اخبار
کارت به کارت از مبدا بانک رفاه
در اپليکيشن سه سوت

ت بانک
انتقال وجه شــتابي از مبــدا کار 
رفاه در اپليکيشن ســه سوت امکانپذير
شــد .به گزارش روزنامه عصرايرانيان به
نقل از روابط عموميبانک رفاه ،دارندگان
کارتهاي بانک رفاه از اين پس ميتوانند
با نصب اپليکيشن سه سوت،عمليات انتقال
وجه شتابي را از مبدا اين بانک به سادگي
انجام دهند.
آخرين نســخه اپليکيشن سه سوت ويژه
سيســتم عامل اندروي د و  iOSاز طريق
تماميبازارهاي معتبر در دسترس است.
سفرمدير عامل بانک صنعت و معدن
به اصفهان

علي اشــرف افخميرئيس هيات مديره
و مديرعامــل بانك صنعــت و معدن به
اتفــاق اعضاي هيات مديــره اين بانك
به استان اصفهان ســفر خواه د كرد .به
گزارش پايگاه اطالعرساني بانك صنعت
يدر ســفر يا د شده ضمن
و معدن  ،افخم 
افتتاح ســاختمانهاي جدي د سرپرستي و
شعبه مركزي و شعبه شهرك صنعتي جي
اصفهان با استاندار و صنعتگران اين استان
ديدار خواه د داشــت .وي در سفر خو د به
استان اصفهان  ،از شركت سرمايه گذاري
صنايع شــيميايي ايران ()L.A.Bو چن د
واح د صنعتي ديگر بازدي د خواه د كرد.
برگزاري چهارمين جشنواره ساالنه
«بانک محبوب من»

چهارمين جشنواره ساالنه «بانک محبوب
من» با هدف اعتالي سطح کيفي خدمات
بانکداري و بهبو د ارتباط مردم با بانکها و
مؤسسات مالي برگزار ميشود .به گزارش
مرکز ارتباطات و روابط عموميبانک شهر،
در اين جشــنواره در خصــوص خدمات
بانکي از مشــتريان بانکها نظرسنجي
اينترنتي به عمل آمــده و در پايان ،بانک
برتــر يا محبوبترين بانکهاي کشــور
از دي د مشــتريان انتخاب خواهن د شد .بر
اين اساس ،ايجا د فرصتي براي نظر دادن
مشتريان بانکها در خصوص خدمات با
يک جامعه آماري باال ،ارتباط بيواســطه
ميان مديران ارشــ د بانکها و مشتريان،
افزايش رضايتمندي مشتريان با آگاه کردن
مديران بانکي کشور از نظرات مردم ،فرصت
بيشتر ديده شدن مشتريان در فرآيندهاي
تصميمگيري نظام بانکداري  ،ايجا د فضاي
رقابتي سالم ميان بانکهاي کشور و  ...از
ديگر اهداف برگزاري چهارمين جشنواره
ساالنه «بانک محبوب من» است.
با مراجعه به لينک زيــر و انتخاب بانک
شــهر ،از جوايز ارزنده اين جشنواره بهره
من د شويد.
استقبال گسترده صادرکنندگان از
د ارز توسط شعب بانک ملي
خري 

