســون آشنا شــد    و به بنگاه ســرمایه گذاری و بانکد   اری 
د   انلد   سون پیوســت. او د   ر شــش ماهی که د   ر این شرکت 
مشــغول به کار بود   ، نگرشی وسیع نسبت به مد   یریت مالی 
شرکت ها به د   ست آورد    و د   ر نهایت کار د   ر زمینه خد   مات مالی 
را د   ر بانک سرمایه گذاری براد   ران لمان شروع کرد   . وقتی او و 
پترسون د   ر سال 1985 شرکت براد   ران لمان را ترک کرد   ند    
تصمیم گرفتند    که شرکت سرمایه گذاری خود    را راه اند   ازی 
کنند    د   ر ابتد   ا سهام خصوصی آنها جد   ید    و ریسک پذیر بود   . 
بنابراین هرد   و برای راه اند   ازی شرکت بلک استون به سرمایه 
اولیــه ای نیاز د   اشــتند   . آنها ایــن کار را بــا 400 هزار د   الر 
سرمایه و بد   ون هیچ کارمند   ی شروع کرد   ند   . بعد    از گذشت 
12 ســال، این شــرکت جزء اولین و بزرگترین شرکت های 
ســرمایه گذاری د   ر آمریکا بود    کــه د   ر آن زمان رقیبی برای 
غول های بزرگ صنعت محسوب می شد   . به گزارش نیویورک 
تایمز؛ بلک استون د   ر سال 2012 جزء هفتاد    و چهار شرکتی 
بود    که مجموعاً 70هزار نفر را  اســتخد   ام  و د   رآمد    ساالنه ای 
بالغ بر 117 میلیارد    د   الر د   اشت. بلک استون د   رسال 2007 به 
طور کامل وارد    بورس نیویورک شد    و به این ترتیب سرمایه 
زیاد   ی به د   ســت آورد   . شوارتزمان هشت د   رس مهم راجع به 
کارآفرینی، استخد   ام و مد   یریت که طی چهار د   هه فعالیت د   ر 
حوزه خد   مات مالی آموخته را د   رمصاحبه ای که د   ر ماه نوامبر 
انجام د   اد    به اشــتراک گذاشت. آنچه می خوانید    برد   اشتی از 

این مصاحبه است:
وقتی د   رحال استخد   ام هستید   ، د   ست و د   لباز باشید   

شوارتزمان می گوید   : اوایل وقتی شرکت بلک استون شروع 
به راه اند   ازی شــرکت های تابعه خود    نمود   ، اســتخد   ام نیرو 
برای این شــرکت ها کار نسبتاّ آسانی بود    زیرا د   ر آن زمان 
بخش خد   مات مالی از موقعیت خوبی برخورد   ار بود    و بیشتر 

افراد   ، متقاضی کار د   ر این بخش بود   ند   . او معتقد   اســت که 
هنگام استخد   ام نیروی انسانی، باید    د   ست و د   لباز باشید   ." 
اگر به 10 نفــر نیرو نیاز د   ارید    و هر 10 نفر را اســتخد   ام 
کنید   ، بهتر از این نمی شــود   ، شما قطعاً موفق خواهید    بود   . 
آنها غیرممکن را برای شما ممکن خواهند    کرد    )حتی اگر 
باران بخواهید    آنها هوا را هم برای شما بارانی خواهند    کرد   ( 
با جــذب صد   د   رصد   ی، کارمند   ان همه مشــکالت را لمس 
می کنند   ، راه حــل ارائه می د   هند    و کارهــای جد   ید    انجام 
می د   هند   . اما اگر به 10 نفر نیاز د   اشــته باشید    ولی فقط 9 
نفر را اســتخد   ام کنید   ، این افراد    با استراتژی های خوب باال 
می آیند   ، نه استراتژی های بزرگ! شرکتی که نود    د   رصد    از 
ظرفیت استخد   امی خود    را جذب می کند    هرچند    که برند   ه 
است اما موفقیت چشــمگیری نخواهد    د   اشت. او می گوید   : 
وقتی هشــتاد    د   رصد    ظرفیت استخد   امی شرکت را تکمیل 
می کنید    آنها فقط شــرح وظایف خود    را انجام می د   هند    و 
اثری از خالقیت و نوآوری نخواهید    د   ید   . اما اگر هفتاد    د   رصد    
یا کمتر از ظرفیت استخد   امی شرکت خود    را تکمیل کنید   ، 

من د   یگر نمی د   انم چه باید    بگویم...
ناسازگاری به شــما لطمه می زند   ، پس یاد    بگیرید    

خود    را وفق د   هید   
وقتی شوارتزمان و پترســون کار خود    را شروع کرد   ند   ، از 
طریق صند   وق ســرمایه شخصی د   ر شرکت های خصوصی 
ســرمایه گذاری می کرد   ند   . به همین منظور 488 اطالعیه 
سرمایه گذاری به شرکت های بزرگ فرستاد   ند    اما فقط 32 
شــرکت به آنها پاســخ مثبت د   اد   ند   . شوارتزمان می گوید   : 
هرچند    این بازتاب ضعیف، شــوک بزرگــی برای ما بود    
امــا کارآفرینان بایــد    بتوانند    خود    را با شــرایط مختلف 
وفــق د   هند   . وی اد   امه د   اد   : "به اصــول اولیه خود    پایبند    
باشــید   ، اما سازگار بود   ه و تحت هر شــرایطی به راهتان 

اد   امه د   هید   ." 
از خود    راضی نباشید   

شــوارتزمان می گویــد   : کارآفرینان وقتی کســب و کار 
جد   ید   ی را شــروع می کنند    برای جزء بــه جزء آن َعرق 
می ریزند   . ترس از شکســت آنها را بیــد   ار نگه  می د   ارد    و 
این ترس برای رونق کسب وکار آنها خوب است. اما اغلب  
وقتی شرکت آنها  به تد   ریج روی غلتک می افتد    و مطمئن 
می شــوند    که عملکرد    خوبی د   ارند   ، د   ید   گاه روزهای اول را 
از د   ســت می د   هند    و با همان جد   یت اد   امه نمی د   هند   . به 
عقید   ه شــوارتزمان؛" کسی که می کوشــد    تا کارها را به 
بهترین شکل انجام د   هد    اما بعد    از رسید   ن به هد   ف د   ست 

از تالش برمی د   ارد   ، یک قربانی بیش نیست".
سنجید   ه سخن بگوئید   

شــوارتزمان می گوید   : وقتی د   ر سمت مد   یرعامل هستید   ، 
مــرد   م بیش از آنچــه تصور می کنید    به حرف های شــما 
گوش د   اد   ه و از شــما پیروی می کنند   . آنها ســخنان شما 
را به خاطر می ســپارند    و هنــگام نقل قــول حرفهایتان 
بــه آنها شــاخ و برگ می د   هنــد   ، بنابراین بایــد    د   رمورد    
آنچــه می گوئیــد    فوق العاد   ه د   قیــق و محتاط باشــید   .

کارمنـد   ان شـما را سـتایش نمی کننـد    مگـر آنکه 
باشید    سـزاوار 

شوارتزمان می گوید   : د   یگران میزان مقبولیت شما را زیر نظر 
می گیرند   . ستایش نمی شوید    مگر آنکه سزاوار آن باشید   . اما 
اگر از شــما تقد   یر و ستایش کرد   ند    باید    واقعاً سخاوتمند   انه 
رفتار کنید   . زیرا اگر مغرور شوید    آنها واکنش نشان می د   هند    

و این موضوع بسیار مهمی است.
کارمند   ان مهم تر از زمان هستند   

شــوارتزمان می گوید    برای مد   یران خیلی آسان است که با 
کارمند   ان خود    مثل مهره های شــطرنج  رفتار کرد   ه و آنها را 
طبق میل و اراد   ه خود    به هرجا که می خواهند    حرکت د   هند   . 
ممکن است زمان الزم برای انجام کاری د   و روز باشد    اما شما 
از قد   رت مد   یریتی خود    اســتفاد   ه کرد   ه و به کارمند   ان حکم 
کنید    که آن را د   ر د   ه د   قیقه انجام د   هند    اما یاد   تان باشــد    که 
حتی اگر آن کار مطابق میل شــما د   ر د   ه د   قیقه انجام شود   ، 
این زورگوئی و سوء استفاد   ه از قد   رت مد   یریتی هم تهد   ید   ی 
برای سازمان هم برای کارمند   انتان خواهد    بود   . د   رست مثل 
این است که تمام شیشه های شرکت خود    را شکسته و تمام 
حفاظ ها را از بین ببرید    )ایجاد    ناامنی(. او می گوید   : هرچند    
موظفید    به اهد   افتان جامه عمل بپوشانید    اما یاد   تان نرود    که 

شأن کارمند   ان را هم حفظ کنید   . 
بیان ارزش های اصلی کسب و کار 

شوارتزمان می گوید   : کارآفرینی، راه اند   ازی کسب و کاری است 
که سه ارزش اصلی د   ارد   ؛ هرگز نمی توانید    آن را متوقف کنید   ، 
هرگز نمی توانید    آن را کامل کنیــد    و همه باید    بد   انند    برای 
چه چیزی ایستاد   گی کرد   ه اید   . اگر این سه ارزش به د   رستی 

محقق نشوند   ، سازمان روح خود    را از د   ست خواهد    د   اد   .
محیط امنی را فراهم کنید   

شــوارتزمان هنوز خشم سرمایه د   اری که با سرمایه گذاری د   ر 
شرکت بلک استون ضرر کرد   ه بود    را به یاد    می آورد   . او می گوید   : 
تا آن روز من هرگز صد   ایم را برای کســی بلند    نکرد   ه بود   م و 
حتی د   ر خانه ام کسی با صد   ای بلند    حرف نمی زند   . اما آن مرد    
با تمام قد   رت بر سر من فریاد    می کشید   . احساس کرد   م پنج 
د   قیقه برایم مثل یک ساعت گذشت. تقریباً کنترل همه چیز 
از د   ستم خارج شد   ه بود    و کم ماند   ه بود    بنشینم و گریه کنم، 
چراکه حق کامالً با او بود   . این برخورد    د   رد   ناک د   رس بزرگی 
به شوارتزمان د   اد   : او فهمید    که باید    روشی را د   رسازمان پیاد   ه 
کند    که مرد   م بتوانند    اید   ه های ســرمایه گذاری را نقد    کنند   ، 
حتی اگر این اید   ه ها از ســوی مد   یرعامل مطرح شد   ه باشد   . 
شوارتزمان می گوید   : شما باید    محیطی ایجاد    کنید    که مرد   م 
د   ر آن احساس امنیت کرد   ه، آزاد   نه از عملکرد    شما انتقاد    کنند   .

 www.gsb.stanford.edu :منبع

تقد   یر نمی شوید   ، مگر آنکه سزاوار باشید   

Steve Schwarzman: “You Can't Give Praise Unless It's Deserved” 
Blackstone Group CEO shares eight lessons about entrepreneurship, hiring, and management. Stephen Shvartzman, founder, investor and CEO of Blackstone 
Group, a private firm financial advice in America, which is now worth 4.7 billion dollars and investment among the largest financial services companies in the 
world is considered. 
Entrepreneurs need to be able to handle rejection, says Steve Schwarzman, CEO and co‐founder of Blackstone. |by: Natalie White (TV reporter). 
Steve Schwarzman’s climb to the pinnacle of the financial services world began with a startup. “The most important thing about a new business is figuring 
out what you're doing before you're doing it,” the co‐founder and CEO of Blackstone recently told a group of Stanford Graduate School of Business students. 
“In other words, why does anyone need you?” 
Stephen Allen Schwarzman was born in America. When he  graduated from high school, from an early age with his father worked in the store Fabric Store. 
Schwarzman went  to college and after graduation became acquainted with Peter Peterson and  investment banking  firm Donaldson  joined. He served six 
months  in  the company  , gained a broad perspective of  the  financial management and eventually work  in  the  field of  financial services  investment bank 
Lehman Brothers went on .   
Clearly, Schwarzman  figured  it out. When he and Peter Peterson  left Lehman Brothers  in 1985, private equity was new and risky, and the pair needed to 
invest  their own money  to  start  the new venture. When  they  took Blackstone public 12 years  later,  it was  the  first  time a U.S. private equity  firm had 
launched  an  IPO.  In  2012,  Blackstone  owned  “all  or  part  of  74  companies  that  employ  700,000  people  and  generate  $117  billion  in  annual  revenue,” 
according to the New York Times. 
Here are eight lessons Schwarzman says he learned about entrepreneurship, hiring, and managing during his four decades in financial services, and which he 
shared during a talk in November. What you read is taken from the interview :
When you’re hiring, don’t settle. 
When Blackstone created a network of affiliated companies early on, it was relatively easy to find great executives to run them because the financial services 
sector was consolidating, says Schwarzman. “If you're a 10, God bless you. You'll be wildly successful. If you attract 10s, they always make it rain if you need 
rain,’’ he says. A 10 knows how to sense problems, design solutions, and do new things. 
“A nine is great at executing. They come up with good strategies, but not great strategies. A firm full of nines, that's a winning firm,” he says. “Eights, they 
just do stuff that you tell them. And sevens and below, I don't know what to say" ” he says. 
Rejection hurts — so get used to it. 
When Schwarzman and Peterson debuted their first private equity offering, they sent out 488 prospectuses and received just 32 positive responses. The poor 
showing was a shock, says Schwarzman. “Entrepreneurs need an ability to take rejection. Believe in your basic plan, but be adaptable and keep going.” 
Never be complacent. 
Entrepreneurs sweat the details when their companies are new. Fear of failure, says Schwarzman, keeps them awake — and that’s a good thing. But they 
often lose their vision and edge when their companies are performing well. 
“Somebody's always trying to do better, and if it's at your expense, then you're just a victim. And it’s your job not to be a victim.” 
Measure your words. 
“When you’re a CEO,” says Schwarzman, “people  listen  to you way more  than you'd  think, and  they amplify everything  that you say, so you have  to be 
exceptionally careful about what you say.” 
You Can't Give Praise Unless It's Deserved  
“People look for your approbation. You can't give praise unless it's deserved, but if it's deserved, you have to be really generous doing that because people 
respond to it, and it's important,” says Schwarzman. 
People are more important than time. 
It’s often too easy for executives to treat employees  like chess pieces that can be moved around at will, says Schwarzman. “It could take two years to do 
something that you know should happen in 10 minutes, but if you did it [in 10 minutes] you'd break so much glass throughout the organization that you'd 
threaten the institution, or you'd threaten core people,” he says. “You have to give people dignity, but you have to accomplish your objectives. 
Articulate the core values of your business. 
“You can never stop doing that. You can never do that enough. Everybody has to know what you stand for.” When that doesn’t happen, organizations lose 
their soul, says Schwarzman. 
Make it safe to be critical. 
Schwarzman still recalls the fury of an investor who felt burned by a bad investment sold to him by Blackstone. “I had never been screamed at before, and 
nobody in my house had ever raised their voice, and here's this person screaming for … it felt like an hour. It was five minutes, completely out of control. I 
almost wanted to cry, actually, because he was right.” 
For Schwarzman, the lesson of that painful encounter was clear: He needed to set up procedures that would allow people in the firm to critique investment 
ideas, even if they originated with the boss. “You have to set up an environment where people feel secure that an act of criticism is not personal.” 
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■ مرتضــی براری معاون امور د   ولت، مجلس و اســتان های 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از؛ فاتح مالئی. 

■ دکتر فرحی مد   یرعامل بانک از؛ آرش شهرکی کیا، سید   اصغر 
جلیلی نیا، ناد   ر علی پور، ســید   مجتبی موســوی، محمد   رضا 
مهرابــی، محمد    همتی آهوئی، جواد    فرقــد   ان، علی نوروزی، 
سید   مجتبی مجتبوی، علی باباقربان، عباس بیرامی، سرهنگ 
افراســیابی فرماند   ه پایگاه 14 آگاهی تهران و ســرگرد    فخار 
رئیس د   ایره اقتصاد   ی پلیس فتا به جهت شناسائی و کشف 

جعل کد   کاربری سامانه چکاوک د   ر مرد   اد   ماه سال جاری. 
■ علی نعمتی عضو هیأت مدیره از؛ احمد شمسی.

■ آرش شهرکی کیا مشاور مد   یرعامل و مد   یرکل د   فتر مرکزی 
حراست از؛ سید   حمید    گنجعلی خانی.

■ حســین مهری رئیس هیأت مد   یره و مد   یرعامل شــرکت 
پست از؛ محمد   علی جباری مد   یرشعب پست بانک استان قم 
به جهت تعامل و همکاری های سازند   ه با اد   اره کل پست استان.

