اخبار
تخفيفهاي بهاران بيمه پاسارگاد

شــرکت بيمه پاســارگاد در آســتانه
فرارســيدن ســال نــو و بــه منظور
گراميداشت يازدهمين سالروز تأسيس
شــرکت ،بر اســاس رعايــت اصول
مشــتري مداري و بــا در نظر گرفتن
رفاه عموميهموطنــان در زمان تهيه
بيمه نامه  ،نسبت به ارائه “تخفيفهاي
ويژه بهاران” اقدام نموده اســت.گفتني
اســت ،خريداران بيمــه نامههاي بدنه
اتومبيــل و همچنين بيمــه نامه آتش
ســوزي منازل مســکوني ميتوانند با
مراجعه به بيش از  ۸۱شــعبه و ۲۴۰۰
نماينده در سراسر کشور از تخفيفهاي
ويــژه اين شــرکت برخوردار شــوند.
کليه هموطنــان گراميميتوانند جهت
کسب اطالعات بيشــتر و دسترسي به
نشــاني شــعبهها و نمايندگيهاي اين
شــرکت در سراســر کشــور به پايگاه
اطالعرساني بيمه پاســارگاد www.
 pasargadinsurance.irمراجعه
و يا بــا تلفن گويــاي )۰۲۱( ۸۲۴۸۹
تماس حاصل نمايند.
قدرداني نمايندگان بيمه مرکزي
ازعملکرد بيمهکوثر

نماينــدگان بيمــه مرکــزي جمهوري
اســاميايران از سرپرســتي بيمهکوثر
اســتان کرمانشــاه بازديد و از عملکرد
مديران و کارکنان اين شــرکت در زلزله
مناطق غرب کشــور قدردانــي کردند.
بــه گــزارش روزنامــه عصرايرانيان به
نقــل از روابطعموميبيمهکوثر؛ در اين
مراســم که باحضــور نماينــدگان اداره
نظارت بيمههاي غيرزندگي بيمهمرکزي
جمهوري اسالميايران ،مديران بيمههاي
آتشســوزي و سرپرستي کرمانشاه و نيز
کارکنان ستاد و سرپرســتي برگزار شد،
گزارشي از اقدامات انجام شده از ساعات
اوليه وقوع زلزله در مناطق غرب کشــور
تاکنون بهصورت عملکردي و تصويري
ارايه شد.گفتني است ،اعضاي تيم نظارتي
بيمهمرکزي از اقدامات سريع ،بهموقع و
رضايتبخش مديران و کارکنان بيمهکوثر
در زمينه انســاني ،اجتماعي و حرفهاي و
همچنين پيگيري در پرداخت خسارت به
زلزلهزدگان استان کرمانشاه تقدير و تشکر
کردند.
بازديد معاون عمليات بانکي
ايران زمين از فراز اصفهان

درهشتمين گردهمايي روساي موفق شعب کشور

رؤساي موفق شعب بانک انصار معرفي شدند

با توجه به نقش مهم رؤساي شعب بانكها
در موفقيت و پيشبرد استراتژيها و اهداف
عملياتي بانكها در نيل به اهداف نهايي
سياســتگذاري پولي و بانكي ،هشتمين
گردهمايي رؤساي موفق شعب بانکهاي
کشــوربه همت مؤسســه عالي آموزش
بانكداري ايران و با معرفي روساي موفق

شــعب بانک انصار برگزار شد.به گزارش
روزنامــه عصرايرانيان به نقل از اداره کل
روابــط عموميو تبليغات بانــک انصار،
درهشــتمين گردهمايي روساي موفق
شعب بانکهاي کشور که با حضور معاون
نظارتي بانک مرکزي ،رييس موسســه
عالي آموزش بانکداري ايــران ،مديران

عامــل و اعضاي هيات مديره بانکهاي
کشور در ساختمان بانک مرکزي برگزار
شد ،از  10رييس شعبه موفق بانک انصار
تقدير شــد.در اين گزارش آمده اســت،
تاکنون هشت دوره از گردهمايي مذکور
از ســال  1389تا  1396برگزار شده و با
توجه به اهميت موضوع ارزيابي عملکرد

شعب بانکها و مؤسسات اعتباري کشور
در راســتاي اتخاذ تصميمهاي مناسب
با شــرايط روز و تحوالت بــازار ،عنوان
هشتمين گردهمايي رؤساي موفق شعب
بانکهاي کشــور «راهکارهاي نوين در
ارزيابي عملکرد شــعب» تعيين شــد.در
اين گردهمايي به حائزين رتبههاي اول
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تا سوم رؤســاي برگزيده ،لوحهاي تقدير
و تنديسهــاي افتخارونفرات بعدي لوح
تقدير اهداء شد.