عضو هيات مديــره و معاون امور ارزي و
بين الملــل بانک ملي ايران گفت :اکنون
تعدادي از شعب خارجي بانک ملي ايران
اقدام به خري د ارز از صادرکنندگان به نرخ
روز ميکننــ د که اين اقدام بســيار مورد
استقبال قرار گرفته است.
غالمرضا پناهي در گفــت و گو با روابط
عموميبانک ملي ايران با بيان اينکه اکنون
امکان خري د ارز حاصل از صادرات در چند
شعبه خارج از کشور بانک ملي ايران فراهم
شده است ،افزود :در حوزه بين الملل روابط
با کارگزاريها به طور مستمر و رو به جلو
حرکتميکند.همچنينفعاليتهايبانک
هم در حوزه ســرويس دهي به مشتريان
در بخش بين الملل نيز رون د رو به رشدي
دار د و در واقع اين رون د نسبت به گذشته
چندين برابر شده است .وي تصريح کرد:
روشــي که اخيرا برخي واحدها در خارج
از کشور به کار گرفته اند ،بحث خري د ارز
حاصل از صادرات اســت که ميربيزينس
بانک ما در روسيه ،شعب بانک در عراق،
شــعبههامبورگ و پاريس ميتوانن د ارز را
خريداري کنند.
پناهي با تاکي د بر اينکه با اين ســرويس
صادرکنندگان ميتوانن د بدون نگراني وجوه
حاصل از صادرات خو د را دريافت نمايند،
ادامه داد :صادرکننــده ميتوان د از خريدار
محصوالت خــو د بخواه د تا ارز حاصل از
صادرات را به حسابهاي بانک ملي ايران
واريز کرده و ســپس ارز را به نرخ بازار در
مقابل ريال به بانک بفروشد.
عضو هيات مديره بانک ملي ايران تاکيد
کرد :رونــ د آماري از شــعب براي خريد
يدهد
ارز حاصــل از صادرات نشــان م 
که صادرکنندگان در اين زمينه اســتقبال
کر دهان د چرا که فروش ارز به سيستم بانکي
ميتوان د امنيت بسياري براي آنها به جهت
ورو د امن ارز به کشور و دريافت وجه آن به
نرخ بازار داشته باشد.

رئیس اداره برنامهریزی و پایش عملکر د بیمه کوثر خبر داد

کسب 812ميليار د تومان حقبيمه توليدي در نه ماهه سال96

حقبيمه توليدي شرکت بيمهکوثر در
نه ماهه سال 96با بهبو د ترکيب پرتفو
به 812ميليار د تومان رسيد .به گزارش
روزنامه عصرايرانيــان به نقل از روابط
عموميو اعالم رييس اداره برنامهريزي و
پايش عملکر د شرکت بيمهکوثر؛ در ادامه
سياست اصالح ترکيب پرتفو ،عملکر د نه
ماهه سالجاري شرکت نسبت به مدت
مشابه سال گذشــته حاکي از کاهش

سهم رشته شــخصثالث و سرنشين
از 61درصــ د به 43درصــ د و افزايش
ســهم بيمههاي زندگي از 12درص د به
21درص د است .محسن آصفي گفت :در
نه ماه سالجاري رشتههاي مهندسي،
مسئوليت و زندگي شــرکت هر کدام
بهترتيب با رشــ د  61 ،187و  74درصد
نســبتبه مدت مشابه ســال گذشته
بيشــترين درص د رشــ د را ميان ساير

رشتهها داشتهاست .وي با بيان اينکه
در مدت يادشــده ،شرکت 503ميليارد
تومان خسارت به بيمهگذاران پرداخت
کر دهاســت ،خاطرنشــانکرد :از کل
خســارتهاي پرداختي ،ســهم رشته
شخصثالث و سرنشين 50درصد ،سهم
بيمه درمان 19درص د و سهم بيمههاي
زندگي 12درص د و نســبت خســارت
بيمهکوثر در اين مدت 61درص د است.
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رييس اداره برنامهريزي و پايش عملکر د
تصريحکرد :با تالش تماميحوزههاي
ســتادي و استاني ســعي شده تحقق
اهداف و سياستهاي اصلي سالجاري
شرکت درخصوص بهينهسازي ترکيب
فروش بــا تمرکز بــر کاهش فروش
رشته شــخصثالث و افزايش فروش
ساير رشتهها باالخص زندگي؛ کنترل
خسارت رشــتههاي درمان و اتومبيل؛
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ســرمايهگذاريهاي مناسب و وصول
مطالبات بهصــورت يکپارچه و متوازن
پيگيري و رص د شو د که نتايج حاکي از
تحقق اهداف ،برنامهها و بودجه مصوب
است.