■ عبد   الرحمــن آقائی فرماند   ه حوزه مقاومت بســیج و فاتح 
کیاست مد   یرپیشین امور مالی و پشتیبانی از؛ آرش شهرکی کیا 

مشاور مد   یرعامل و مد   یرکل د   فتر مرکزی حراست.
■ علی آزاددوین رئیس اداره کل حقوقی از؛ مدیریت شــعب 
اســتان آذربایجان شــرقی، اداره کل حوزه مدیریت و روابط 
عمومی، اداره کل پشتیبانی و امالک و سایر ادارات و کسانی 
که در برگزاری ششمین هم اندیشی کارشناسان حقوقی بانک 
طی روزهای 25 و 26 شهریورماه در تبریز همکاری داشته اند 

تقدیر و تشکر نموده است.
■ سید رحمان حسین پور رئیس اداره کل حوزه مدیریت از:  
محمدعلی شمس نجاتی، زمان امیری، تهمینه آخوندزاده و 

سیده مکرم نبوتی.
■ ســید   اصغر جلیلــی نیــا رئیــس اد   اره کل خزانه د   اری 
و مبــاد   الت از؛ علــی نــاری، فرهــاد    محمــد   ی، مهد   ی 
آموزگارشــهید   ی، د   اود    خســروآباد   ی، علی اصغر حید   ری، 
علــی امینی، محمد   ابراهیم غرویان، رضا قاســمی،  حمید  

محمد ی مهر، حســن انفراد ی، ســید  رضا مجتبوی، امیر 
منتظر بارفروش، جالل شیرنژاد ، مهناز زارع امامی، مریم 

کهند  ل و پروانه نوتاش.
■ مجتبی حقی سرپرســت اد   اره کل بانکد   اری بین الملل از؛ 

بهروز ستود   یان.
■ جمال مقصود   ی مد   یرشــعب منطقه یک تهران از؛ بهروز 
جعفرخانی، فرشــاد    کریمــی، مهــد   ی پورخانعلی، محمد    

خد   ائی مهر، حمید   رضا اشتیاقی و سید    واحد    آذرشب.
■ مسعود   کمال آباد   ی مد   یرشعب استان البرز از؛ سهیال مراد ی 
و رئیس و کارکنان شــعبه طالقانــی و همچنین از علی اکبر 
عابد پور، محمد  یارند ی پور و احمد  محمد ی رئیس و کارکنان 

شعبه فرخ آباد  به جهت جذب حد اکثری منابع.
■ بهرام رضائی عرب مد   یر شــعب اســتان فــارس از؛ بهرام 

خشنود   ، صفر کریمی، سلیم شاد   مان و آرمیتا شهوند   .  
■ محمود    یوسفی مد   یرشعب اســتان مازند   ران از؛ کامران 
طیبی، سید ابوالحسن موســوی، مسعود کریمی، ذبیح الل 
اوالدی، محمداســماعیل خدانظر، هوشنگ طالبی، عمید 
عابدنــژاد، عبدالرضــا جواهــری، یحیی حاجیــان، جواد 
فضائی قره بالغ، محمدرضا جعفــرزاده، ندا ابراهیمی، مریم 
پالوچ، سیدهاشم حسینی، نبی الل، جواد پیرفلک، سیروس 
الیاســی، محمود امینــی، علیرضا رجبی، اصغر یوســفی، 
خلیل میرزائی سروکالئی، مرتضی پیشگر، علیرضا خرسند، 
منصور غدیر، سیدابراهیم حســینی، محمدرضا نظری راد، 
محمدرضا ظاهرفکر، سیدحسین حسینی، علی ساالریان، 
ابراهیم ســام دلیری، کرمعلی حق سرشت، بهروز منتظری، 
رجبعلــی خدانظر، محمدعلی وفائی نــژاد، روح الل تقی نیا، 
محســن یاورزاده، مالک زرگر، رجبعلــی صالحی، صفدر 
آزادیان، سیدعلی عظیمی، مصطفی شمسی، هاله بهرامیان، 
ندا روحانی زاده، معصومه پناه شاهی و صغری خدادادی.  و 
همچنین از رئیس، کارکنان و کارگزاران تابعه شعبه آمل به 

جهت تالش مضاعف د   ر جذب منابع.  

■ بهزاد امیریان مدیرشعب استان اصفهان از؛ رامین ربیعی، 
عماد کریمی، امیر امینی، ناصر میرزارضی و شهین اسدی.

■ د   اود    کریمی مد   اب مد   یر شعب استان کهگیلویه و بویراحمد    
از؛ ابوالحسن موسی پور

■ محمد   زمــان فد   اکار مد   یرشــعب اســتان گیــالن از؛ 
محمد    شــمس نجاتی، زمان امیری، تهمینه آخوند    زاد   ه و 

سید   ه مکرمه نبوتی.
■ منصور غد   یر رئیس شــعبه 17 شــهریور بابل از؛ مسعود    

کریمی و جواد    فضائی قره بالغ. 
■ ســید   مهد   ی صاد   قی اســتاند   ار قــم از؛ مرتضی احمد   ی، 
حســینعلی نظری و اکبر صباحی بعنوان مد   یر، کارشناس و 

کارمند    نمونه استان. 
■ بیرام شکری معاون استاند   ار و فرماند   ار ویژه آذربایجان شرقی 

از؛ مد   یر و کارکنان پست بانک استان.
■ سیدمحمد حسینی مشاور وزیر و مسئول هماهنگی امور 
ایثارگران از؛ اسدگرامی به جهت همکاری با این امور و تالش 

مجدانه برای خدمت رسانی به ایثارگران.
■ محمد   رضا پورابراهیمی نمایند   ه کرمان و راور و عضو شورای 
پول و اعتبار و شهباز حسن پور نمایند   ه سیرجان و برد   سیر از؛ 
علیرضا مختاری مد   یرشعب استان کرمان و همکاران وی به 

جهت تحقق برنامه های استان د   ر حوزه پولی و بانکی.
■ احمد حاتمی مســئول سازمان بســیج کارمندی سپاه 
ولی عصر)عج( استان خوزستان از؛ محمدمهدی پاکروان همکار 

بسیجی پست بانک استان.
■ مدیرعامــل کارخانــه تولید پرمیوم باند شــیراز از؛ بهرام 
رضائی عرب به دلیل همکاری صمیمانه با شرکت مزبور و نصب 

دستگاه خودپرداز درمحل منطقه ویژه اقتصادی شیراز.
■ رئیس و کارکنان پســت بانک شعبه شــادگان از؛ مدینه 
جعفــری همیار بانک دایره دفاترخدمات بانکی بابت تکریم و 

پاسخگوئی مناسب به کارمندان و مشتریان شعبه.

 بخشنامه؛ "ایجاد    د   ین قبل از اخذ وثیقه )10000ریالی(" 
توســط اد   ارات کل امور مالی و حقوقی به مد   یریت شــعب 

استان ها و مناطق تهران.
* بخشنامه؛ "ایران چک های 500/000 ریالی جد   ید   "، 
"فیلد    مربوط به شماره شبای ذینفع"، "ویژگی های انواع 
چک های بانک آیند   ه"، "د   ستورالعمل اجرائی – مالی طرح 
چکاوک)طرح سوم(" توسط اد   اره کل خزانه د   اری و مباد   الت 

به مد   یریت شعب استان ها و مناطق تهران.
* بخشنامه؛ "ساخت مهر باجه های پست بانکی"، "لزوم 
وحد   ت رویه د   ر مکاتبات اد   اری با امضاء مد   یرعامل بانک" 
توسط اد   اره کل ســازمان و بهبود    روشها به اد   ارات مرکزی، 

مد   یریت شعب استان ها و مناطق تهران.
* بخشــنامه؛ ممنوعیت "اخذ هرگونه وجوهی خارج از 

قوانین و مقررات از مشتریان"توســط اد   اره کل حقوقی به 
اد   ارات مرکزی، مد   یریت شعب استانها و مناطق تهران. 

* بخشنامه؛ "ممنوعیت خرید    کاالی خارجی و مشابه" 
توسط اد   اره کل امور مالی به تمامی واحد   ها.

* بخشــنامه؛ "تحویل نام کاربری و رمز ســامانه های 
بانکــی" توســط اد   ارات کل راهبــری و پشــتیبانی فنی 

سیستم ها به مد   یریت شعب استان ها و مناطق تهران.
* بخشنامه؛ "حمایــت از واحد   های تولید   ی و بنگاه های 
اقتصاد   ی" توســط اد   اره کل اعتبارات و ســرمایه گذاری به 
واحد   های ستاد   ی، مد   یریت شعب استان ها و مناطق تهران.
 * بخشــنامه "عد   م قبول ضمانت کارکنان د   ر پرد   اخت 
تســهیالت" توســط اد   اره کل بازرســی و حسابرســی به 

مد   یریت های شعب استان ها و مناطق تهران.

* بخشنامه؛ "الگوی تخصیص منابع" توسط مدیریت امور 
اعتباری و سرمایه گذاری به ادارات مرکزی و مدیریت شعب 

استان ها و مناطق تهران.
* اطاعیه؛ "شــرکت خد   مات بیمه ای تأمین آتیه پست 
بانک" مبنی بر انحالل شــرکت مذکــور و عد   م همکاری 
شعب و د   فاتر با آن توسط اد   اره کل بازرسی و حسابرسی به 

مد   یریت شعب استان ها و مناطق تهران.
* اطاعیه؛ "نصب فونت ایران نستعلیق" توسط اد   اره کل 
سازمان و بهبود    روش ها به اد   ارات مرکزی، مد   یریت شعب 

استان ها و مناطق تهران.
* اطاعیه؛ "افزایش ســقف اعتباری شــرکت های ایران 
خود   رو و سایپا" توسط اد   اره کل اعتبارات و سرمایه گذاری 

به مد   یریت شعب استان ها و مناطق تهران.

      اهم بخشنامه ها و اطاعیه های بانک
طی ماه های گذشته بخشــنامه ها و اطاعیه های متعد        د        ی از سوی واحد        های بانک به مد        یریت شعب استان ها و مناطق تهران و همچنین اد        ارات 

VPN/Tashkilat/BAKHSHNAMEH94 و VPN/Tashkilat/ETELAIIEH94 کل ستاد        ی اباغ شد        ه که متن کامل آن د        رشبکه
 موجود         می باشد        . اهم بخشنامه ها و اطاعیه های مربوطه عبارتند         از؛ 

تقد      یر و تشکر
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◄  از سوی دکتر فرحی مد   یرعامل بانک؛ فاتح کیاست به سمت مشاور وی 
د   ر امور مالی و پشتیبانی، عباس پورخسروی به سمت سرپرست مد   یریت امور 
پشتیبانی و مالی، محمد    سلمانی به ســمت سرپرست اد   اره کل حسابد   اری، 
مد   یریت و بود   جه، علی علیزاد   ه به سمت سرپرست اد   اره کل سرمایه گذاری و 
امور شــرکت ها، ضیاء  الدین مهدوی نصر به سمت سرپرست اداره کل مدیریت 
ریسک، شاپور ابری به سمت سرپرست مد   یریت شعب استان ارد   بیل، محمود 
یوســفی به سمت سرپرست مدیریت شــعب منطقه دو تهران، اکبر غالمی 
به سمت سرپرست مدیریت شعب منطقه سه تهران، احمد فرهمند به سمت 
سرپرست مدیریت شعب استان فارس، بهرام رضائی عرب به سمت سرپرست 
مدیریت شــعب استان بوشــهر، کامران طیبی به سمت سرپرست مدیریت 
شعب استان مازندران، محمدابراهیم عین علیان به سمت سرپرست مدیریت 
شعب اســتان کرمانشاه، سعید ساعدی فر به سمت سرپرست معاونت استان 
کهگیلویه و بویراحمد و  بهروز جعفرخانی به سمت سرپرست معاونت اد   اره کل 

نظارت، پیگیری و وصول مطالبات منصوب شد   ند   . 
◄  از سوی آرش شهرکی کیا مشاور مد   یرعامل و مد   یرکل د   فتر مرکزی حراست؛ حمید    

فرح بخش به سمت رئیس د   ایره حراست پست بانک استان کرمان منصوب شد   . 
◄  از ســوی جمال مقصود   ی مد   یرشعب منطقه یک تهران؛ غالمرضا تهرانی به سمت 

سرپرست شعبه شهرک غرب منصوب شد   . 
◄  از ســوی عباس اســتواری مد   یرشعب استان خوزســتان؛ علی انصاریان به سمت 

سرپرست د   ایره امور مالی استان منصوب شد   .

باخبر شــد   یم طی ماه های گذشته تنی چند    از همکاران د   ر واحد   های مختلف ستاد   ی و اجرائی بانک د   ر سراسر کشور د   ر غم از د   ست د   اد   ن 
بستگان خود    به سوگ نشسته اند   . به همین منظور نشریه د   اخلی به نمایند   گی از تمامی همکاران ضمن تسلیت به آنان و خانواد   هایشان، از 
خد   اوند    متعال برای د   رگذشتگان علو د   رجات و بازماند   گان نیز صبر جمیل را مسئلت می نماید   . اسامی همکاران د   اغد   ار بد   ین شرح می باشد   .   

انتصابات

تسـلیت

با خبر شد   یم تنی چند    از همکارمان پس از سال ها تالش و زحمات بی د   ریغ د   ر راستای 
خد   مت رســانی به جامعه به ویژه د   ر روســتاها و مناطق و اعتالی پست بانک ایران، به 
افتخار بازنشستگی نایل شد   ه اند   . به همین منظور نشریه د   اخلی به نمایند   گی از تمامی 
همکاران ضمن تبریک به آنان، از خد   اوند    متعال آرزوی ســربلند   ی و توفیق برایشــان 

مسئلت می نماید   . اسامی همکاران بازنشسته بد   ین شرح است.

اد   اره کل بازرسی و حسابرسی علی اکبر خواجه یار  
مد   یریت شعب استان خراسان رضوی حسین آرمان فرد     

مد   یریت شعب استان خراسان رضوی           مهد   ی مخملباف  
مد   یریت شعب استان خراسان رضوی محمد    حد   اد   یان  

مد   یریت شعب استان بوشهر  رشید    قاسمی  
مد   یریت شعب استان اصفهان  جال فرد   انی  

مد   یریت شعب استان کرمانشاه   ابوالمحسن باقری                    
مد   یریت شعب استان مازند   ران مصطفی غامی  

مد   یریت شعب منطقه د   و تهران مهشید    حق ورد   ی  
مد   یریت شعب استان چهارمحال و بختیاری ناهید    ابراهیم پور قهفرخی 

افتخار بازنشستگی

پیوند       های آسمانی

مطلع شد      یم تنی چند       از همکاران، زند      گی مشترک خود       را د      ر کانونی گرم 
و سرشار از مهر آغاز کرد      ه است. به همین منظور نشریه د      اخلی به نمایند      گی 
از تمامی همکاران ضمن تبریک به آنان، آرزوی موفقیت و ســرافرازی را از 

ایزد       یکتا و پیوند      د      هند      ه قلب برای خانواد      ه وی مسألت می نماید      .

محمد    عیسی زاد   ه                    مد   یریت شعب استان ارد   بیل 

یاسر مژد   هی                            مد   یریت شعب استان قزوین

اد   اره کل حوزه مد   یریت و روابط عمومی مجتبی باقری  
د   فتر مرکزی حراست حبیب اهلل کشفی  

اد   اره کل حوزه مد   یریت  بهمن تقوی  
اد   اره کل بازرسی و حسابرسی مریم هرمزی  

اد   اره کل خزانه د   اری و مباد   الت میرجال ساری سید   ی 
اد   اره کل پشتیبانی و امالک مسعود    رمضان لو  

مد   یریت شعب استان فارس  حسنعلی پرویزی  
مد   یریت شعب استان فارس  مهد   ی روستانژاد     
مد   یریت شعب استان فارس محمد   ناصر نوشاد   ی  

مد   یریت شعب استان ارد   بیل  سود   ابه د   ولتخواه  
مد   یریت شعب استان زنجان حسین امامی  

مد   یریت شعب استان مازند   ران  علی اکبر اسکی  
مد   یریت شعب استان مازند   ران  حسینعلی شیرزاد     
مد   یریت شعب استان هرمزگان فرشته سعاد   ت  

مد یریت شعب استان البرز مجید  حسنلو  
مدیریت شعب منطقه یک تهران سولماز محمدی  
اداره کل تحقیقات و برنامه ریزی الهام محمدی  

فرشته های آسمانی

مطلع شد   یم طی ماه های گذشته خد   اوند    متعال با هد   یه فرشته های آسمانی به برخی 
از همکاران بانک، کانون گرم خانواد   ه های آنان را گرم تر کرد   ه اســت. به همین منظور 
نشــریه د   اخلی به نمایند   گی از تمامی همکاران، قد   وم نو رســید   ه ها را به خانواد   ه های 
آنان تبریک عرض نمود   ه و تعالی و سرافرازی تک تک آنان را د   رکنار خانواد   ه هایشان از 

خد   اوند    منان خواستار است. اسامی آنان بد   ین شرح است.  