بيمههاي عمر ،منابع ارزشمندي براي بازار سرمايه هستند

دکتر همتي رئيس کل بيمه مرکزي در ســي امين
صبحانه کاري بازار سرمايه با محوريت «نقش بيمه
در توسعه بازار سرمايه» بر نقش بيمههاي عمر در
عمق بخشيدن به بازار سرمايه تاکيد کرد.
به گزارش روزنامه عصرايرانيان به نقل از اداره کل
روابط عموميو امور بين الملل ،دکتر همتي در سي
امين صبحانه کاري کانون نهادهاي سرمايه گذاري
کشور ،گفت :توجه به رتبه ايران در توسعه يافتگي
حائز اهميت بوده و بايد متناســب با آن انتظارات
و توقع داشــته باشيم .همچنين تحليل رابطه ميان
بازارهاي ســه گانه مالي و موانع ناشــي از دولتي
بودن اقتصاد مواردي هستند که بايد قبل از هر نوع
تصميمگيري به آنها پرداخته شود.
وي افزود :با توجه به رابطه منطقي که ميان صنعت
بيمه و اقتصاد کشور وجود دارد ،امکان رشد سريع
ضريب نفوذ بيمه بدون رشــد قابل توجه اقتصادي
وجود ندارد.
دکتر همتي با اشــاره به تقســيم بندي رشتههاي
بيمه به بيمههاي زندگــي و غير زندگي گفت :در
کشور ما به خاطر ساختار بازارهاي مالي  ،حاکميت
دولت وبيمههاي اجتماعي توسط دولت باعث شده
که نقش بيمه عمر در ساختار ترکيبي صنعت بيمه

حداقل باشد.
وي در خصــوص مصوبه برنامه ششــم ،مبني بر
افزايــش ضريب نفوذ به  ۷درصــد گفت :در حال
حاضر بندرت ميتوان کشوري را پيدا کرد که ضريب
نفوذ غير عمر آن باالي ۴درصد باشد .کل حق بيمه
دنيا  ۴.۸ترليون دالر اســت که ۵۵تا ۶۰درصد آن
بيمه عمر است .از  ۶.۸درصد ضريب نفوذ بيمه در
دنيانزديک ۴درصد آن ضريب نفوذ بيمه عمر است.

در کشور ما سازمان تامين اجتماعي يا صندوقهاي
بازنشســتگي بخش مهمياز اقتصاد کشور ما را در
اختيار دارند و به نوعي بيمههاي عمرانجام ميدهند.
دکتر همتي در ادامــه گفت :اگر تامين اجتماعي و
صندوقهاي بازنشستگي با بيمههاي بازرگاني جمع
شــوند خواهيد ديد که ضريب نفــوذ بيمه عمر در
کشور ما پايين نيست.
وي با اشــاره به برنامه ريزي دولت و بيمه مرکزي

براي افزايش ســهم بيمههاي عمــر بازرگاني در
کشور گفت :بيمههاي عمر ويژگيهاي مهميدارند،
داراي منابع بلند مدت هســتند و براي تقويت بازار
ســرمايه گزينه خوبي هستند ،بيمهها با منابع بلند
مدت ميتوانند تعميق بازار ســرمايه از طريق بازار
اوليه موثر باشند.
رئيس کل بيمه مرکزي دولتي بودن شــرکتهاي
بــزرگ بيمهاي و مقرارات ســخت آنها را يکي از
علل نقش آفريني پايين آنها در بازارهاي ســرمايه
دانســت و گفت :من به دولتي بودن صنعت بيمه
اعتقادي ندارم و براي همين روند خصوصي سازي
در اين صنعت را سرعت دادم چرا که بيمه يک امر
خصوصي است که با فعاليتهاي خصوصي خود و
فارغ از مقررات دست و پا گير ميتواند به راحتي به
بورس ورود پيدا کند.
وي تاکيــد کرد :اگر ميخواهيــم صنعت بيمه در
بازار ســرمايه نقش داشته باشد بايد بيمههاي عمر
را گســترش دهيم که بيمه مرکزي در اين راســتا
اقداماتي چون ارائه مجوز براي شــرکتهاي بيمه
عمر تخصصي و دســتور العمل براي جدا ســازي
حســابهاي بيمههاي زندگي و غير زندگي انجام
داده است.