علمد   ار محمود   یان        مد   یریت شعب استان چهارمحال و بختیاری شاد   ی  
سید   حسن ابراهیمی     مد   یریت شعب استان مرکزی  سید   محمد   امین 

محمد   رضا فکری           مد   یریت شعب استان آذربایجان غربی  امیررضا  
حامد    عظیم زاد   ه             مد   یریت شعب استان آذربایجان شرقی صد   ری  

علیرضا رجبی              مد   یریت شعب استان مازند   ران فاطمه زهرا  
علی ساالریان              مد   یریت شعب استان مازند   ران  پارسا  

مهد   ی حسینی             مد   یریت شعب استان سیستان و بلوچستان ریحانه زهرا  
محمد   حسین                        علی علیزاد   ه کوشکی      مد   یریت شعب استان خراسان شمالی

سعید اسداللهی          دفترمرکزی حراست پانیذ       

نام همکار              محل خد      مت نام فرزند        



گرد        آوری: محمد  همتی آهوئی
د فتر مرکزی حراست

حسابد اری مسئولیت های اجتماعی
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مقد مه
رشد  و توسعه صنایع، واحد های تجاری و کارخانه ها همگام با ایجاد  و تکامل نهاد های 
اجتماعی، تحول د ر تشکیالت د ولتی و سرانجام، تحول د ر اخالق، به تد ریج تعهد ات و 
الزاماتی را به عهد ه واحد  تجاری گذاشته که پیش از این، چنین تحوالتی به این شد ت 
رسمی و قانونی نشد ه بود . یکی از پیامد های این رشد  و توسعه صنعتی، ظهور پیوند  
اقتصاد  با اخالق و سیاســت و تأثیر متقابل مســائل اقتصاد ی و اخالقی و ارزش های 
اجتماعی با یکد یگر است. همچنین با توجه به پیچید ه شد ن ارتباط شرکت های موجود  
د رجامعــه با یکد یگر و همچنین با د ولت و افراد  حاضر د رجامعه شــرایطی به وجود  
آمد  که شــرکت ها می بایست نه تنها به ذینفعان بلکه به آحاد  مرد م پاسخگو باشند . 
بد ین ترتیب مد یریت واحد های تجاری د یگر صرفاً افرایش ســود آوری و تولید  کاال 
را تنها هد ف خویش ند انســته بلکه موضوعات د یگر همچون پرد اخت حقوق عاد النه 
به کارگران، رعایت کیفیت و بهای تولید ات، آلود گی محیط زیســت و سایرمســائل 
اخالقی، سیاسی، نژاد ی و اجتماعی را نیز باید  رعایت کنند . تحت تأثیر این تحوالت، 
چگونگی ارزیابی عملکرد  و معیارهای آن د گرگون شد ه و از چارچوب محد ود  اقتصاد ی 
فراتر رفته و معیارهای عملکرد  اجتماعی که مبنای ارزیابی عواقب و تأثیرات اجتماعی 
فعالیت های اجتماعی است پد ید ار شد ه است. د ر این بین حسابد اری به عنوان د انش 
مخاطب مد ار، مســئولیت فراهم کرد ن اطالعات مفیــد  برای قضاوت و تصمیم گیری 
آگاهانه استفاد ه کنند گان را به عهد ه د ارد . سیستم حسابد اری فرآیند ی است که حلقه 
ارتباطی واحد های اقتصاد ی و ســازمان ها با محیط پیرامون محسوب می شود . هد ف 
حسابد اری مرسوم فراهم کرد ن اطالعات مالی مفید  برای مخاطبان مالی است. اما نقش 
مخاطب مد اری و مسئولیت پاسخگوئی حسابد اری ایجاب می کند  که هد فی ماورای 
پاســخگوئی مالی برای این سیستم ترسیم شود  و د ر حوزه گزارش د هی از مخاطبان 
مالــی فراتر رفته و مخاطبان غیرمالی را نیز د ر گســتره خد مت د هی خود  قرارد هد . 
شــروع حسابد اری مسئولیت اجتماعی Social Accounting )SA( برابر شد  با 
پیشرفت یکباره آن؛ به گونه ای که د رهمان اوایل مقاالت زیاد ی د راین زمینه نوشته 
شــد  و کارهای تحقیقی زیاد ی صورت گرفت. البته شــاید  بتوان علت این گسترش 
یکباره را گسترش زیاد  حسابد اری اجتماعی و د رنظر گرفتن تأثیر سازمان برمحیط 
طبیعی د ر این حســابد اری د انست. پژوهشگران د رد هه مذکور روش های حسابد اری 
و حسابرسی اجتماعی شرکت را توسعه د اد ند . ازجمله مطالعات این د هه می توان به 
لینوز)1972-1973(ریموند  باور و د ان. اچ. فن)1972( ویلیام فرد ریک و ... اشاره نمود .

حسابد اری مسئولیت های اجتماعی 
 حســابد اری مســئولیت های اجتماعی)یا به عنوان د یگر حســابد اری و حسابرسی 
مسئولیت اجتماعی( عبارتست از حسابد اری اجتماعی و زیست محیطی، ارائه گزارش 
نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت ها. به تعبیری د یگر گزارش مسئولیت اجتماعی 
شرکت شامل یک گزارش با ابعاد  مالی و غیرمالی موضوعات حسابد اری می باشد  که 
د ر آن گزارشــی از فرآیند  انتقال اثرات اجتماعی و زیست محیطی ناشی از مجموعه 
اقد امات اقتصاد ی سازمان را به صورت ویژه مورد  توجه قرار می د هد . این گزارش ممکن 
اســت برای گروهی از آحاد  جامعه و یا کل جامعه ای باشد  که سازمان های بزرگ د ر 
آن حوزه د ر تعامل با آنها فعالیت می نمایند . تعاریف متعد د ی از حسابد اری اجتماعی 

ارائه شد ه که عبارتند از؛ 
■ حســابد اری اجتماعــی عبارتســت از فرآینــد  گــرد آوری، اند ازه گیــری و 
گــزارش معامــالت و تأثیرات متقابل ایــن معامالت بین واحد هــای تجاری و 
جامعــه پیرامونی او. حســابد اری اجتماعــی از طریق اند ازه گیــری و گزارش 
تأثیــرات متقابــل واحــد  تجــاری و جامعــه پیرامونــی اش، ارزیابــی از توان 

ایفای تعهــد ات اجتماعی را امکان پذیــر می ســازد .)جعفری؛1372: 79،80(.
■ انجمن حســابد اران آمریکا د ر ســال1996: تمرکز اصلی حسابد اری اجتماعی بر 
اند ازه گیری و گزارش گیری تأثیرات تجارت شرکت، اجتماع و محیط فیزیکی است. 
حســابد اری اجتماعی به اند ازه گیری تأثیرات مطلوب و نامطلوب فعالیت )واحد های 
پولی و غیرپولی( اشاره د ارد . حسابد اری اجتماعی به نظر می رسد  که شامل اند ازه گیری 
منفعت- هزینه و گزارشگری برنامه های اجتماعی و فعالیت های عمومی شرکت می باشد .

اهد اف حسابد اری مسئولیت اجتماعی
قرارد اد  واحد  تجاری و محیط پیرامون آن د و کار مهم را برای واحد  تجاری به د نبال 
د ارد : 1( تولید  و ارائه کاال و خد مات سود مند  برای جامعه)کارکرد  تولید ی( 2( توزیع 
عاد النه امکانات اقتصاد ی، اجتماعی و سیاسی بین گروه های اجتماعی )کارکرد  توزیعی(

باتوجه به این د و کارکرد  Raman than د ر سال 1976سه هد ف را برای حسابد اری 
اجتماعی عنوان کرد :

■ تعیین و اند ازه گیری خالص انتفاع و مشارکت اجتماعی واحد  تجاری طی د وره مالی 
و از طریق محاسبه هزینه ها و منافع اجتماعی واحد  تجاری.

■ تعیین ارتباط اســتراتژی و عملیات جاری واحد  تجاری با معیارهای اجتماعی از 
طریق بکارگیری حســابد اری اجتماعی مشخص می شود  که واحد  تجاری د ر ایفای 
تعهد ات اجتماعی تا چه اند ازه موفق است و عملیات روزمره اش تاچه حد  با اهد اف و 

معیارهای از پیش تعیین شد ه اجتماعی مطابقت د ارد .
■ ارائه اطالعاتی د رمورد  اهد اف، سیاست ها و برنامه های اجتماعی واحد  تجاری.

  )SEA( Social Environmental Accounting  هــد ف اول و د وم جنبه اند ازه گیری
را مد نظر قرار می د هد  اما هد ف ســوم د ر ارتباط با گزارشگری SEA می باشد . پس 
هد ف نهائی حســابد اری اجتماعی اند ازه گیری و گزارش این منابع، هزینه ها و منافع 
اجتماعی است. بطوریکه مسائل؛ تأثیر اجتماعی فعالیت های واحد  تجاری، اند ازه گیری 
هزینه ها و تعهد ات اجتماعی واحد  تجاری، اند ازه گیری منافع اجتماعی واحد  تجاری و 
فراهم  آورد ن یک سیستم اطالعاتی د رون و برون سازمانی که د ر امر بررسی تأثیرات 

اجتماعی واحد  تجاری کمک کند  را مورد  ارزیابی قرار می د هد .

 استفاد ه کنند گان از اطاعات حسابد اری مسئولیت اجتماعی
1( سهامد اران و ذینفعان؛ کسانی که د ارای سهم و منافع هستند 

2( سرمایه گذاران؛ سرمایه گذاران متنوع و غیرمتنوع
3( واســطه های اطالعاتی؛ تحلیلگران مالی، ســازمان های تعیین کنند ه رتبه سهام، 

سازمان های مشاوره د هند ه و سازمان های کارگزاری
4( تد وین کنند گان مقررات؛ هیأت تد وین استاند ارد های حسابد اری مالی، کمیسیون 

بورس و اوراق بهاد ار و مجلس قانونگذاری ایاالت متحد ه آمریکا
5( مد یریت؛ شرکت های بزرگ د رمقابل کوچک و شرکت های سهامی عام د رمقابل خاص

6( حسابرسان؛ مؤسسه های ملی د رمقایسه با مؤسسه های محلی و...
7( سایر استفاد ه کنند گان؛ گروه های مذهبی، کارمند ان، طرفد اران محیط زیست و ...

مفاهیم حسابد اری مسئولیت اجتماعی
 الف( معامات اجتماعی: معامالت متقابل واحد  تجاری و جامعه پیرامون آن است 
که نتیجه تصمیمات و اقد امات واحد  تجاری و محیط پیرامون است. ویژگی این نوع 

معامالت این است که د ر بازار معامالت اقتصاد ی نمایان نیستند . 
ب( سود  اجتماعی: سود  اجتماعی خالص و تأثیرات معامالت اجتماعی واحد  تجاری 
با جامعه پیرامون آن طی د وره مالی است. سود  اجتماعی از مقایسه هزینه ها و منافع 
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اجتماعی بد ست می آید .
ج( ارکان اجتماعی: گروه های اجتماعی که بطور غیررسمی با واحد  تجاری قرارد اد  
اجتماعی منعقد  کرد ند  و پیامد  آن تعهد ات اجتماعی بر عهد ه واحد  تجاری اســت. 
د رحسابد اری مرسوم این ارکان به رسمیت شناخته نشد ه و فقط سرمایه مالک، تعهد  
رســمی واحد  تجاری و تغییرات طی د وره آن ثبت و گزارش می شــود . د ر سیستم 
حســابد اری اجتماعی این حقوق اجتماعی نسبت به واحد  تجاری از طریق حساب 

سرمایه اجتماعی قابل شناسائی است.
د ( سرمایه اجتماعی: میزان عالیق، حقوق و اد عای ارکان اجتماعی نسبت به واحد  
تجاری است. ثبت چنین حقوقی ممکن است با سیستم حسابد اری مرسوم مطابقت 
ند اشته باشــد  ولی د رعین حال اند ازه گیری و گزارشگری سرمایه اجتماعی به عنوان 
مبنائی سود مند  برای استفاد ه کنند گان هنگام تصمیم گیری خواهد  بود . به این شکل که 
مد یریت واحد  تجاری د ر تصمیم گیری های اقتصاد ی روزمره، همزمان با د رنظر گرفتن 
مالحظات مالی حقوق اجتماعی شناسائی شد ه از جمله اثراتی که تأسیس یک کارخانه 
و تولید  آن بر محیط زیست، اشتغال، تسهیالت و ... خواهد  د اشت را د ر نظر می گیرد .

ه( خالص د ارائی های اجتماعی: تفاوت افزایش منافع جامعه و تحلیل منابع جامعه 
د ر اثر فعالیت های واحد  تجاری طی عمر آن اســت. خالص د ارائی های اجتماعی د ر 
سیستم حســابد اری مرسوم به عنوان یک منبع بالقوه کسب سود  د ر عملیات واحد  
تجاری شناســائی نمی شود . د رحالی که خالص د ارائی های اجتماعی می تواند  مبنائی 

سود مند  برای تصمیم گیری های استفاد ه کنند گان باشد .

 )SEA( مزایای حسابد اری زیست محیطی و اجتماعی
1( بســیاری از سرمایه گذاران و اعتبارد هند گان و تحلیل گران مالی برای ایجاد  رابطه 
با واحد های اقتصاد ی)سرمایه گذاری، اعتبارد هی( اطالعات  حسابد اری زیست محیطی 
و اجتماعــی را نیز مورد توجه قرار می د هند  و این اطالعات د رتصمیم گیری های آنان 

مربوط و مؤثر است.
2( حســابد اری زیســت محیطی و اجتماعی ابزاری برای مشــروعیت بخشید ن به 
فعالیت های ســازمان د ر اجتماع خواهد  بود . بد ین معنی که اجتماع نیز تحت تأثیر 
فعالیت های ســازمان قرار د ارد . بنابراین گزارشــگری زیســت محیطی و اجتماعی 
فعالیت های سازمان باعث می شود  که ذینفعان اجتماعی اطمینان یابند  که سازمان د ر 
فعالیت های خود  منافع آنان را نیز مد نظر قرار می د هد . د ر نتیجه فعالیت های سازمان را 

نیز به عنوان بخشی از اجتماع و معامالت آن به رسمیت بشناسند .
3( حسابد اری زیســت محیطی و اجتماعی سهم هرکد ام از ذینفعان اجتماعی را از 
فعالیت های سازمان د ر معامالت اجتماعی مشخص می کند . صورت ارزش افزود ه یکی 
از صورت های مالی است که مبتنی بر حسابد اری زیست محیطی و اجتماعی طراحی 
شــد ه است که د ر آن سهم هر کد ام از ذینفعان اجتماعی را د ر فعالیت های سازمان 
به نمایش می گذارد . البته این صورت مالی به تنهایی نمی تواند  اطالعات محیطی و 
اجتماعی را نشان د هد  اما به عنوان یکی از صورتهای مالی د ر گزارشگری حسابد اری 

زیست محیطی و اجتماعی یک صورت مالی قابل اتکاست.

اثرات روید اد ها و معامات اجتماعی 
الف( اثرات اقتصــاد ی مالی معامات اجتماعی: آن د ســته از اثرات معامالت 
اجتماعی که قابلیت اند ازه گیری به پول را د ارد  و د ر ارتباط با پرد ازش و گزارشــگری 
آن د ر اد بیات حسابد اری مشکلی وجود  ند ارد ، حسابد اری مرسوم، به عنوان یکی از زیر 
مجموعه های SEA توانائی اند ازه گیری و گزارش د هی این روید اد ها را به عهد ه د ارد . 
برای چنین اثراتی د ر اد بیات حسابد اری چارچوب نظری گزارشگری نیز وجود  د ارد  و 
استاند ارد های حسابد اری مرتبط با این اثرات توسط مراجع حرفه ای تد وین شد ه است.
ب( اثرات محیطی معامات اجتماعی: تأثیراتی است که انجام فعالیت ها و معامالت 
اجتماعی بر روی محیط زیست می گذارد  و این اثرات می تواند  مثبت یا منفی باشد . برای 
گزارشگری اثرات این نوع معامالت اجتماعی د ر اد بیات حسابد اری موضوع گزارشگری 
پاید اری مطرح شد ه است. و مراجع حرفه ای برای این نوع گزارشگری استاند ارد هائی را 
وضع نمود ه اند . اما گزارشگری بسیاری از اثرات زیست محیطی بطور کمی مشکل و د ر 
برخی موارد  امکان پذیر نیست. به عنوان مثال اند ازه گیری میزان خسارت وارد ه به محیط 
زیست ناشی از فعالیت های یک کارخانه نظیر هزینه آلود گی هوای رود خانه، آلود گی آب 

و خاک و تبعات این آلود گی بر روی محیط و افراد  به راحتی قابل اند ازه گیری نیست.
ج( اثرات فرهنگی اجتماعی معامات اجتماعی: آن د ســته از اثرات معامالت 
اجتماعی که باعث تغییر باورها، ارزش ها، هنجارها، آد اب و رسوم، عاد ات اجتماعی، الگوی 
مصرف مرد م و مانند  اینها می گرد د .  مشکل اصلی این نوع اثرات این است که انتزاعی 
)subjectivity( هستند  و پیامد های آن قابل اند ازه گیری به واحد  پول نیست. بیان این 
اثرات حتی به شکل کیفی د ر قالب یاد د اشت های همراه و گزار ش د هی آن کار آسانی نیست.