درجهت خريد محصوالت توليد كنندگان خرد و متوسط صورت ميگيرد

بهمنظورتأميــن منابع مالي الزم جهت تســهيل
خريدوفروش توليدات و محصوالت توليدکنندگان
خردومتوسط،بانک توســعه تعاون طرح حمايت از
اين توليدکنندگان را اجرا ميکند.به گزارش روزنامه
عصرايرانيان،حجتاهلل مهديان مديرعامل و رئيس
هيئتمديره بانک توســعه تعاون بابيان اين مطلب
خاطرنشــان کرد :بانک توسعه تعاون بهعنوان تنها
بانک تخصصي بخش تعاون حمايت از بنگاههاي

حمايت بانک توسعه تعاون از توليد ملي

کوچک و متوسط را ازجمله اهداف اساسنامهاي خود
به شمارميآورد.وي افزود :بر اساس اين طرح به آن
دسته از اشــخاص حقيقي و حقوقي که تصميم به
خريد محصوالت شرکتهاي خرد و متوسط رادارند
اما سرمايه کافي ندارند تسهيالت طبق ضوابط بانکي
پرداخت ميگردد تا عالوه بر کمک به خريدار ،منابع
در جهت صحيح مديريت گردد.مهديان با اشاره به
اينکه اجراي اين طرح کام ً
ال در بسترهاي الکترونيکي

انجام ميشود افزود :متقاضيان ميتوانند با مراجعه به
سايت hami.ttbank.irو ثبتنام اقدام به انجام
معامله نمايند تا پس از کامل شــدن فرآيند خريد،
منابع بدون واسطه بهحساب توليدکنندگان خرد واريز
گردد.مديرعامل بانک توسعه تعاون انجام اين طرح
را حمايت از محصوالت توليدشــده در فرآيندهاي
توليد روســتايي ازجمله مشاغل خرد ،توليدات زنان
سرپرســت خانوار ،فعاليتهاي صنايعدستي ،توليد محصوالت کشاورزي و دامپروري دانست

بانک تجارت «افرا» را کليد زد

بانک تجــارت با هدف ارائه خدمات متمايز به مشــتريان حقيقي و
حقوقي  ،طرح تســهيالتي «افرا» را در شــعب سراسر کشور پياده
سازي کرد.
روابط عموميبانک تجارت بــا اعالم اين خبر افزود :در قالب طرح
تســهيالتي افرا  ،کليه اشخاص حقيقي و حقوقي داراي حسابهاي
جاري ،جاري بدون دست چک يا سپرده کوتاه مدت در بانک تجارت
ميتوانند بر مبناي ميانگين شــش ماهه موجودي حســاب خود از
تسهيالت فوق بهره مند شوند.
نرخ ســود تســهيالت اعطايي طرح افرا حداقــل  4درصد با مدت
بازپرداخت  18و  24ماهه ميباشد.مشــتريان متقاضي تسهيالت در
طرح تســهيالتي افرا بر اساس نوع حســاب خود در بانک تجارت
در قالــب طرح افــرا طاليي و افرا نقرهاي از تســهيالت فوق بهره
مند ميشوند .افرا طاليي ويژه مشــتريان داراي حسابهاي جاري

از تســهيالت طرح افرا در قالب کارت اعتبــاري مرابحه بهره مند
ميشوند  .افرا نقرهاي هم ويژه مشتريان داراي حساب سپرده کوتاه
مدت عادي است که با شرايط اشاره شده از تسهيالت فوق بهره مند
ميشوند .نرخ تسهيالت در طرح افرا نقرهاي  15درصد ميباشد.
در اين خبر آمده اســت :سقف تسهيالت پرداختي در قالب طرح افرا
براي اشخاص حقيقي  500ميليون ريال و اشخاص حقوقي  5ميليارد
ريال اســت  .در طرح تســهيالتي افرا امکان انتقال امتياز دريافت
تسهيالت از شخص حقيقي به شخص ثالث نيز در نظر گرفته شده
و اشــخاص حقوقي هم ميتوانند امتياز استفاده از تسهيالت فوق را
صرفا به پرسنل خود تا سقف  500ميليون ريال منتقل نمايند.
مشتريان براي کسب اطالعات بيشتر در خصوص چگونگي دريافت
و جاري بدون دســته چک بوده که بر اســاس ميانگين شش ماهه تسهيالت طرح افرا ميتوانند به شعب بانک تجارت يا پايگاه اينترنتي
موجودي حســاب خود معادل  50تا  75درصد موجودي حساب خود  www.tejaratbank.irمراجعه کنند.