روش های گزارشگری حسابد اری محیطی و اجتماعی
الف( گزارشــگری اثرات محیطــی و اجتماعی فعالیت های شــرکت به 
صورت کیفی: د ر این سیســتم گزارشــگری، اثراتی که تعامالت و روابط شرکت با 
جامعــه و محیــط پیرامون د ارد  به صــورت توصیفی و د ر صورت امــکان از طریق 
نمود ار و جد ول ارائه و افشــا می گرد د . این روش ســاد ه ترین و ابتد ائی ترین شــیوه 
و گزارشــگری د رحســابد اری اجتماعی اســت. مزیت این سیســتم گزارشگری، 
ســاد گی بیــان اطالعات می باشــد . چــون ممکن اســت بنابر نظــر تهیه کنند ه 
اطالعــات بخشــی از آن حذف و حتی برخــی اطالعات گمراه کننــد ه ارائه گرد د .
ب( گزارش اثرات محیطی و اجتماعی فعالیت های شرکت به صورت کمی 
و توصیفی: برای تهیه و ارائه اطالعات زیســت محیطی و اجتماعی اثرات فعالیت 
شرکت ها بر روی محیط زیست و اجتماع به د و د سته تقسیم می شود . بخشی از اثرات 
معامالت که قابلیت اند ازه گیری به پول را د ارد  و بخشی از اثرات معامالت اجتماعی 
که قابل تبد یل شــد ن به زبان پول نیســت. آن جنبه از اثرات معامالت که قابلیت 
اند ازه گیــری به پول را د ارد  معموالً جنبه هزینــه ای د ارد  که این جنبه از معامالت 
هم خود  به د و د سته تقسیم می شود . برخی از هزینه های معامالت اجتماعی هزینه 
هائی هستند  که به شــرکت تحمیل می شود  و شــرکت برای جلوگیری از د عاوی 
حقوقی احتمالی آتی نمایشی از زیان های فعالیت شرکت به خاطر تعهد ات اخالقی 
متعهد  می شــود . مثل خرید  تجهیزات تصفیه هوا و جذب مواد  مضر د ر کارخانه ای 
که فعالیت آن باعث ایجاد  آالیند ه محیط زیســت می شــود . این قبیل از هزینه ها 
را می تــوان بطور کمی اند ازه گیری کرد . اما د ســته ای د یگر از هزینه ها، هزینه هائی 
است که بر اثر معامالت اجتماعی شرکت به جامعه و محیط زیست تحمیل می شود . 
ماننــد  زیان آلود گی هوا، تولید  گازهای گلخانــه ای، آلود گی رود خانه ها و جنگل ها و 
... کــه اند ازه گیری این هزینه ها و زیان ها و گزارشــگری آن بطورکمی امکان پذیر 
نیســت. د ر نتیجه چنین مسائلی به صورت توصیفی گزارشــگری و افشا می شود .
ج( گزارش اثرات محیطــی و اجتماعی فعالیت های شــرکت به صورت 
کمی: این مد ل گزارشــگری حد مطلوب و کامل ارائه اطالعات به اقشــار و طبقات 
مختلف اجتماعی است. د ر چنین شــیوه گزارشگری خالص انتفاع ارکان اجتماعی 
از فعالیت های شــرکت بصورت کمی و کامل محاســبه و ارائه می شود . د ر این مد ل 
گزارشگری از مقایسه منافع اجتماعی با هزینه های اجتماعی، خالص انتفاع اجتماعی 
به د ســت می آید . این خالص انتفاع اجتماعی مربوط به ارکان اجتماعی می باشــد  
کــه می تواند  مثبت و یا منفی باشــد . از د ید گاه تئوری، افزایش ســرمایه اجتماعی 
باعث افزایش رفاه اجتماعی می گرد د . عیب این رویکرد  گزارشــگری این اســت که 
با توجه به محد ود یت اساســی موجود  د ر اند ازه گیری بســیاری از هزینه ها و منافع 
اجتماعی؛ ارائه و گزارشگری اجتماعی به این شیوه د رحال حاضر امکان پذیر نیست.

آیند ه حسابد اری محیطی و اجتماعی
نیازهای اطالعاتی اســتفاد ه کنند گان و پاسخگوئی به آن محور اصلی نظام اطالعاتی 
حسابد اری است و این نیازها با گذشت زمان متحول و گسترد ه می شود . حسابد اری 
بــه عنوان یک د انش د ر حوزه علوم انســانی باید  بتواند  خود  را با این شــرایط وفق 
د اد ه و نیازهای اطالعاتی استفاد ه کنند گان را برطرف نماید . حرفه حسابد اری د ر ایفای 
نقش مخاطب مد اری و پاسخگوئی خود  به تد ریج د ریافت که استفاد ه کنند گان عالوه بر 
اطالعات، د ر مورد  عملکرد  مالی به اطالعات د یگری نیز جهت تصمیم گیری های خود  
نیاز د ارند . د رنتیجه باید  د امنه پاسخگوئی خود  را گسترد ه نمود ه و حوزه وسیع تری از 
اطالعات را د راختیار استفاد ه کنند گان قرار د هند . این اطالعات تأثیر تعامالت و معامالت 
شــرکت بر ارکان اجتماعی می باشد  که عالوه بر اطالعات مالی اطالعات غیرمالی را 
نیز د ر برد ارد . چنین محیط گزارشگری که ماورای سیستم حسابد اری مرسوم است و 
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آن را زیر مجموعه خود  قرار می د هد  هنوز به د لیل وجود  محد ود یت هائی بطور کامل 
قابل اجرا نیســت و نیاز به بسترسازی به منظور اجرا، از طرف شرکت ها و همچنین 
پذیرش این سیستم حسابد اری و تفســیر و بکارگیری د رست اطالعات آن از طرف 
جامعــه را د ارد . د ر مرحله اول تد وین یک چارچوب نظری برای تد وین حســابد اری 
محیطی و اجتماعی امری اجتناب ناپذیر است. چارچوب نظری مزبور بر یک جریان 
صحیح، مناسب و منصفانه اطالعات تأکید  د ارد . گزارشگری SEA بد لیل حساسیت 
آن باید  هم منافع شــرکت و هم منافع اقشار و ارکان اجتماعی را مد نظر قرار د هد . و 
با رویکرد ی د وســویه به منافع آن بنگرد . برای تهیه چنین اطالعاتی د ر گزارشگری 
SEA نیاز به استاند ارد هائی است که سازگار با چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت 
پاسخگوئی باشد  و براساس این چارچوب نظری تد وین گرد د  . بعالوه باید  بر مفروضاتی 
نظیر فرض واحد  اند ازه گیری انعطاف بیشتری د اد ه شود  تا تأثیرات مختلفی که پیامد  
فعالیت های شــرکت د ر اجتماع و محیط د ارد  را بتوان گزارش نمود . مفهوم افشا د ر 
گزارشــگری اجتماعی و محیطی تأثیر زیاد ی د ارد  زیرا بر اساس نیازهای اطالعاتی 
مخاطبان، این اطالعات د ر تصمیم گیری آنها مربوط تلقی می شود . خصوصیات صنعت 
از جمله ویژگی هائی است که نحوه گزارشگری SEA را به شد ت تحت تأثیر قرار می 
د هــد ؛ زیرا هر صنعتی به فراخور ماهیت فعالیت و تأثیر آن بر محیط و اجتماع باید  
جریان مناســبی از اطالعات را د راختیار ارکان اجتماعی قرار د هد . احتیاط به عنوان 
یکی از ویژگی های کیفی د ر سلســله مراتب هرم چارچوب نظری SEA باید  بطور 
ویژه ای مد نظر قرار گیرد  زیرا با ارائه و افشــای اطالعات زیست محیطی و اجتماعی 
 SEA ممکن اســت اثرات متفاوت و غیرقابل پیش بینی بر رفتار مخاطبین مختلف
د اشــته باشد . قابلیت فهم اطالعات از د ید گاه استفاد ه کنند گان یکی از ویژگی های با 
اهمیت اطالعات ارائه شد ه د ر گزارشگری SEA می باشد . برای د رک اطالعات توسط 
ارکان اجتماعی جهت تصمیم گیری و قضاوت آگاهانه د ر رابطه با واحد  اقتصاد ی میزان 
توانائی و آگاهی ارکان اجتماعی نیز از اهمیت زیاد ی برخورد ار اســت. د ر حسابد اری 
مرســوم اطالعات مالی بر اساس این فرض تهیه می شود  که استفاد ه کنند گان د رک 
معقولــی د رباره فعالیت های تجاری و اقتصاد ی و نحوه عمل حســابد اری آن د ارند . 
د ر گزارشــگری اجتماعی ارکان اجتماعی عالوه بر د اشــتن د رک و د انش معقول از 
فعالیت های اقتصاد ی باید  بتوانند  اثرات اجتماعی و زیست محیطی فعالیت های شرکت 
را بر اساس اطالعات ارائه شد ه توسط سیستم SEA د رک و تحلیل نمایند . با چنین 
توانائی ارکان اجتماعی می توانند  سهم خود  را از خالص انتفاع اجتماعی محاسبه نمایند . 
همچنین سایر ویژگی های کیفی مانند  مربوط بود ن، قابل اتکا بود ن، قابل مقایسه بود ن 
و اجزای تشکیل د هند ه آنها باید  به د قت مورد  بررسی قرار گیرد  و وزن هرکد ام از لحاظ 
اهمیت د ر بکارگیری آنها مشخص شود  تا بتوان جایگاه آنها را از لحاظ اهمیت د ر هرم 

سلسله مراتبی ویژگی های کیفی مشخص کرد .

حسابد اری زیست محیطی
حســابد اری زیست محیطی به عنوان زیرمجموعه ای از حســابد اری اجتماعی و به 
ســاختار هزینه و عملکرد  زیست محیطی یک شرکت د ر قبال محیط زیست تمرکز 
د ارد . این اساساً توصیف آماد ه سازی، ارائه و انتقال اطالعات مربوط به تعامل سازمان 
با محیط زیست طبیعی می باشد . اگرچه حسابد اری زیست محیطی اغلب به صورت 
د اوطلبانه توســط شرکت ها گزارشات آن منتشر می شود . لیکن گزارش های شخص 
ثالث توســط سازمان های د ولتی، ســازمان های غیرد ولتی و د یگر نهاد های فرض به 
فشار برای پاسخگوئی سازمان ها د ر قبال محیط زیست حسب عملکرد  آنها می باشد . 
حســابد اری اثرات و تبعات ایجاد  شد ه ســازمان ها بر محیط زیست ممکن است د ر 
صورت های مالی یک شــرکت د ر قالب بد هی ها، تعهد ات و احتماالت برای بازسازی 
اثرات وارد ه بر زمین های آلود ه و یا د یگر نگرانی های مالی ناشی از آلود گی ایجاد  شد ه 
توسط شرکت ها د ر قالب اعد اد  و ارقام مالی نمایش د اد ه می شود . این گزارش د ر اصل 
مسائل مالی ناشی از قوانین زیست محیطی را بیان می د ارد  و بیشتر و به طور معمول، 
حسابد اری زیست محیطی توصیف کنند ه گزارش د اد ه های زیست محیطی به صورت 
کمی و د قیق د ر بخش های غیرمالی از گزارش ســاالنه و یا د ر گزارش های زیســت 
محیطی جد اگانه )از جمله آنالین( می باشــد . این گزارش ممکن اســت برای انتشار 
آلود گی، منابع مورد  استفاد ه و یا حساب زیستگاه حیات وحش آسیب د ید ه و یا د وباره 
تأسیس شد ه می باشد . د ر گزارش آنها شرکت های بزرگ معموالً تأکید  اصلی خود  را 

بر روی بهره وری از محیط زیست با اشاره به کاهش منابع و مصرف انرژی و تولید  زباله 
د ر هر واحد  از محصول و یا خد مات د ارند  که د ر آنها به د نبال ارائه یک تصویر کامل 
از یک حســاب مالی برای تمامی ورود ی ها، خروجی ها و ضایعات از سازمان می باشد  
که می باید  لزوماً از آن به صورت شفاف پد ید ار شود . این د رحالی است که شرکت ها 
اغلب می توانند  با این ترتیب به موفقیت های بزرگ د ست یابند  که از جمله می توان به 
افزایش راند مان د ر کشورهای عضو پیمان "اکو" اشاره نمود  تا آنها بتوانند  به صورت 
شفاف رد  پای زیست محیطی خود  را که برآورد ی از  تأثیر کلی آنها برمحیط زیست 
است را به نمایش بگذارند  و این موضوع می تواند  و یا ممکن است که به طور مستقل 
منجر به ایجاد  تغییر د ر خروجی های یک مجموعه متناســب با حرکت های سازمان 
باشد . قانون برای انجام فرآیند  گزارش د هی اجباری زیست محیطی د ر بعضی از فرم ها 
و مد ل ها اقد اماتی را ارائه نمود ه است که از جمله آنها به عنوان مثال د ر کشور د انمارک، 
هلند ، استرالیا و کره جنوبی مطابق با استاند ارد های تعریف شد ه توسط سازمان ملل 
متحد  اشــاره نمود  که آنها به شد ت د ر اتخاذ شیوه های حسابد اری محیط زیست به 
ویژه د ر بخش سازمان ملل متحد  برای انتشار توسعه پاید اری مطرح گرد ید ه است و 
براســاس آن جهت مد یریت محیط زیست روش های حسابد اری و اصول حسابد اری 

مربوطه تد وین گرد ید ه است.

نظریات د ر ارتباط با مسئولیت اجتماعی شرکت ها
الف( نظریه میلتون فرید من

این نظریه از تئوری کالسیک اقتصاد ی نشأت می گیرد  و توسط میلتون فرید من د ر 
د هه 1960 ارائه شد . براساس این مفهوم شرکت فقط یک هد ف د ارد  و آن به حد اکثر 
رســانید ن سود  و به تبع آن حد اکثر کرد ن ثروت سهامد اران است. البته این هد ف تا 
جائی پذیرفته و قابل حمایت است که د ر قالب یک چارچوب اخالقی و حقوقی باشد .

Glautier&Bunder ب( نظریه
این نظریه د ر د هه 1980 ارائه شــد ه است. براساس این نظریه مد یران شرکت ها د ر 
به حد اکثر رسانید ن سود  باید  به اهد اف اجتماعی نیز توجه کنند  و تصمیماتی اتخاذ 
نمایند  که بین حقوق سهامد اران، کارکنان، مشتریان و عرضه کنند گان کاال و عموم 
مرد م تعاد ل ایجاد  کنند  تا د ر نتیجه آن یک پیوستگی بین منافع و مالحظات متعد د  
ایجاد  شود  و این پیوستگی ها تنها راهی است که شرکت را از حد اکثر نمود ن سود  د ر 

د رازمد ت مطمئن می سازد .
ج( نظریه تعاد ل میان مالکان و جامعه

براساس این نظریه حد اکثر نمود ن سود  نقطه پایانی اهد اف مؤسسه نیست. بنابراین 
مد یران باید  به جای تالش د ر جهت حد اکثر نمود ن ســود  به د نبال سطح مناسبی از 
سود  باشند  که هم سود  کسب شود  و هم سطح مناسبی از اهد اف اجتماع تأمین شود .

نظریه اول مالک حد اکثرکرد ن منافع سهامد اران د ر یک چارچوب اخالقی و حقوقی 
است. نظریه د وم شکل گسترد ه به نظریه اول می د هد  که د رآن مالک حد اکثر نمود ن 
سود  برای سهامد اران است که با د ر نظر گرفتن حقوق د یگر گروه ها نظیر مشتریان، 
کارکنان و ... می باشد . نظریه سوم مسئولیت شرکت ها د ر قبال تمام افراد  ذینفع بود ه و 
سود  تنها به عنوان یکی از نتایج فعالیت شرکت به حساب می آید  و تصمیمات سازمانی 
باید  براساس آن د سته از راهکارهائی اتخاذ گرد د  که د ر اجتماع مسئولیت بیشتری را 

به وجود  می آورد .

مـنـابـع
- مقاله د کتر پاکروان )د انشجوی د وره د کتری(

- حســابد اری مسئولیت اجتماعی د ر مبارزه برای مفهوم تجارت منصفانه، مجله حسابد اری و حسابرسی 
پاسخگوئی )2007(

- انجمن حســابد اری آمریکا، گزارش کمیته منابع حســابد اری منابع انسانی، مکمل چکید ه حسابد اری 
مسئولیت اجتماعی

- مؤسسه آمریکائی حسابد اران رسمی، اند ازه گیری عملکرد  اجتماعی شرکت )نیویورک 1977(
- کنفد راسیون صنایع انگلیس مسئولیت شرکت های عمومی بریتانیا )لند ن 1971(
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گرد        آوری: نرگس احمد یان
رئیس د ایره ارتباطات مرد می روابط عمومی

روش های بهینه  ساختن محیط کار

1( انجام تیمی کارها 
همیشه تاحد  امکان کارهای خود  را به صورت تیمی انجام د هید  و از انجام کارها به 
صــورت انفراد ی د رصورت امکان اجتناب کنید ، زیرا د رصورت انجام گروهی کارها 
هم با سرعت بیشتری انجام می گیرد  و هم فشارکاری کمی به شما وارد  می شود  و 
هم با این کار خود  را به رئیس خود  نشان می د هید  که تمام کارمند ان تا حد ممکن 
هم د ل هســتند  و این خود  موجب قوت قلب رئیس می شــود  و همین طور اینکه 
د رصورت اشــتباه د یگران برای برطرف کرد ن اشــتباهات به شما کمک می کنند . 
همین طور گذر زمان برای شــما سریع تر خواهد  شد  و از همه مهم تر اینکه لطف 
کار تیمی د ر انتقال اطالعات آن است و د ر این بین شاهد  آن خواهید  بود  که میزان 
قابل توجهی از تجربه کاری با ارزان ترین قیمت را به د ست آورد ید  که د رصورت لزوم 

می توانید  آن تجربیات را برای خود  به صورت انفراد ی استفاد ه کنید .

2( ارائه پاسخ های صاد قانه 
بسیاری از افراد  هنگام پاســخگوئی د ر زمینه کاری یا د اد ن گزارش کار به مافوق 
خود  صد اقت را پیشــه نمی کنند  و از کلمــات و جمالت مبالغه آمیز و حتی د روغ 
اســتفاد ه می کنند  و گاهی نیز بخشــی از واقعیت را به صورت خود جوش سانسور 
می کنند  که اینها همگی به هد ف مورد نظر ما لطمات جبران ناپذیری را وارد  می کند  
هرچند  که ممکن است به ظاهر اینگونه نباشد . همیشه د ر ذهن خود  د اشته باشید  
که هیچ وقت خورشید  پشت ابر نمی ماند  لذا بایستی همیشه صد اقت د ر کار را سر 
لوحه کار خود  قرارد هید  و تا جای امکان واقعیت را هرچند  تلخ بیان کنید ، همیشه 
یاد تان باشد  که د رصورت آشکارشد ن مبالغه آمیزبود ن و یاحتی ناقص بود ن گزارش 
اعتماد  رئیس به شما از د ست خواهد  رفت و د یگر این اعتماد  مثل روز اول به د ست 
نخواهد  آمد ، همیشه یاد تان باشد  که بزرگ ترین سرمایه شما، اعتماد  رئیس به شما 
می تواند  باشــد  و یاد تان باشد  که گفتن واقعیت ها هرچند  تلخ باشد ، اعتماد  رئیس 

را به خود  جلب می کند .

3( هیچ وقت بیکار نمانید 
همیشه خود  را مشغول نگه د ارید  و هیچ وقت بیکار نباشید  حتی زمانی که کاری 
بــرای انجام د اد ن ند ارید . زیرا د ر صورت بیکاری این ذهنیت را به رئیس خود  القا 
می کنید  که شاید  وجود  شما اضافه باشد  بنابراین توصیه می شود  که تا جای امکان 
برنامه کاری خود  را طوری تنظیم کنید  که همیشــه کاری برای انجام د اد ن د اشته 
باشید . توصیه د یگر این است که برنامه زمان بند ی کاری خود  را به گونه ای تنظیم 
کنید  که هیچ وقت کارتان را د یر به رئیس تحویل ند هید . البته هیچ گاه فشار بیش 

ازحد  کاری را به خود تان وارد  نکنید .
همچنین می توانید  د رصورت نیاز کارهای خود  را زود تر از موعد  مقرر تحویل رئیس 
د هید  که اینکار تأثیر شــگرفی بر رئیس شــما د ارد  و شما را د ر چشم او فرد ی با 

پشتکار باال نشان می د هد .

4( احترام به خود  و د یگران 
بسیاری از افراد  فکر می کنند  که برای اینکه قلب رئیس خود  را به د ست بیاورند  باید  
به اصطالح تملق او را کرد ه و تعریفش کنند  و یا کاًل مطیع محض وی باشند . د رست 
اســت که این رفتار برای مد تی ممکن اســت روی بعضی ها تأثیر بگذارد  و موجب 
جلب توجه آنها شود  ولی واقعیت این است که این موارد  نیز منجر به احترام رئیس 
و همکارانتان به شــما نمی شود  و د رکل باعث ایجاد  نوعی نفرت بین همکاران شما 
نسبت به شما می گرد د . لذا توصیه روان پزشکان و مشاوران د راین باره، احترام متقابل 
است که شخص می تواند  با احترام گذاشتن به خود  و همکاران و رئیس خود  عالوه بر 
د ریافت احترام متقابل آنها، خود  را نیز د ر د ل رئیس خود  جای د هد ، از قد یم گفته اند  
که تا به خود  احترام نگذاری و خود  را د ر جایگاه مناسب خود  قرار ند هی د یگران نیز 
برای تو احترامی قائل نخواهند  بود ، البته ممکن است عد ه ای بگویند  که این عمل نیز 

همانند  تملق است ولی باید  به این عزیزان گفت که این کجا و آن کجا!

5( عذرخواهی کرد ن د رصورت اشتباه 
بســیار پیش می آید  که شــخصی د ر هنگام کار د چار اشتباه شود ، وظایف محوله 
را به نحو احســن انجام ند هد  ولی این قسمت، قسمت بد  این د استان نیست بلکه 
عذرخواهی نکرد ن صحیح، قسمت ناگوار د استان است و باعث بروز مشکالت بیشتر 
می شود . لذا توصیه می شود  که تا جای امکان اوالً از انجام اشتباه د وری کنید  ثانیاً 
د رصورت انجام کار خطا و یا کم کاری د ر انجام وظایف مربوطه، د ر اســرع وقت به 
فکر جبران باشید  و به صورت شایسته از کار اشتباه خود  عذرخواهی کنید  تا بتواند  
هم اشتباه های گذشته را جبران کنید  و هم خود  را مسئولیت پذیر نزد  رئیس جلوه 
د هید . همیشه د ر ذهن خود  به این نکته فکر کنید  که اشتباه ها و گاهاً شکست ها 
جنبه منفی برای شخص ند ارند  بلکه آنها مسیری را که شما قرار است طی کنید  
را روشــن تر و بهتر به شما نشان می د هند  و شما را به کاری که می خواهید  انجام 
د هید  مطمئن تر می کنند  زیرا شما از راهی که قباًل رفتید  و یا کاری را که قباًل انجام 
د اد ید  د ل زد ه شد ه اید . لذا کار جد ید  را با جد یت و یقین بیشتر انجام می د هید  پس 

یک عذرخواهی شایسته و بایسته به جائی بر نخواهد  خورد .

6( مشکات را قبل از اینکه به شما بگویند  خود تان حل کنید 
هیچ کس کامل نیســت و این را نیز رئیس شــما می د اند ، خوب اگر شما بتوانید  با 
روش هائــی ایراد ات کاری خود  را پید ا کنید  و آنها را تا جای امکان برطرف ســازید  
بسیاری از مشــکالت شما حل خواهد  شد . عالوه بر آن نیز شما از نظر رئیس، یک 
کارمند  پیگیر و مفید  قلمد اد  می شوید . این همان موضوعی است که ما تماماً به د نبال 
آن هســتیم. حال یکی از روش های برطرف کــرد ن ایراد ات قبل از این که از جانب 
مافوقتان هشد ار بگیرید  این است که راه و چاه های کار و یا به اصطالح ریزه کاری های 
کار را از همکارانتان بپرسید  و آنها را مورد  نظر قرار د هید  و یا اینکه د فترچه ای تهیه 
کنید  و د ستورالعمل های مورد نظر را د ر آن قرار د هید  و مطابق آن آئین نامه ها عمل 

مقد مه: اگر شــما خوش شانس هستید  و برای خود  کار می کنید  و به اصطاح آقا باال سر ند ارید  که هیچ، ولی اگر مثل 
بسیاری د یگر از افراد ، کارمند  شخص خاص و یا شرکت خاصی هستید  و بایستی به او پاسخگو باشید  زیاد  نگران نباشید . 
زیرا رئیس شــما هم مثل خود تان انسان است و با چند  تکنیکی که گفته می شود  می توانید  او را تحت تأثیر خود  قرار 

د هید  و از این طریق محیط کاری خود  را د لچسب تر و قابل تحمل تر کنید . برخی از این تکنیک ها را بازگو می کنیم.
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کنید  و یا می توانید  د رصورت بروز اشــتباهی از جانب شــما آن اشتباه را گوشه ای 
یاد د اشــت کنید  و به صورت روزانه آن نوشته ها را مرور کنید  تا د رطول روز پیش رو 

د یگر آنها را تکرار نکنید .

7( حفظ ارتباط کاری با مافوق
حتماً شــنید ید  هرآنکه از د ید ه برفت از د ل نیز برفت که د ر اینجا نیز این مطلب 

موضوعیت د ارد  و ما شاهد  آن خواهیم بود  اگر ارتباط 
خود  را با مافوق د ر زمینه های کاری حفظ نکنیم به مرور شاهد  نوعی برخورد  سرد  
رئیس با خود  خواهیم بود  که برای جلوگیری از این واقعیت بایســتی تا حد امکان 
تماس کاری خود  را با رئیس حفظ نمائیم، برای نوع تماس ها هم راهکارهائی وجود  
د ارد  که بایســتی مد نظر قرار د هیم. مثاًل شما بایســتی به صورت منظم برنامه ها 
و امــوری که انجام د اد ه اید  را برای رئیس خود  ترجیحاً حضوری تشــریح کنید  و 
جهت گیری فعالیت های خود  به سمت اولویت های رئیس را به او نشان د هید  و از 
برنامه های آیند ه خود  برای وی بگوئید ، با این کار این ذهنیت را د ر رئیس خود  القاء 
می کنید  که به صورت جد ی با برنامه های او همگام و پیگیر آنها هستید  که این امر 

برای او د لگرم کنند ه است و نهایتاً برای شما مثبت تمام می شود .

8(مد نظر قرارد اد ن اولویت های سازمان 
شما بایستی همواره از اولویت های رئیس و سازمان مطلع باشید  و آنها را د ر صد ر 
برنامه های خود  قرار د هید ، البته ممکن است که این اولویت ها با اولویت های مد نظر 
شــما متفاوت باشد  ولی د ر کل بایســتی اولویت های کاری خود  را با اولویت های 

کاری رئیس تطبیق د هید .
البته الزم اســت که به صورت د وره ای با مافوق خود  صحبت کنید  و به او نشــان 

د هید  که نگرانی شما همان اولویت های رئیس است.

9( خود  را مفید  نشان د هید 
آیا ســازمان شــما بد ون کارهای شــما می تواند  به حیات خود ش اد امه د هد ؟ آیا 
فعالیت های شما برای پیشبرد  اهد اف سازمان چاره ساز است؟ د رصورت مثبت بود ن 
پاســخ  شما به این ســؤال ها، قطعاً شرایط شما د ر سازمان مثبت است و شما یک 
فرد  مفید  برای آنجا محســوب می شوید  ولی د رصورتی که پاسخ شما منفی است 
بایستی بیشــتر تالش کنید  تا بتوانید  حد اقل برای مجموعه عضوی با تراز مثبت 
باشــید ، افراد  با آموزش د ید ن و شرکت د ر د وره های مرتبط با کار خود  به راحتی 
می توانند  خود  را از د یگر افراد  ســازمان متمایز کنند  و بیشــتر مفید  جلوه کنند . 
البته د ر این راســتا خالقیت نقش اصلی را بازی می کند  زیرا افراد  خالق بیشتر با 
خالقیت های خود  مورد  توجه رئیس خــود  قرار می گیرند  و اصوالً نیز افراد  خالق 
وجود شان بیشتر احســاس می شود ، پس برای مفید  جلوه کرد ن حتماً نیاز نیست 
به صورت بســیار شد ید  به انجام امور مربوطه بپرد ازید  صرفاً کافی است که با تمام 
توان از ذهن خود  اســتفاد ه کرد ه و هرچه بیشتر رئیس و د یگر کارمند ان را به کار 

و خالقیت خود  جلب کنید .

10( هنگام کار خوش روتر و مهربان تر باشید 
بســیاری از افراد  هنگام کار بسیار جد ی هســتند  و اصاًل به اطراف خود  توجهی 
نمی کننــد  و فکر می کنند  که اینگونه بیشــتر مورد  توجه قــرار می گیرند  و تأثیر 
بیشتری بر روی رئیس خود  می گذارند  و د رواقع با حجم کار بیشتر به خواسته خود  
می رسند . این قضیه کاماًل د رســت و صاد ق است که همیشه رئیس از کارمند ش 
کار بیشتر با د ستمزد  کمتر می خواهد . ولی این تالش  همراه با خوش روئی، خند ه 
و مهربانی با د یگران و جد یت و قاطعیت موجب می شود  نگاه ها و فکرها به سمت 
او باشــد . البته راز این قضیه د ر این است که به هیچ وجه نباید  موج منفی از خود  

ساطع کنید  و همیشه باید  مثبت و کارساز باشید .

www.jamnews.ir :منبع

بررسی موارد  ســوء استفاد ه و جعل اسناد  نشان می د هد  که یکی از مهمترین 
عناوین تخلفات، تنظیم وکالت نامه های جعلی و سوء اســتفاد ه از آن د ر انجام 
اموربانکی اســت. بنابراین با توجه به کاربرد هــای متعد د  وکالت نامه د ر بانک، 
آشنائی با آسیب ها و تهد ید ات و راهکارهای پیشگیری از سوء استفاد ه آن برای 

کارکنان بانک از اهمیت زیاد ی برخورد ار است.

وکالت نامه بانکی 
هر گاه صاحب حساب به عللی مانند  مسافرت، بیماری یا گرفتاری های شغلی 
و غیره نتواند  برای انجام امور بانکی خود  اقد ام نماید ، شــخصی را به وکالت از 
طرف خود  برای انجام تمام یا قسمتی از امور بانکی انتخاب و با صد ور وکالتنامه 
به بانک معرفی می نماید . این نوع وکالتنامه یکی از وکالتنامه های عاد ی است 
که بانک ها فرم آن را د راختیار مشتریانی قرار می د هند  که بخواهند  برای انجام 
امور بانکی خود  وکیل انتخاب نمایند . موکل مؤظف است امضای خود  و وکیل 
را د ر ذیل وکالت نامه بانکی به گواهی د فتر اسناد  رسمی رساند ه و سپس آن را 

به بانک تسلیم نماید .

موارد  کاربرد  وکالت د ر بانک 
وکیل می تواند  با د ر د ســت د اشتن وکالتنامه معتبر به بانک مراجعه و هرگونه 
اقد ام الزم تصریح شد ه د ر وکالت نامه را و د رحد ود  اختیارات تفویضی، وکالتاً از 

طرف موکل )مشتری بانک( انجام د هد  که عبارتند از: 
1( وکالت د ر افتتاح حساب های قرض الحسنه جاری و پس اند از و مراحل د یگر 
آن )براســاس ماد ه 21 قانون صد ور چک، انجام اســتعالم چک برگشتی برای 

وکیل الزامی است(
2( وکالت د ر افتتاح حساب های سپرد ه مد ت د ار و کوتاه مد ت

3( وکالت د ر اخذ تســهیالت )پرد اخت تسهیالت به وکیل متقاضی )مشتری 
بانک( منع حقوقی ند اشته اما به لحاظ جلوگیری از سوء استفاد ه های احتمالی، 
بانک ها محد ود یت هائی را د ر این زمینه قائل شد ه اند . از جمله اینکه د ر ترهین 
ملــک موکل، مالک باید  از ترهین ملک خود  مطلع و موافقت کتبی خود  را به 
بانک اعالم نماید . یکی د یگر از موارد  ســوء استفاد ه از وکالت نامه، فروش اموال 
مؤکل اســت که کالهبرد اران با تنظیم وکالتنامه جعلی اقد ام به فروش اموال 

موکلین م  نمایند .(
4( وکالت د ر برد اشت از حساب مستمری و مقرری بگیران 

راهکارهای پیشگیری از سوء استفاد ه 
1( استعالم صحت و اصالت وکالت نامه

2( توجه به طرق انقضای وکالت
3( استعالم چک برگشتی وکیل د ر زمان افتتاح حساب جاری برای موکل

4( اخذ موافقت کتبی مالک )موکل( د ر ترهین اموال موکل
 

گرد        آوری: رضا صفا
د فتر مرکزی حراست

وکالت د ر امور بانکی؛ آسیب ها، 
تهد ید ات و راهکارهای پیشگیری 

از سوء استفاد ه
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پیش بینی تورم 10 درصدی 
و رشد 4 درصدی در سال آینده

  محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت با اعالم اینکه الیحه بودجه سال 
95 بدون تبصره به مجلس ارسال می شود از پیش بینی تورم 10 درصدی 
و رشــد اقتصادی 4/1 درصدی در ســال 95 خبر داد. وی افزود:  منابع 
عمومی بودجه عمومی در این الیحه 213 هزار میلیارد تومان پیش بینی 
شده و بودجه سال 95 حدود 30 درصد به درآمدهای نفتی وابستگی دارد. 
ســخنگوی دولت با تأکید بر اینکه الیحه برنامه ششم توسعه در قالب 2 
الیحه به مجلس ارسال می شود، گفت: هدفمندی یارانه ها در سال آینده 
هــم ادامه پیدا می کند. نوبخت تصریح کرد: درحال حاضر هیچ تصمیمی 
برای افزایش قیمت حامل های انرژی برای ســال 95 گرفته نشده است. 
همچنین نوبخت تصریح کرد: عیدی کارکنان دولت امسال مبلغ 687 هزار 
تومان است و در بودجه سال آینده نیز به 750 هزار تومان خواهد رسید.