شرکت بيمه دي در پانزدهمين
همايــش تعالي ســازماني که
در روز  7اســفند  1396توسط
ســازمان مديريــت صنعتي در
مرکز همايشهــاي بين المللي
صــدا و ســيماي جمهــوري
اســاميايران برگزار شــد به
عنــوان تنها شــرکت بيمه اي،
موفق به کســب «تقديرنامه دوستاره» از جايزه
ملي تعالي ســازماني گرديد .به گزارش روابط
عموميو امور بين الملل؛ شرکت بيمه دي پس
از ثبت نــام ،تدوين و ارســال اظهارنامه تعالي
ســازماني در روزهاي  17و  18بهمن ماه مورد
ارزيابي نهايي قرار گرفــت و در نهايت در بين
 25شرکت در ســطح تقديرنامه به عنوان تنها
شــرکت بيمهاي موفق به کسب تقديرنامه دو
ستاره تعالي سازماني از پانزدهمين همايش ملي

تعالي سازماني شــد .بيمه دي
پس از ماهها تالش و با انسجام
سازماني توانســت مراحل اوليه
مؤلفههاي يک سازمان متعالي
را در شــرکت پياده سازي کند
و با اعتقاد راســخ به اين موارد
در مســير تعالي گام بر داشته و
موفق به کسب نشان دو ستاره
شود .گفتني است جايزه ملي تعالي سازماني از
سال  1382و با نام جايزه ملي بهره وري و تعالي
سازماني براي سازمانهاي توليدي و صنعتي کار
خود را آغاز کرد و در سالهاي بعد مورد استقبال
ســاير بخشهاي اقتصادي اعــم از خدمات،
آموزش ،سالمت و بخش عموميقرار گرفت و
هم اکنون با نام «جايزه ملي تعالي ســازماني»
از اعتبــار بااليــي نزد بنگاههــاي اقتصادي و
سازمانهاي عموميکشورمان برخوردار است.

اختصاص هزينه چاپ سررسيد به تهيه نوشت افزار در بيمه آسيا

بيمه آسيا برا دومين سال متوالي
هزينه چاپ و توزيع سررســيد را
به تهيه نوشــت افزار براي توزيع
درمدارس مناطق محروم کشــور
اختصاص داد  .به گزارش روزنامه
عصر ايرانيان،روابط عموميبيمه
آســيا در گزارشــي با اشــاره به
مســئوليت اجتماعي بنگاههاي
اقتصــادي ،اعــام کرد :بيمه آســيا بــه عنوان
بزرگترين بيمه خصوصي کشــور و حائز رتبه اول
گروه موسسات بيمهاي يکصد شرکت برتر کشورو
در تداوم انجام فعاليتهاي فرهنگي ـ آموزشي به
ويژه در مناطق محروم کشور ،هزينه چاپ و توزيع
سررسيد ســال  1397را به تهيه نوشت افزار براي
توزيع در مدارس مناطق محروم کشــور اختصاص
داد .بنابراين گزارش  ،نوشت افزارهاي اختصاصي
بيمه آســيا با رويکرد اســتفاده بهينه از امکانات

تبليغاتي و اطالعرســاني و طراحي
هدفمند به منظــور معرفي بيمه به
شــکلي ســاده براي دانش آموزان
مقاطع مختلف تحصيلي تهيه خواهد
شــد.اين گزارش ميافزايد،نوشــت
افزارهاي اختصاصي بيمه آســيا در
ســال 1396با هماهنگي مسئوالن
آموزش و پرورش استانها و با حضور
مديران استاني بيمه آسيا همزمان با آغاز تحصيلي
1396-97در مدارس مناطق محروم سراسر کشور
توزيع شــد.گفتني است ســاخت و افتتاح مدرسه
شهداي بيمه آسيا در منطقه سرباز استان سيستان
و بلوچســتان و تهيه و توزيع توپهاي ورزشي در
مدارس مناطق محروم کشور از ديگر فعاليتهاي
فرهنگي ـ آموزشي بيمه آسياست که مورد استقبال
چشمگير مسووالن آموزشي مناطق محروم کشور
قرار گرفته است .