ایران تا 15 سال دیگر بزرگترین صادرکننده گاز به اروپا می شود     
 یک مقام رســمی و نماینده شــرکت انرژی اروپا اعالم کرد ایران تا ســال 2030 
صادرکننده اصلی گاز اروپا خواهد شــد. اســپوتنیک نیوز اعالم کرد:  چهارم ســپتامبر 
هیأت عالی اروپائی اقدام جلســه ای را با نمایندگان شــرکت های اصلی انرژی اروپا مانند 
رپســول،  EON، توتال،BP  و شل به منظور مذاکره امنیت عرضه و تنوع سازی انرژی 
بحث کردند. یک مقام رسمی اتحادیه اروپا به وال استریت ژورنال گفت: »ما می خواهیم 
شرکت هایمان به ایران بروند و سرمایه گذاری های بزرگی انجام دهیم قبل از اینکه آمریکا و 
چینی ها این سرمایه گذاری را داشته باشند". مقامات برآورد کردند که طی یک برنامه تا 
35 میلیارد متر مکعب گاز مایع ایران می تواند از طریق اسپانیا به اروپا برسد. رسانه ها اعالم 
کردند که این اجالس بین نمایندگان انرژی اتحادیه اروپا و شرکت های مطرح انرژی دنیا 
منجر به ارتباط آنها با مقامات تهران می شود. براساس اعالم آمار بریتیش پترولیوم، خط 

لوله گاز اروپا در سال 2014 به میزان 147/7میلیارد متر مکعب گاز از روسیه وارد کرد.

حدود 2 درصد درآمد ایرانی ها صرف بنزین می شود
 بلومبرگ در گزارشــی اعالم کرد: درحال حاضر شهروندان ایرانی 
1/85 درصد درآمد ســاالنه خود را صرف خریــد بنزین می کنند. بر 
اســاس ارزیابی بلومبرگ، درحال حاضر متوســط درآمد ایرانیان 14 
دالر در روز معادل حدود 47 هزار تومان اســت و حدود 10 درصد از 
این مبلغ برای خرید یک گالن بنزین نیاز خواهد بود. علیرغم اقدامات 
دولت برای کاهش یارانه های انرژی از ســال 2010 همچنان ســهم 
قابل توجهی از بودجه های دولتی در کشــور صرف یارانه های سوخت 
می شــود. از نظر قیمتی ایران پس از ونزوئال، عربستان، کویت و مصر 
پنجمین بنزین ارزان جهان را دارد. گران ترین بنزین در جهان مربوط 

به نروژ است و هر لیتر برابر با 6800 تومان است.

  علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارائی با بیان اینکه دولت هزینه های سال 94 
را متناسب با درآمدها تنظیم کرده و مدیریت می کند و امسال کسری بودجه نداریم. 
وی در مورد پیشنهاد دولت برای نرخ ارز در بودجه سال 95 کشور اظهارداشت: دولت 
هیچ گاه به نرخ ارز به عنوان یک منبع تأمین منابع درآمدی خود نگاه نکرده اســت 
حتی در سیاست های ارزی کشور نکته مهم، اثر این موضوع در تولید، سرمایه گذاری 
و صادرات و واردات است. طیب نیا در مورد زمان ارائه الیحه اصالح نظام بانکی کشور 
به دولت گفت: درحال حاضر مراحل تدوین الیحه اصالح نظام بانکی به اتمام رسیده 
اســت و به زودی تقدیم هیأت دولت می شــود.  وزیر امور اقتصادی و دارائی با تأکید 
براینکه شــرایط کشــور در ماه های آینده تغییر خواهد کــرد تصریح کرد: با افزایش 
ســرمایه گذاری خارجی و رونق اقتصادی ایران در آینده به رشــد اقتصادی مناسبی 

دست پیدا خواهد کرد.

امضای یادداشت تفاهم سازمان سرمایه گذاری 
ایران و اگزیم بانک کره جنوبی

  سعید خانی اوشانی مدیرکل دفتر وام ها، مجامع و موسسات بین المللی سازمان 
ســرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران از امضاء یادداشت تفاهم همکاری 
بین کشــورمان و کره جنوبی در زمینه تأمین مالی بخش بهداشت و درمان خبر داد. 
پس از شش ماه مذاکره، با همکاری وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارت درمان، 
بهداشــت و آموزش پزشکی، در نهایت یادداشت تفاهم همکاری بین اگزیم بانک کره 
جنوبی و سازمان سرمایه گذاری با حضور سفیر کشورمان در سئول و مدیرعامل اگزیم 
بانک امضاء و مبادله شد. براساس این یادداشت تفاهم، توافق شد که با فراهم نمودن 
مقدمات الزم، اگزیم بانک کره اعتباری به ارزش 5 میلیارد دالر جهت ساخت و تجهیز 
تعدادی بیمارســتان در اختیار کشورمان قرار دهد. اوشــانی گفت: حسب مذاکرات 
صورت گرفته دوره ســاخت هر پروژه 3 ســال و دوره بازپرداخت اعتبار حداکثر 10 

سال خواهد بود.

امسال کسری بودجه نداریم

ایرانی ها ازنظر افتتاح حساب بانکی 
در رتبه سی و هفتم جهان قرار دارند

  بانک جهانی اعالم کرد حدود 74 درصد افراد باالی 15 سال در ایران حساب 
بانکی دارند که این رقم بیشتر از 110 کشور جهان از جمله ایتالیا، ترکیه، امارات، 
قطر و روسیه است. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک جهانی نشان می دهد 
ایرانی ها در رتبه 37 جهان بین 147 کشور از نظر افتتاح حساب بانکی قرار دارند. 
در ایتالیا 71درصد افراد باالی 15 ســال حســاب بانکی دارند. باالترین رقم افتتاح 
حساب توسط افراد باالی 15 سال 98/1 درصد است که مربوط به کشورهای سوئد، 
ســنگاپور، هلند، آلمان، فنالند و استرالیا می باشــد. کشورهای کانادا با 95 درصد، 
فرانسه با 97 درصد، کویت با 86 درصد، آمریکا با 88 درصد و انگلیس با 97 درصد 
نیز رقم باالتری نسبت به ایران دارند. البته کشورهای افغانستان با 9 درصد،  چین با 
63 درصــد، بحرین با 64 درصد، مصر با 9/7 درصد، هند با 35 درصد، عمان با 73 
درصد، قطر با 65 درصد، روســیه با 48 درصد، عربستان با 46 درصد، ترکیه با 57 

درصد و امارات با 59 درصد کمتر از ایران هستند. 
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توزیع گسترده ایران  چک جدید     
 امیر شــکری مدیرکل سازمان تولید اســکناس و مسکوک بانک مرکزی با 
اعالم اینکه ایران چک های جدید به طور گسترده در خزانه های مرکزی بانک های 
تهران و سایر شهرستان ها توزیع شده است. وی افزود: مراحل قانونی کار از جمله 
مجوز چاپ و مجوز انتشار ایران چک های جدید به ترتیب در اواخر سال گذشته 
و مردادماه سال جاری اخذ شده بود. از ایران چک 50 هزار تومانی طرح جدید و 
سکه های طال و نقره جدید طی مراسمی با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری 
در نهاد ریاست جمهوری رونمایی شد.  همچنین شکری اعالم کرد: هزینه چاپ 
هر اسکناس با توجه به شرایط کنونی حدود 120 تومان برای دولت هزینه دارد. 
وی افزود: طرح هدفمندی یارانه ها بر این هزینه افزوده و چاپ اســکناس را برای 
دولت گران تر کرده اســت. شکری درخصوص تعداد چاپ اسکناس نیز گفت: در 
سال گذشته 700 میلیون قطعه اسکناس امحاء شد و چاپ 800 میلیون قطعه 

اسکناس نیز در دستور کار است.

فراخوان تعمیر 1/7 میلیون خودرو توسط شرکت فیات
   بازوی آمریکائی فیات کرایسلر به منظور تعمیر مشکالت مختلف شامل 
ایربگ های معیوب، جوشــکاری بد و ریسک های مربوط به سیم کشی برقی 
برای بیش از 1/7میلیون خودرو فراخوان داد. این شرکت دو فقره مصدومیت 
در ارتباط با این مشکل را تأیید کرد. پیکاپ های رم در سال های اخیر به طور 
مکــرر تحت فراخوان قرار گرفته اند. به عنوان مثــال رم 1500 مدل 2014 
تاکنون 9 بار فراخوان شده است با این همه پرفروش ترین مدل این شرکت در 
آمریکاست. مدیر یک مرکز ایمنی خودرو معتقد است چنین رقمی به شکل 
غیرمعمولی باال بوده و نشــان دهنده مشکالت کیفیت است. فیات کرایسلر 
اعالم کرده اســت رم 2014 مورد استقبال وسیع مشتریان قرار گرفته و در 

رشد 24 درصدی فروش پیکاپ های این شرکت سهیم بوده است.

تولید انرژی هسته ای در جهان 45 درصد بیشتر می شود     
   گرینتچ مدیا اعالم کرد: ظرفیت تولید انرژی هســته ای در جهان تا سال 2013  
بــه میزان 45 درصد افزایــش می یابد اما به گفته دانشــمندان همچنان برای پایداری 
انتشار گازهای گلخانه ای کافی نیست. بر اساس این گزارش اگرچه تولید انرژی هسته ای 
در 20 ســال افزایش قابل توجهی خواهد داشــت اما این میــزان تولید مانع از کاهش 
اثرات گازهای گلخانه ای نخواهد شــد. گزارش ســوخت اتحادیه هسته ای جهان پیش 
بینی می کند ظرفیت تولید انرژی هســتهای در دنیا تا ســال 2035 از 379 گیگاوات 
کنون به 552 گیگاوات خواهد رسید. همچنین بسیاری از کشورها نیروگاه های جدیدی 
را بــا تولیدکربن کربن و برای امنیت بیشــتر انرژی تولیــد می کنند. آژانس بین المللی 
انرژی برآورد کرده است ظرفیت هسته ای باید به 660 گیگاوات در سال 2013 و 900 
گیگاوات در ســال 2050 برسد تا افزایش 2 درجه ای دمای کره زمین در قرن حاضر در 
همین حد باقی بماند. دانشــمندان می گویند تغییرات آب و هوایی که بیشــتر ناشی از 
گرم شــدن کره زمین است برای آینده جهانیان بسیار پرخطر خواهد بود. کشور عمان 
میلیون ها دالر برای اســتفاده از انرژی خورشیدی برای افزایش امنیت انرژی و کاهش 

انتشار گازهای گلخانه ای سرمایه گذاری کرده است.

300 سال آینده هیچ درختی در زمین نخواهد ماند
   بیزینس اینسایدر اعالم کرد: براساس مطالعات صورت گرفته توسط دانشگاه جنگل ها 
و محیط زیست ییل، ساالنه 5 میلیارد اصله درخت در جهان کاشته می شوند و در مقابل 15 
میلیارد اصله قطع می شــوند که نشان دهنده کاهش ساالنه 10میلیارد درخت از سطح کره 
زمین است. در این مطالعه صورت گرفته خبر خوب این است که 3 هزار میلیارد درخت در 
جهان وجود دارد که 7 برابر تخمین قبلی در این باره اســت. خبر بد اینکه در صورت ادامه 
روند کنونی تا 300 سال آینده همه درخت های موجود بر سطح زمین از بین خواهند رفت. 
این تحقیقات بر اساس ارزیابی تراکم درختان در 400 هزار نقطه از کره زمین صورت گرفته 
است. یکی دیگر از حقایق ناگوار ارائه شده براساس نتایج این تحقیق این است که تعداد کل 
درختان کره زمین نسبت به دوران قبل از تمدن بشری به نصف کاهش یافته است. درحال 
حاضر حدود 42 درصد از کل درخت های جهان در مناطق گرمسیری کره زمین واقع شده 
اســت. مناطق شمالی و معتدل نیز به ترتیب حدود 25 و 22 درصد از درختان جهان را در 
خود جای داده اند. سهم توندراها و مناطق بیابانی از درختان زمین نیز زیر 10 درصد است. 
مناطقی از برزیل و جنوب شرق آسیا مانند اندونزی طی سال های گذشته بیشترین کاهش 

تعداد درختان را در جهان تجربه کرده اند.

منبع: خبرگزاری فارس

اعام سقف تضمین برای هر سپرده گذار 
در بانک ها و مؤسسات اعتباری

 هیأت وزیران به پیشــنهاد بانک مرکزی و به اســتناد اصل 138 قانون 
اساســی جمهوری اســالمی ایــران تصویب کرد: ســقف تضمیــن برای هر 
ســپرده گذار در هر یک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در صندوق 
ضمانت سپرده ها برای سال های 1393 و 1394مبلغ یک میلیارد ریال تعیین 
می شــود. براین اساس استفاده بانک ها و موسســات اعتباری از ظرفیت های 
قانونی صندوق ضمانت ســپرده ها منوط به پرداخت کامل حق عضویت مقرر 
در مهلت های تعیین شده توسط صندوق می باشد. همچنین تشخیص موارد 

و مصادیق سپرده نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری با بانک مرکزی است. 

تعداد چک های برگشتی 
در ترکیه سر به فلک کشید

   مرکز ارزیابی مخاطرات انجمن بانک های ترکیه اعالم کرد در هشت ماهه 
نخســت ســال جاری ارزش مالی چک های برگشــتی در ترکیه نسبت به مدت 
مشــابه سال گذشته 49 درصد افزایش داشته اســت. براین اساس در هشت ماه 
ابتدای ســال 2015 از 15 میلیون فقره چک به ارزش مجموع 429 میلیارد لیر 
ترکیــه معادل 159 میلیارد دالر ارائه شــده به بانک ها، 490 هزار فقره چک به 

ارزش 17/6 میلیارد لیر معادل 6 میلیارد دالر برگشت خورده است. 
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امکان عکاسی از فاصله 18 کیلومتری فراهم شد 
 شــرکت Canon از ســاخت حســگر تصویربرد اری APS-H CMOS 250 مگاپیکســلی خبر د اد ه که بر روی 
د وربین های DSLR  قابل استفاد ه است. انگجت اعالم کرد : این شرکت ژاپنی می گوید  حسگر یاد شد ه می تواند  حروف 
ثبت شد ه بر روی بد نه هواپیمائی که د ر فاصله 18 کیلومتری ازمحل عکس برد اری د رحال پرواز است را با موفقیت ثبت 
کند . این حسگر سرعت عمل باالئی نیز د ارد  و می تواند  د ر هرثانیه تا 1/25میلیارد  پیکسل را بازخوانی کند . بنابراین 
اگر د وربینی به حســگر APS-H CMOS  مجهز باشد  می تواند  د ر هرثانیه تا 5 فریم عکس را ثبت و ذخیره کند . 
ابعاد  حســگر APS-H CMOS هم 29/2 میلیمتر د ر 20/2 میلیمتر اعالم شد ه که د رمقایسه با د یگر حسگرهای 

قد رتمند  موجود  د ر بازار کوچکتر محسوب می شود .

ساخت کفه کفش ضد د رد  با استفاد ه از فناوری نانو
 یک شرکت آمریکائی تولید کنند ه کفش با استفاد ه از تقویت ساختار نوعی پلیمر با نانورس، کفه های کامال ضد د رد  ساخته 
است. د لیل اصلی راحت بود ن این کفی ها استفاد ه از فناوری نانوژل است، د راین کفی ها از سیستم چند الیه ای استفاد ه 
شد ه که جنس آنها شبیه هم است، این سیستم می تواند  اثرات فشار وارد شد ه از کف زمین را مهار کند ، روی سطح این 
کفی ها یک الیه ژل وجود  د ارد  که موجب توزیع فشــار می شود ، فشاری که منشاء د رد های پاشنه است. این کفی ها د و 
نوع سیستم د فاعی د ارد ، یک الیه که د ر مقابل شوک ها مقاومت ایجاد  می کند  و د یگری موجب راحتی کف پا می شود . 

نخستین جلیقه ضد گلوله ابریشمی جهان
 محققان تایلند ی موفق به تولید  نخستین جلیقه ضد گلوله جهان از ابریشم طبیعی شد ه اند . این جلیقه می تواند  ضربه 
گلوله های کالیبر 22 و 38 را که از فاصله سه متری شلیک شد ه اند  تحمل کند . این لباس ضد گلوله که از ترکیب پیله کرم 
ابریشم با یک رزین خاص ساخته شد ه و سپس به شکل هید رولیکی فشرد ه شد ه است، مقاوم و سبک است. ضخامت این 
جلیقه های ضد گلوله 14 تا 20 میلیمتر، وزن آن 2/5 الی 4 کیلومتر بود ه و قیمت آن یک سوم جلیقه های رایج است. جلیقه 
ابریشمی همچنین می تواند  شلیک های پیاپی را بد ون تخریب شد ن تحمل کند . محققان قصد د ارند  تولید  این جلیقه را 
اد امه د اد ه و نسخه ای را طراحی کنند  که بتواند  د ر برابر شلیک سالح های خود کار مانند  اسلحه هجومی M16 د وام بیاورد .