طي  ٢٢ماه منتهي به پايان دي سال  ٩٦تکميل شد

کارنامه  ٢١هزار ميليارد ريالي بانک صادرات ايران در بخش مسکن اقتصاد مقاومتي

بانک صادرات ايران در راســتاي عمل به برنامههاي
اقتصاد مقاومتي در حوزه مســکن طي  ٢٢ماه منتهي
به پايان دي ماه  ٩٦با اعطاي بيش از  ٢١هزار ميليارد
ريال وام ،نقش مهميدر کمک به اقشار ويژه ،مالکان
بافتهاي فرسوده شهري و نوسازي مسکن روستايي

داشته اســت .به گزارش روابط عموميبانک صادرات
ايران ،اين بانک از ابتداي ســال  ٩٥تا پايان دي ماه
ســال جاري  ٤٧هزار و  ٤٦١فقره وام بالغ بر  ٢١هزار
و  ٤٦٦ميليارد ريال براي خريد و احداث مســکن در
شــهرها و روستاهاي کشــور در قالب برنامه اقتصاد

مقاومتي اعالم شده از سوي مقام معظم رهبري(ره)،
تخصيص داد که گام مهميدر راستاي تحقق اهداف
اجتماعي به شمار ميآيد .بنا براين گزارش ،طي مدت
مورد اشــاره ،خانوادههاي معظم شــهدا ،جانبازان و
ايثارگران از  ٢٥هزار و  ٧٦٩فقره وام مســکن اقشار

ويژه بانک صادرات ايران به ارزش قريب به  ١٨هزار
ميليارد ريال بهره بردهاند .همچنين در اين راســتا ٢٠
هزار و  ٧٩٣نفر از روســتاييان کشور از  ٣٣٦٣ميليارد
ريال وام بهســازي و نوسازي مســکن روستايي اين
بانک استفاده کردهاند.

تاکيد عضو هيات مديره بانک ملي ايران بر لزوم کسب رضايت حداکثري مشتريان
عضو هيات مديره بانک ملي ايران بر لزوم رعايت حقوق
مشــتريان و کسب رضايت حداکثري آنها در واحدهاي
بانک تاکيد کرد .به گــزارش روابط عموميبانک ملي
ايران ،برات کريميکه به استان هرمزگان سفر کرده است
در ديدار با کارکنان بانک در اين استان با تاکيد بر اين که
مشتري ،تنها دارايي واقعي بانک است ،اظهار کرد :همه
تالشهاي مديــران و کارکنان بانک با هدف رضايت

مشتري از خدمات انجام ميشود و خوشبختانه برآوردها
از افزايش روزافزون رضايت مشتريان از خدمات بانک
ملي ايران حکايت دارد .وي اجراي طرح بانک آفيســر
را يکي از عوامل موثر در جلب رضايت مشتريان دانست
و گفت :با اجراي اين طرح بسياري از مشتريان از انجام
حضوري بسياري از تراکنشهاي بانکي بي نياز ميشوند
و اين در حالي است که بانک آفيسر يک طرح منحصر به

فرد در نظام بانکي کشور است .کريميبا تاکيد بر اين که
شرايط بانک از لحاظ منابع بسيار مطلوب است ،روزهاي
پاياني سال را در راستاي جلب رضايت مشتريان بسيار
پراهميت خواند و گفــت :در اين روزها حجم مراجعات
به شعب افزاي شمييابد ،اما اين نبايد به کاهش سطح
کيفي خدمات کارکنان منجر شود .وي با اشاره به اين که
هر شعبه بانک ،نماد واقعي کل بانک است ،اظهار کرد:

بانک و بیمه

www.asre-iranian.ir

رييس كل بيمه مركزي تصريح كرد

بيمه دي برنده جايزه تعالي سازماني شد

معاون عمليــات بانکي بانک ايران زمين
با هيات همراه از شــرکت صنايع تبديل
فراز استان اصفهان در راستاي حمايت از
توليد داخلي بازديد کرد .به گزارش روابط
عموميبانک ايران زمين ،محمدرضا ادبي
معــاون عمليات بانکي ضمــن بازديد از
شرکت صنايع تبدل فراز اصفهان با تشريح
شرايط اقتصادي کشور به ضرورت توجه
به توليد کنندگان داخلي و بهره مندي از
پتانسيل و ظرفيتهاي موجود اشاره کرد
و افزود :به پاس تالش متخصصان علوم
صنايع در کمال بلوغ علميخود به ســر
ميبرد و جوانان اين مرز و بوم ميتوانند
با تالش و همت راههاي موفقيت را طي
نمايند .ادبي يکــي از مهمترين وظايف
هر مجموعه صنعتي و توليــدي را ارائه
محصول با کيفيت دانست و گفت :تحقق
اين مهم با تعامل و پشتيباني مالي بانکها
با شرکتهاي توليدي انجام ميشود .وي
با بيان نکات ضروري تعامالت اقتصادي
در هر برهه از زمان به تشريح و تنوع انواع
خدمات بانک ايــران زمين در حوزههاي
صنعت ،معدن و ســاير صنايع پرداخت و
ابراز اميدواري کرد بيش از پيش شــاهد
افزايش رشد گســترش در اين حوزهها
باشــيم .در ادامه محمد اسماعيل مرندي
مدير عامل شــرکت صنايع تبديلي فراز
به تشريح شکلگيري و تاريخچه شرکت
پرداخت و افزود اين شــرکت به صورت
ساالنه  250هزار متر مربع توليدات سنگ
دارد که  200هزار متر مربع آن جهت بازار
داخلي به  50هزار متر مربع صادرات دارد
که اغلب به کشــورهاي اروپايي و حوزه
خليج فارس صورت ميگيرد و به صورت
مســتقيم براي  60نفر و غير مســتقيم
250نفر اشتغال آفريني دارد .در انتهاي اين
بازديد طرفين بر گسترش همکاريهاي
في مابين تاکيد کردند.
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امروزه خدمات بانکداري الکترونيکي و بانکداري ديجيتال
بانک ملي ايران بســيار نمود خوبي در ميان مردم پيدا
کرده و بايد از اين فضاي مطلوب حداکثر استفاده را براي
افزايش ضريب نفوذ بانک ببريم .کريميخاطرنشان کرد:
برقراري ارتباط مستقيم و نزديک با کارکنان ،زمينه ايجاد
احساس مسئوليت پذيري ،رضايتمندي ،انگيزه و عالقه
مندي بين آنها را فراهم ميکند.

اخبار
جايگاه مطلوب پست بانک در ارزيابي
وزارت اقتصاد

پست بانک ايران براســاس ارزيابي وزارت
اموراقتصــادي و دارائي از عملکرد ســال
 1395از مجموع  1000امتياز شاخصهاي
اختصاصي توانسته است  981امتياز کسب
کند .در همين راســتا و به منظور اطالع از
چگونگي و روند ارزيابي عملکرد و وضعيت
عملکــرد بانک در شــاخصهاي مختلف
گفتگوئي با عبــاس پيرائي رئيس اداره کل
بازرســي ،ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به
شــکايات بانک انجام داديم که در ادامه از
نظرتان ميگذرد.
 آقاي پيرائي ضمن تبريک اين موفقيت،
لطفاً بفرمائيد مبناي قانوني ارزيابي عملکرد
دستگاههاي اجرائي چيست؟ و چگونه انجام
ميگيرد؟

در راســتاي اســتقرار نظام جامع مديريت
عملکرد در دستگاههاي اجرائي کشور ،همه
ساله فرآيند ارزيابي عملکرد به عنوان يکي از
زيرنظامهاي مديريت عملکرد که در فصل
يازدهم قانون مديريت خدمات کشوري (مواد
 82 ،81و  )83مورد تائيد قرار گرفته است در
ابعاد شــاخصهاي عموميو اختصاصي با
همکاري دستگاه ،توسط سازمان مديريت
و برنامه ريزي کشــور اجرائي شده و مبناي
سنجش عملکرد دســتگاهها قرار ميگيرد.
عملکرد پستبانک ايران نيز در همين راستا
ارزيابي شده است.
ارزيابي شاخصهاي عموميو اختصاصي
برچه اساسي صورت ميپذيرد؟

در بعد شاخصهاي عموميتفاهم نامه بين
دستگاه و سازمان اداري و استخداميکشور،
موضوع بند  2تصويب نامه شماره /127675
ت 50642تاريخ  93/10/28هيأت محترم
وزيران بــه عنوان معيار اصلي مالک عمل
قــرار ميگيرد .در خصوص شــاخصهاي
اختصاصي نيز حســب مفــاد بند(ب)ماده
 3آئيــن نامه اجرايي مــواد  81و 82قانون
مديريــت خدمات کشــوري ،ميبايســت
پيشنهاد شــاخصها ازســوي دستگاه به
همراه اهداف برنامهاي با ارائه مســتندات
مربوط به منبع استخراج شاخصها درقالب
ماده يک دستورالعمل اجرائي استقرار نظام
مديريت عملکرد(موضوع بخشنامه شماره
 200/27911تاريــخ  ) 89/05/28با درنظر
گرفتن وظايــف و مأموريتهــاي محوله
دستگاه ،اســناد برنامه توسعه ،سياستهاي
اقتصاد مقاومتي و ســاير اســناد باالدستي
مطرح و جهت بررسي و تائيد به سازمان امور
اداري و استخداميکشور ارائه ميگردد.
 ارزيابي عملکرد پست بانک ايران توسط
چه مرجعي انجام ميگيرد؟

از سنوات گذشته تاکنون پست بانک ايران
بهعنوان يکي از ســازمانهاي وابســته به
وزارت ارتباطــات و فنــاوري اطالعات با
معيارهاي فوق مورد ارزيابي قرارگرفته و به
واسطه بهرهبرداري از نتايج اين ارزيابيها،
تالشهايي نيز درخصوص بهبود عملکرد
صورت پذيرفته است .از ابتداي سال 1394
مقرر گرديد اين بانک در بين ساير بانکهاي
مشمول نيز به عنوان يکي از نهادهاي مالي
تحت سرپرســتي وزارت امــور اقتصادي و
دارائــي در قالب شــاخصهاي عموميو
اختصاصي بانکي مورد سنجش قرار گيرد که
اين موضوع اهميت توجه به مقوله ارزيابي
عملکــرد را دوچندان نمــود .توجه ويژه به
لزوم گسترش هماهنگي بين مديريتهاي
ســتادي و رابطان ذيربط بهمنظــور ارائه
مستندات و گزارش اقدامات به عمل آمده،
در تعامل به موقع و مســتمر امور بازرسي
و حسابرســي امکان پايش و نهائيسازي
اطالعات و مســتندات مرتبــط با عملکرد
واحدهاي تخصصي را در پيخواهد داشت
و پــس از انعکاس به نهادهاي ذيصالح در
تعامل با ارزيابان برون سازماني ،امکان رشد،
نمو و تعالي جايگاه بانک را در بين سايرين
محقق مينمايد.
 وضعيت عملکرد پســتبانکايران در
بعد شاخصهاي اختصاصي و عموميچگونه
بوده است؟

مطابق اعالم رســميوزارت امور اقتصادي
و دارايي در رابطه با امتيازات شــاخصهاي
اختصاصي سال  1395که ارزيابي آن همه
ساله پس از برگزاري مجمع عموميساالنه
بانکها و بهرهگيــري از صورتهاي مالي
صورت ميپذيرد ،خوشــبختانه پست بانک
ايران با کســب نمره  981از مجموع 1000
امتياز مصــوب ،حائز جايــگاه مطلوبي در
شاخصهاي اختصاصي گرديد که اين مهم
را مديون تالشهــاي مجموعه مديران و
همکاران بانک هستيم.
درخصوص شــاخصهاي عموميهرچند
امتياز مکتسبه رشد خوبي داشته (حدود 94
درصد رشد در ســال  1395به نسبت سال
 ،)1394امــا به دليل جديد الورود بودن اين
بانک در بين بانکهاي مشــمول سنجش
عملکرد ،براي احراز جايگاه واقعي و درخور
توجه بانک نياز به تالش و همت بيشتري
در مســتند سازي فعاليتها داريم تا بتوانيم
شرايط مطلوب مورد انتظار را محقق کنيم.