تعیین سن بیولوژیکی با استفاد ه از ژن
محققان کالج کینگ لند ن با خواند ن امضای ژنی، موفق به تشخیص سن بیولوژیکی شد ند . امضای ژنی به مجموعه ای 
از ژن ها گفته می شود  که با الگوی منحصر به فرد ی د رون یک سلول قرار می گیرند  و بیانگر شاخص های یک شرایط 
پزشکی است. معموالً سن بیولوژیکی با سن تقویمی متفاوت است؛ ولی د ر تعیین روش های پزشکی و تشخیص میزان 
ســالمتی، سن بیولوژیکی از اهمیت ویژه ای برخورد ار است. د انشمند ان 150 ژن را که برای محاسبه آنچه امتیاز ژنی 
سن سالمت نام د ارد  پید ا کرد ند . برای مثال بیماران مبتال به آلزایمر، امتیاز ژنی سن سالمت پائینی د ارند . با این حال 
نمی توان پیش بینی کرد  که افراد  با چه امتیازی به زوال عقل مبتال می شوند . همچنین این ژن ها اطالعات ارزشمند ی 
را د ر زمینه انواع بیماری های مرتبط با سن از جمله آلزایمر د راختیار محققان قرار می د هند . د لیل این که گاهی اوقات 

د و فرد  60 ساله همسن به نظر نمی آیند ، تفاوت د ر سن بیولوژیکی است.

بد افزار فضائی هم از راه رسید 
 شــرکت امنیتی Kaspersky از شناســائی بد افزاری خبرد اد ه که از ارتباطات ماهواره ای برای مخفی کرد ن خود  و 
فعالیت هایش سوءاستفاد ه می کند . وی تری، اعالم کرد ؛ بررسی ها نشان د اد ه که حد اقل یکی از گروه های استفاد ه کنند ه 
از بد افزارTurla  روس زبان هستند  و بهره گیری آنها از ماهواره ها و ارتباطات ماهواره ای از کار اند اختن شبکه بد افزاری 
Turla را بســیار د شوار کرد ه اســت. زیرا سرورهای مورد  استفاد ه هکرها تقریباً قابل شناسائی نیستند . هکرهائی که 
از بد افزار Turla  اســتفاد ه می کنند  د ر هشت سال گذشته شناسائی نشــد ه اند ، زیرا از سرویس های یک ارائه د هند ه 
خد مات وید یوئی ماهواره ای پهن باند  د یجیتال د رخاورمیانه و آفریقا برای پیشبرد  اهد اف خود  استفاد ه می کنند . آنها 
از سال 2007 تا به حال از لینک های ماهواره ای بری مد یریت عملیات خود  بهره گرفته اند  و ارتباطات غیرقابل کشفی 
را میان سرورهای خود  و ماهواره ها برقرار کرد ه اند . هکرها با این روش برای نرم افزارهای امنیتی و کاربران عاد ی هم 
قابل شناسائی نیستند  و می توانند  به راحتی فعالیت های خود  را انجام د هند . با توجه به ارزانی این روش و امکان اجرای 

طوالنی مد ت آن ممکن است هکرهای بیشتری د ر آیند ه به استفاد ه از آن روی آورند .

منبع: خبرگزاری فارس
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شهرستان های استان
● شهرستان شهرکرد  به مرکزیت شهر شهرکرد  شامل بخش های الران- مرکزی و فرخ شهر

● شهرستان ارد ل به مرکزیت شهر ارد ل شامل بخش های مرکزی و میان کوه     
● شهرستان بروجن به مرکزیت شهر بروجن شامل بخش های مرکزی و گند مان و بلد اجی

● شهرستان بن به مرکزیت شهر بن شامل بخش های مرکزی و شید ا
● شهرستان سامان به مرکزیت شهر سامان شامل بخش های مرکزی و زایند ه رود 

● شهرستان فارسان به مرکزیت شهر فارسان شامل بخش های مرکزی و جونقان و باباحید ر
● شهرستان کوهرنگ به مرکزیت شهر چلگرد  شامل بخش های مرکزی و بازفت و د وآب صمصامی
● شهرستان لرد گان به مرکزیت شهر  لرد گان شامل بخش های مرکزی، خان میرزا، فالرد ، منج و رود شت

● شهرستان کیار به مرکزیت شهر شلمزار شامل بخش های مرکزی و ناغان

جاذبه های گرد شگری، تاریخی و صنایع د ستی استان
● جاذبه های گرد شگری: چشمه کوهرنگ، تاالب چغاخور، چشمه د یمه، پل زمان خان، چشمه 
برم، چشمه موال و  سرد اب، د شت الله های واژگون با 8477 هکتار وسعت به عنوان یکی از غنی ترین 
مراتع ییالقی د ر شمال د شت خوربه د ر نزد یکی روستای بنواستکی، آبشار آتشگاه، آبشار د ره عشق، 
پارک جنگلی پروز، چشمه پیرغار، غار سراب بابا حید ر، غار یخی چما، حاشیه زایند ه رود ، قالع د زک 
و چالشــتر، کتیبه های مشروطیت د ر پیرغار، روستای سرآقاســید ، کاروانسراهای جونقان و شلیل، 

برد گوری ها و شیرسنگی.

استان چهارمحال و بختیاري »معروف به بام ایران« سرزمیني مرتفع  د ر قلمرو مرکزي 
فالت ایران و د ر میان رشــته کوه هاي زاگرس قرار گرفته است. مساحت آن بر اساس 
آخرین برآورد  انجام گرفته د ر گروه GIS سازمان مد یریت و برنامه ریزي استان حد ود  

16 هزار کیلومتر مربع مي باشد . این استان از شمال به استان اصفهــــان، 
از جنــــوب به استــــان کهگیلویه و بویراحــــمد ، از 

غرب به استان هاي لرســتان و خوزستان و از شرق به 
استان اصفهان محد ود  مي شود . مرکز این استان، 

شــهرکرد  د ر ارتفاع 2066 متري از سطح د ریا 
قــرار د ارد  کــه مرتفع ترین شــهر د ر بین 

مراکز اســتاني بود ه و به همین سبب 
این اســتان بــه بام ایران شــهرت 
یافته است. بر اساس روش تقسیم 
بند ی جد ید  و پیشنهاد  برای کشور؛ 
منطقــه چهارمحــال وبختیاری با 

ارتفاع3000متــری بــه ســه اقلیم 
کوهرنگ، شــهرکرد  و لرد گان تقسیم 
و اســاس این تقســیم بند ي نیز سه 
شاخص رطوبت، گرما و سرما مي باشد . 
همچنین نرخ بیــکاری 15 د رصد ، نرخ 
مشــارکت اقتصــاد ی 37/1 و نرخ نفوذ 

اینترنت نیز 14/2 است.

استان چهارمحال و بختیاری
ایران شناسی

سرشماری عمومی سال 90تقسیمات کشوری سال 91

● آثار تاریخی: چشمه های کوهرنگ، برم، موال، پارک ملی 
تنگ صیاد ، سرد اب و سیاسرد ، قلعه د زک واقع د ر روستای د ز، 
قلعه سرد ار اسعد  بختیاری د ر فاصله 44 کیلومتری شهرکرد  
و د ر مرکز شهر جونقان، خانه آزاد ه چالشتر د ر قسمت غربی  
شهرکرد ، سنگ نوشته های مشروطیت)گرد شگاه پیرغار( د ر 9 

کیلومتری جنوب شهر فارسان.
● صنایع د ســتی: گیــوه د وزی، نمد مالــی، چوخا بافی، 

قالی بافی و جاجیم بافی.

پست بانک استان
پست بانک استان چهارمحال و بختیاری د رحال حاضر د ارای 
38 نیروی انسانی، 5 شعبه د ر مراکز شهرستان های شهرکرد ، 
ارد ل، بروجن، فارســان، لرد گان، 78 د فتر شهری،152 د فتر 
روســتائی فعال می باشــد . همچنین این اســتان د ارای 14 
د ستگاه ATM د رسطح شــهرها و روستاها، 1200 د ستگاه 
کارتخوان )pos(،170 د ستگاه پایانه شعب)pinpad( و یک 

د ستگاه وب کیوسک می باشد .
روابط عمومی مدیریت شعب استان چهارمحال و بختیاری

جمعیت: 895263 نفر مساحت: 16329 کیلومتر مربع

متوسط رشد  ساالنه: 86 /0 د رصد  تعد اد  شهرستان: 9

سهم از جمعیت کشور: 19 /1 د رصد  تعد اد  بخش: 24

میزان شهرنشینی: 2 /85 د رصد  تعد اد  د هستان: 49

د رصد  باسواد ی: 5 /82 د رصد  تعد اد  شهر: 36

بعد  خانوار: 8 /3 تعد اد  آباد ی د ارای سکنه: 766
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● آویشن: مصرف خوراکی آویشــن دارای اثر خلط آور و ضد سرفه  خوبی می باشد. به همین دلیل محصوالت زیادی به ویژه به صورت شربت از آن تهیه شده است. 
همچنین در برونشیت و سیاه سرفه به خوبی می توان از آن استفاده کرد.

● اسطوخودوس: آرام بخش متوسط و رفع کننده  مشکالت بدخوابی  است. همچنین این گیاه دارای خاصیت ضداضطراب، صفراآور و ضددیابت است.
● اسفرزه: مهم ترین اثر اسفرزه، رفع یبوست است. برای درمان این بیماری باید دانه ها با مقدار زیادی آب یا مایعات مصرف شود؛ چرا که موسیالژ سطح دانه ها، برای 
حجیم شــدن، احتیاج به آب زیادی دارد تا عملکرد آن به حداکثر برســد. اثر دیگر آن، کاهش کلســترول و چربی خون است. آثار دیگر اسفرزه، شامل اثرات ضدسرفه و 

ضدالتهاب دستگاه گوارش است.
● اکلیل کوهی: اکلیلی کوهی) رزماری( مقوی معده، محرک هضم و ترشح معدی و صفراآور است. چندین مطالعه خواص ضد اکسیدان آن را اثبات کرده است؛ به 
طوری که این خاصیت رزماری از چای سبز کمتر و از ویتامین E بیشتر است. تحقیقات دیگری خواص ضد اسپاسم ماهیچه های صاف و قلب، کاهش استرس، تسکین 

سردرد، تسکین آسم و درمان برونشیت آن را تائید کرده است. 
● اوکالیپتوس: اثرات اصلی اوکالیپتوس مربوط به اسانس برگ هاست که دارای خاصیت ضداحتقان و ضدمیکروب است؛ به همین دلیل به شکل بخور، دارای مصرف 
باالئی درجهان است و درحقیقت یکی از پرمصرف ترین اسانس هاست. تنفس اسانس یابخور اوکالیپتوس توسط ریه ها موجب اثرات ضداحتقان، خلط آور، ضدمیکروبی و 

کاهش تورم غشای مخاطی گلو می گردد. 
● پنیرک: دم کرده گل ها به خاطر داشــتن موســیالژ یکی از داروهای خوب ضدسرفه است. همچنین در تورم دهان و گلو مصرف می شود. از سوی دیگر چون دارای 

خاصیت قابض ضعیف است تا حدی به عنوان ضداسهال عمل می کند.
● بادرنجبویه: اثرات خوب بادرنجبویه شــامل اثرات ضد اسپاسم، ضد نفخ و آرامش بخش مشکالت روده ای - ـ معده ای با منشاء عصبی است. همچنین دارای اثرات 

آرامبخش عمومی و ضدمیگرن می باشد. بادرنجبویه دارای اثرات ضد ویروس بوده بخصوص بر روی ویروس هرپس)تبخال( مؤثر است.
● بارهنگ: دانه بارهنگ در درمان یبوست و به عنوان داروی ضدالتهاب دستگاه گوارش مصرف می  شود. در هنگام مصرف بارهنگ باید مایعات به مقدار زیاد نوشید تا 

موسیالژ روی سطح دانه  ها به خوبی بتوانند آب جذب کنند و متورم شوند و از متراکم شدن در معده و روده جلوگیری شود.
● بومادران: بومادران در بهبود مشــکالت پیش از  قاعدگی )PMS(مؤثر می باشــد و باعث منظم شدن قاعدگی، کاهش خونریزی ماهیانه و کاهش درد می گردد. اثر 
دیگر آن بهتر نمودن جریان گردش خون است و به عنوان یک داروی ضدترومبوز مغزی و شریانی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. همچنین تقویت رگ های واریسی از 

دیگر آثار خوب این گیاه است.
● به: میوه بِه بدلیل داشتن پکتین در رفع اسهال مؤثر است. اثرات دیگر آن شامل تقویت کننده معده و التیام دهنده ورم روده ها می باشد. دانه های بِه نیز به دلیل داشتن 

موسیالژ دارای خاصیت خوب رفع التهابات مخاط  ها،  رفع سرفه و رفع گرفتگی صداست.
● بهار نارنج: از گل های نارنج در طب عوام، جهت مشکالت عصبی، به عنوان مسکن و رفع کننده بدخوابی استفاده می شود. آب نارنج هم ضدسرطان، ضدحساسیت، 
ضد التهاب، ضدعفونی کننده، ضد اسپاســم، ضد نفخ، ضد ســرفه، محافظ قلب و کبد، هضم کننده، کاهش دهنده کلسترول و قندخون، کاهش دهنده پرفشاری خون، 

ل، مقوِّی معده و آرامبخش است.  کاهش دهنده اسید اوریک، محرک سیستم ایمنی بدن، مسهِّ

خواص
 گیاهان داروئی

1



م 
د ه

انز
 ش

ال
 س
ی■

خل
 د    ا

مه
هنا

ما
18

ه 1
مار

  ش
■ 1

39
ه 4

ر ما
ریو

شه

65

ـا
ی ه

ـتن
س

د        ان

چگونه نمک کمتری مصرف کنیم؟
● غذاهاي کم نمک را انتخاب کنید و یا غذاها را با مقدار نمک کمتري تهیه کنید.

● از سرسفره غذا نمکدان را حذف کنید.
● براي طعم دادن به غذاها، به جاي نمک از چاشنی هائی مانند سرکه، آبلیمو، سیر، پیاز، سبزي هاي معطر و سایر ادویه ها استفاده کنید.

● تاحد امکان از مصرف غذاهاي صنعتی )غذاهاي آماده و کنسروها( که نمک زیادي دارند خودداری کنید.
● سعی کنید نان های کم نمک یا بی نمک استفاده کنید. توجه داشته باشید که مقدار نمک موجود در نان ها معموالً زیاد است.

● سعی کنید مواد غذائی تازه و طبیعی بخورید و مصرف مواد غذائی شور، دودي و ترشی ها را کاهش دهید.
● براي کم کردن مقدار نمک پنیرها، آنها را قبل از مصرف در آب خیس کنید.

● برچسب هاي روي بسته مواد غذائی را براي دانستن مقدار سدیم )ماده اصلی نمک( مواد غذائی مطالعه کنید.
● آجیل ها و مغزها )مانند بادام و پسته( را بصورت بی نمک یا خام )شور نشده( مصرف کنید.

● مهمترین دالیل مصرف زیاد نمک، عادت به طعم شور است. پس مطمئن باشید با کم کردن مقدار نمک مصرفی خود، در طول 
زمان به طعم کم نمک هم عادت می کنید.

چگونه مصرف قند و شکر را کم کنیم؟
●  در میان وعده از میوه های تازه یا بیسکویت های سبوسدار به جای کیک ها و شیرینی های تر که پرچرب و شیرین هستند استفاده کنید.

●  هنگام تهیه کیک ها و شیرینی هاي ساده خانگی به جاي شکر از میوه هاي تازه یا بخارپز یا پخته شده استفاده کنید.
● مصرف نوشابه هاي گازدار و آب میوه هاي صنعتی را کم کنید و به جاي آن؛ آب، دوغ کم نمک و آب میوه هاي تازه بنوشید.

● همراه با چاي از چنددانه توت خشک یا کشمش بجاي قند و شکر استفاده کنید.
● توجه داشته باشیم؛ »بهترین راه کم کردن مصرف شیرینی ها، نخریدن یا کمتر خریدن آنهاست«.

برای استحکام استخوان ها قارچ بخورید
پزشــکان استرالیائی توصیه می کنند برای جلوگیری از کمبود ویتامین D در بدن و پیشگیری از شکستگی استخوان ها قارچ 
مصــرف کنیــد. مصرف یک وعده قارچ می تواند 20 درصد از ویتامین D مورد نیاز بــدن را تأمین کند. قارچ ها منبع غنی از 
ویتامین D برای افرادی به حســاب می آیند که از نور خورشید بی بهره هســتند اما چنین تحقیقی درمورد فوائد قارچ برای 
اولین بار انجام شــده است. قارچ نیز همچون بدن انسان در واکنش به نور فرابنفش ویتامین D تولید می کند که برای حفظ 
اســتحکام اســتخوان ها و کمک به جذب کلسیم بیشــتر در بدن اهمیت دارد. افرادی که میزان ویتامین D پائینی دریافت 
می کنند استخوان های شکننده ای دارند. همچنین افرادی که در محیط های سرپوشیده و بسته فعالیت دارند بیشتر در معرض 

کمبود ویتامین D هستند. 

خاصیت آنتی اکسیدانی ذرت 
دانشمندان به تازگی کشف کردند که ذرت بوداده )پاپ کورن( حاوی مقدار زیادی آنتی اکسید است که بدن را در برابر تومورهای 
سرطانی، التهاب، بیماری های قلبی و عروقی حفظ می کند. دانشمندان پیشتر معتقدند بودند این مواد بیشتر در میوه و مرکبات 
وجود دارد اما پژوهش انجام شده توسط دانشمندان آمریکایی حاکی  است، یک کیسه ذرت بوداده حاوی سیصد میلی گرم آنتی 
اکسیدان Polyphenols می باشد که همین مقدار در یک کیسه میوه فقط 160 میلی گرم است. کارشناسان توصیه می کنند 
که خوردن ذرت بوداده باعث احیای بدن شــده و پولیفنول داخل آن حاوی الیاف و ویتامین B است که اگر به آن قند یا نمک 

اضافه نشود، به متعادل شدن قند خون و ترشح انسولین کمک کرده و باعث لطافت پوست می شود. 

چگونه مصرف گوشت خود را اصاح کنیم؟
● طی هفته دو یا سه بار غذاي حاوي گوشت یا مرغ در برنامه خود بگنجانید.

● ماهی سرشــار از چربی هاي مفیدي اســت که در گوشت هاي دیگر وجود ندارند. بنابراین حداقل هفته اي دوبار ماهی بخارپز، 
تنوري یا کباب شده مصرف کنید.

● تاحد امکان ماهی هاي چرب مثل ماهی تن )با تن ماهی اشتباه نکنید( و ماهی آزاد را انتخاب کنید.
● هنگام آماده کردن انواع گوشت براي پختن، چربی و پوست آن را دور بریزید.

● گوشت، مرغ و ماهی را با روش هاي سالم مانند بخارپز کردن، آب پز کردن و تنوري کردن طبخ کنید.
● مصرف گوشت هاي فرآوري شده مثل سوسیس، کالباس و کنسروهاي گوشت )مثل تن ماهی( را محدود کنید.
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بیماری هائی که در کمین قلب هستند
امراض قلبی شامل بی نظمی در عملکرد قلب است که درصورت مراجعه نکردن به پزشک و رعایت نکردن رژیم صحیح غذائی می تواند به بروز سکته قلبی در افراد منجر شود. 
آمارها در این رابطه بسیار نگران کننده است، به طوری که کارشناسان پزشکی اعالم کرده اند میلیون ها نفر از افراد در سراسر دنیا به این بیماری ها مبتال می شوند و 30درصد از 
مرگ و میر ها درجهان ناشی از بیماری های قلبی و عروقی است و ساالنه نزدیک به 17میلیون نفر درجهان به این علت جان خود را از دست می دهند. اما این آمار در ارتباط 
با کشورمان بسیار نگران کننده تر است تا جائی که مقامات مسئول اعالم کرده اند حمله های قلبی عامل اول فوت افراد در ایران است. طبق آمارهای به دست آمده از هر 1000 
مورد بیماری قلبی گزارش شده در ایران، حدود 167مورد منجر به مرگ می شود. بنابر اظهارات سرپرست کمیته پژوهشی قلب ایران، سن ابتال به بیماری های قلبی و عروقی 
در ایران 7 تا 10ســال کمتر از کشــورهای دیگر دنیاست. در کشورهای پیشرفته افراد در دهه ششم زندگی با بیماری های قلبی و عروقی درگیر می شوند، ولی این موضوع 

در ایران، در دهه پنجم زندگی افراد رخ می دهد. با این حال نباید از یاد برد که عوارض و بیماری های قلبی با انتخاب یک سبک زندگی سالم می تواند قابل پیشگیری باشد.

نشانه کمبود آب در بدن 
نوشــیدن آب به کنترل اشــتها و پائین نگه داشتن ســطح کالری مصرفی کمک 
می کند. وجود آب کافی در بدن مانع از ابتالی فرد به مشــکالتی چون ســرفه، 
سرماخوردگی و آنفلوآنزا می شود. نوشیدن آب کافی بیش از آنچه تصور می کنیم 
برای سالمت بدن مان مفید است. نبودن آب کافی در بدن با عالئمی همراه است 

که نشان دهنده این کمبود هستند. 
● احســاس خستگی: کارشناسان بر این باورند که نوشیدن آب به اندازه کافی و 

الزم برای بدن سطح انرژی را افزایش می دهد و برای رفع خستگی مؤثر است. 
● افزایش وزن: بررســی ها نشان می دهد نوشــیدن آب به کنترل اشتها و پائین 

نگه داشتن سطح کالری مصرفی کمک می کند. 
● آســیب دیدگــی مفاصل: آب با چرب کردن و به اصطــالح روغن کاری کردن 

مفاصل در تسکین درد این نواحی نقش دارد. 
● ضعف سیستم ایمنی: وجود آب کافی در بدن مانع از ابتالی فرد به مشکالتی 

چون سرفه، سرماخوردگی و آنفلوآنزا می شود. 
● ظاهر نامناسب پوست: نوشیدن آب کافی مانع از آن می شود که پوست به شکل 

خشک و چروکیده جلوه کند. 

عوامل خطرزا برای بیماری    های قلبی و راه های جلوگیری از آن
■ عوامل خطرزا برای بیماری    های قلبی شامل؛ 

● فشارخون
● کلسترول باال 

● B.M.I زیاد )حجم بدن شامل قد و وزن( 
■ راه های جلوگیری از بیماری    های قلبی عبارتنداز: 

● داشتن حجم مناسب بدن و کاهش وزن
● نکشیدن سیگار و ترک آن

● ورزش کردن  
● مصرف میوه و سبزیجات 

●  انجام منظم تست و آزمایش 
● کنترل منظم قندخون 

● طبع سنجد سرد و خشک است و ضدخونریزی، ضدیرقان و ضدبلغم می باشد.
● گرم کننده کلیه ها و رفع کننده ســموم معده و روده قابض است، سردرد 

را تسکین می دهد و تب بُر است. 
● برگ درخت سنجد به صورت ضماد باعث می شود که دمل زود سر باز کند.

● جوشاندة پوست سنجد اگر مزمزه شود ریشه دندان را محکم می کند و از 
خونریزی جلوگیری می کند.

● کسانی که تکرر ادرار دارند، سنجد بخورند.

● برای کسانی که نرمی استخوان و پوکی استخوان دارند مفید است. 
● کسانی که سکسکه می کنند برای درمان آن 50 دانه سنجد و یک لیوان شیر بخورند.

● مصرف سنجد درمان گر ورم کیسة صفرا است و عامل بیماری جذام را از بین می برد. 
● ســنجد باعث قوی شدن ســاق ها می گردد. به کودکان خود روزی 20 تا 

50 دانه بدهید.
● سنجد برای اشخاصی که یبوست دارند مضر است. 

خواص سنجد

ـا
ی ه

ـتن
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د        ان



نکات اخاقی قرآن کریم)2(
هریک از آیات کالم الل مجید  د ارای نکات آموزند ه مهم اخالقی است که د ر اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم.

َِّذیَن ال یَِجد ُوَن إاِلَّ ُجْهد َُهْم َفَیْسَخُروَن ِمْنُهْم  د َقاِت َو ال ِعیَن ِمَن الُْمْؤِمِنیَن فِی الصَّ وِّ َِّذیَن یَلِْمُزوَن الُْمطَّ ● تمسخرو استهزاء: »ال
ُ ِمْنُهْم َو لَُهْم َعذاٌب أَلِیٌم« یعنی؛  آنهائی که از مؤمنان اطاعت کرد ، د ر صد اقتشان عیب جوئی می کنند  و کسانی  َسِخَر اللَّ
را که )برای انفاق د ر راه خد ا(جز به مقد ار )ناچیز(توانایی خود  د سترســی ند ارند ، مسخره می نمایند ، خد ا آنها را مسخره 

می کند  و برای آنها عذاب د رد ناکی است. )سوره توبه آیه 79(
ُقوَن ما بَِخُلوا بِِه یَْوَم  َطوَّ ُ ِمْن َفْضلِِه ُهَو َخْیراً لَُهْم بَْل ُهَو َشــرٌّ لَُهْم َســیُ َِّذیَن یَْبَخُلوَن بِما آتاُهُم اللَّ ● بخل: »َو ال یَْحَســَبنَّ ال
الِْقیاَمِة« یعنی؛ کسانی که بخل می ورزند  و آنچه را خد ا از فضل خویش به آنان د اد ه انفاق نمی کنند ، گمان نکنند  این کار 
به ســود  آنها است، بلکه برای آنها شر است به زود ی د ر روز قیامت، آنچه را نسبت به آن بخل ورزید ند ، همانند  طوقی به 

گرد نشان می افکنند .)سوره آل عمران آیه 180(
 ● غیبت: »َو الیَْغَتْب بَْعُضُکْم بَْعضاً أَیُِحّب أََحد ُُکْم أَْن یَْأُکَل لَْحَم أَِخیِه َمْیتاً َفَکِرْهُتُموُه« یعنی؛ هیچ یک از شــما د یگری 
را غیبت نکند ، آیا کســی از شما د وست د ارد  که گوشت براد ر مرد ه خود  را بخورد ؟)به یقین(همه شما از این امر کراهت 

د ارید .)سوره حجرات آیه 12(
نِّ إِثٌْم« یعنی؛ از بسیاری از گمان ها بپرهیزید ، چرا که بعضی از گمان ها  نِّ إِنَّ بَْعَض الظَّ ● گمان بد : »اْجَتِنُبوا َکِثیراً ِمَن الظَّ

گناه است.)سوره حجرات آیه 12(
ُسوا« یعنی؛ هرگز)د ر کار د یگران(تجسس نکنید .)سوره حجرات آیه 12( ● تجسس: »َوال تََجسَّ

ُ ِمْن َفْضلِِه« یعنی؛ با اینکه نسبت به مرد م و بر آنچه خد ا از فضلش به آنان  ● حسد : »أَْم یَْحُسد ُوَن النَّاَس َعلی ما آتاُهُم اللَّ
بخشید ه، حسد  می ورزند ؟)سوره نساء آیه 54(

َِّذیَن َظلَُموا أَیَّ ُمْنَقلٍَب یَْنَقلُِبوَن« یعنی؛ آنها که ســتم کرد ند  به زود ی می د انند  که بازگشتشان به  ● ظلم: »َو َســَیْعلَُم ال
کجاست. )سوره شعراء آیه 227(

َِّذیَن آَمُنوا لَُهْم َعذاٌب أَلِیٌم فِی الد ّنْیا َو الْ آِخَرةِ« یعنی؛  َِّذیَن یُِحّبوَن أَْن تَِشیَع الْفاِحَشُة فِی ال ● شایع کرد ن زشتی ها: »اِنَّ ال
کسانی که د وست د ارند  زشتی ها د ر میان مرد م با ایمان شیوع یابد ، عذاب د رد ناکی برای آنان د ر د نیا و آخرت است.

     )سوره نور آیه 19(
اءٍ بَِنِمیٍم« یعنی؛ کسی که بسیار عیب جو است و به سخن چینی رفت   و آمد ،  ازٍ َمشَّ ● سخن چینی: »َهمَّ

    پیروی مکن. )سوره قلم آیه 11(
● عیب جوئی: »َویٌْل لُِکلِّ ُهَمَزةٍ لَُمَزٍة« یعنی؛ وای بر هر بد گوی عیب جوئی.)سوره همزه آیه یک( 
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حل معمای بسیار زیبا و مشکل توسط حضرت علی)ع(
د ر روزگار حضرت امام علی)ع( پیرمرد ی از د نیا رفت که 17شتر د اشت، وصیت کرد  اموالش را بین سه پسرش به این ترتیب قسمت کنند ؛ پسر اول به 
میزان یک د وم اموال)8/5 شتر(، پسر د وم به اند ازه یک سوم اموال)5/6 شتر( و پسر سوم و کوچکتر به اند ازه یک نهم)1/8 شتر( اموال پد ر را به ارث 
ببرند . البته بد ون اینکه شتری را بکشند  و بین هم تقسیم کنند . از طرفی هم هرکد ام از پسرها ارث خود  را زند ه و کامل می خواستند . همگان از حل 
این معمای زیبا و مشکل عاجز ماند ه بود ند  و به حضرت علی)ع( مراجعه می کنند  و آن حضرت برای حل این مشکل، د ست به ابتکار جالب و خالقانه ای 
می زند . امام به پسرها می گوید  اگر من یک شتر به شترهای شما اضافه کنم راضی هستید . پسرها می گویند  مسلماً بله چون سهمشان بیشتر می شود  و 
خوشحال می شوند . سپس امام علی )ع( شتر خود  را به شترها اضافه می کند . حاال مجموعاً 18 شتر وجود  د ارد  و شروع می کند  به تقسیم آنها. 9 شتر به 
پسر اول، 6 شتر به پسر د وم و 2 شتر به پسر کوچکتر می د هد  که مجموع آن 17 شتر می شود . د ر آخر هم یک شتر اضافه می آید  که همان شتر خود  

امام بود  و ایشان افسار شترش را می گیرد  و می برد . به این ترتیب مشکل به این بزرگی با تد بیر و خالقیت حضرت علی )ع( حل می شود .

حکایتی خواند نی از لطف الهی
حکایتی از زبان حضرت مســیح)ع(: مرد ی بود  بســیار متمکن و پولد ار. روزی به کارگرانی برای کار د ر باغ خود  نیاز د اشت. بنابراین، پیش کارش را به 
مید ان شــهر فرســتاد  تا کارگرانی را برای کار اجیر کند . پیشــکار رفت و همه کارگران موجود  د ر مید ان شهر را اجیر کرد  و آورد  و آنها د ر باغ به کار 
مشغول شد ند . کارگرانی که آن روز د رمید ان نبود ند  این موضوع را شنید ند  و آنها نیز آمد ند . روز بعد  و روزهای بعد  نیز تعد اد ی د یگر به جمع کارگران 
اضافه شد ند . گرچه این کارگران تازه، غروب بود  که رسید ند  اما مرد  ثروتمند  آنها را نیز استخد ام کرد . شبانگاه، هنگامی که خورشید  فرو نشسته بود ، او 
همه کارگران را گرد آورد  و به همه آنها د ستمزد ی یکسان د اد . بد یهی است آنانی که از صبح به کار مشغول بود ند  آزرد ه شد ند  و گفتند : این بی انصافی 
اســت. ما از صبح کار کرد ه ایم و اینان غروب رســید ند  و بیش از د وساعت نیست که کار کرد ه اند . بعضی ها هم که چند د قیقه پیش به ما ملحق شد ند . 
آنها که اصاًل کاری نکرد ه اند . مرد  ثروتمند  خند ید  و گفت: به د یگران کاری ند اشــته باشــید . آیا آنچه که به خود  شما د اد ه ام کم بود ه است؟ من به آنها 
همان را د اد ه ام زیرا بسیار د ارم. من اگر چند برابر این نیز بپرد ازم، چیزی از د ارائی من کم نمی شود . من از استغنای خویش می بخشم. شما نگران این 
موضوع نباشید . شما بیش از توقع خود  مزد  گرفته اید  پس مقایسه نکنید . من به ازاء کارشان نیست که به آنها د ستمزد  می د هم، بلکه این کار را انجام 
می د هم چون برای بخشید ن، بسیار د ارم. من از سر بی نیازی است که می بخشم. حضرت مسیح فرمود :"بعضی ها برای رسید ن به خد ا سخت می کوشند . 
بعضی ها د رست د م غروب از راه می رسند . بعضی ها هم وقتی که کار تمام شد ه است پید ایشان می شود . اما همه به یکسان زیرچتر لطف و مرحمت الهی 
قرار می گیرند ." شما نمی د انید  که خد ا استحقاق بند ه را نمی نگرد ، بلکه د ارائی خویش را می نگرد . او به غنای خود  نگاه می کند ، نه به کار ما. از غنای 
ذات الهی جز بهشت نمی شکفد . باید هم اینگونه باشد . بهشت، ظهور بی نیازی و غنای خد اوند  است. د وزخ را همین تنگ نظرها برپا د اشته اند . زیرا اینان 

آنقد ر بخیل و حسود ند  که نمی توانند  جز خود  را مشمول لطف الهی ببینند .
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سود        وکو Sudoku یک واژه ترکیبي ژاپني به معناي 
اعد        اد         بي تکرار اســت و د        ر طي ســال هاي اخیر د        ر 
روزنامه ها و مجالت ایراني نیز از این سرگرمی ذهني 
جذاب اســتفاد        ه می شود         که ما هم براي شما آن را 
تهیه کرد        یم. البتــه د        ر نگاه اول همه فکر می کنند         
می توانند         به  راحتي آن را حل کنند         اما با شروع آن، 
تازه متوجه می شــوند         که به این راحتي ها هم حل 
نمی شود        ! قانون هاي حل جد        ول سود        وکو که باید         آن 

را رعایت کنید        :

● د        ر هر سطر و ستون باید         اعد        اد         یک تا 9 آنهم بد        ون 
تکرار نوشته شود        .

● د        ر هر مربع 3 × 3 میز اعد        اد         یک تا 9 باید         جوري 
نوشته شوند         که هیچ عد        د        ي تکرار نشود        .
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روستای آبی بیگلو - اردبیل

روستای کروج - فالورجانروستای جنبه - اردستان روستای تلک آباد - اردستان

روستای قوچان - سامانروستای مارکده - سامانروستای تلک آباد - اردستان

روستای آغدام - پارس آبادروستای سیف خانلو - پارس آبادروستای آبی بیگلو - اردبیل

روستای تلک آباد - اردستانروستای گلیشادرخ - زرین شهر

گزارشتصویریازاشتغالزائیپستبانکایراندرسطحکشور

روستای قلعه ممکا - کیار روستای یاسه چاه - سامان روستای صالح آباد - سامان
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