معاون بانکداري بانک انصار تصریح کرد

افزايش سقف تسهيالت حاتم به  150ميليون ريال

بانک انصار در راستاي تحقق فرمايش مقام معظم رهبري
در حمايت از تولي د ملي ،با سرمايههاي ايراني نسبت به
اعطاي تسهيالت به زوجهاي جوان و عموم مردم براي
تهيه جهيزيه و وسايل زندگي در قالب عق د مرابحه اقدام
نموده است .اين طرح در سال گذشته با اختصاص 10
هــزار ميليار د ريال به مرحله اجرا در آمده و تداوم يافته
است .طرححاتم و اعطاي تسهيالت خريدکااليايراني
توســط بانکانصار ،به عنوان نخستين طرح عملياتي
در حمايــت از تولي دداخليو تحقق اقتصادمقاومتي به
شمارميآيد .بانکانصار پرچمدار تحقق اقتصادمقاومتي
در شبکهبانکي است واجراي طرححاتم را ميتوان يک
حرکت پيشگامانه تلقي کر د که براي موفقيت در سطح
کالن ،نيازمن د عزمعموميشبکه بانکي است تا با اجراي
طرحهاي تکميلي موجبات تقويت نظام تولي دداخلي را
فراه م آورن د و به توسعه ظرفيتهاي بوميو رونقبخشي
بــه بازارفــروش کاالهــاي ايراني مســاعدت کنند.
عملياتيکردن پيشنهادهاي دهگانه مقاممعظمرهبري
درخصوص اقتصادمقاومتي نيازمن د طرحهايي نظير طرح
حاتم اســت تا در راستاي تقويت تولي د داخلي و سمت
تقاضا در عرصه اقتصادي اقدامات گسترده صورت گيرد
و مردم به خري د کاالهاي ساخت داخل تشويق شوند.
البته بانکانصار اصرار دار د که کيفيت کاالهاي ايراني
باي د در سطح اســتانداردهاي بينالمللي رعايت شود.
باتوجه به اهميت اين موضوع و به منظور شفافسازي
اهداف ،نحوه اجرا و چگونگي بهرهمندي متقاضيان از
اين طرح ،آقاي مجاهدي معاون اعتبارات بانک انصار
به ســئواالت مرتبط پاسخ داده است .وي در خصوص
داليل اجراييشــدن طرححاتم گفت:اقتصادمقاومتي،
نيازمنــ د اســتحکام زيرســاختهاي تولي دداخلي با
سرمايههاي ايراني است .بنابراين ،هر اقداميکه باعث
تقويت بنيههاي توليدي و زمينه ساز فروش کاالهاي
ســاخت داخل باشــد ،به تحقق ايــن اقتصا د کمک
کرده اســت .طرح«حاتم» از حــروف اول چهار کلمه
«حمايتازتوليدملي» تشکيل شده است .اين طرح در
اواخرسال  1394طراحي و از اوايل سال  1395به منظور
انجام فعاليتهايي در راستاي حمايت از توليدکنندگان
داخلي ،تسهيل و تســريع در فروش کاالهاي اساسي
ساخت داخل ،لوازم خانگي تولي دداخلي و تقويت سمت
تقاضا به اجرا درآمد .اين طرح ،عالوه بر اقتصادمقاومتي،
تحقق شــعار ســال 1391مبنــي بــر «توليدملي،
حمايتازکاروسرمايهايراني» را نيز مدنظر قرارداده است.
براي اجراي اين طرح که در پي ارايه الگوي ريلگذاري
بانکها براي ايفاي نقش در اقتصادمقاومتي بهتصويب
رسيد ،با رياست بانک مرکزي جمهورياسالميايران
نيز هماهنگي بهعملآمد .بانک انصار از ســا ل 1391
وبه ويژه  92و  93در راســتاي اجراييشــدن فرمايش
مقاممعظمرهبري بر حمايــت از تولي د داخلي ،مبلغي
بالغ بر 30هزار ميلياردريال به تقويت شرکتهاي توليدي
ايراني اختصاص داده اســت تا در راســتاي استحکام
زيرســاختهاي توليدي کاالهاي اساسي هزينه کنند.
در اجراي طرححاتم نيز مبلغ  10هزارميلياردريال به امر

فروش کاالهاي ايراني اختصاص داده شــده است .به
واسطه اين طرح ،تسهيالت به متقاضيان خري د کاال داده
ميشو د تا ضمن رفع نيازهاي مردم ،کاالهاي تولي د داخل
هم به فروش ميرو د و شرکتها به سرمايه و سو د خود
دست مييابند .در اين طرح شرط شده است که گيرنده
تسهيالت تنها باي د کاالهاي ساخت ايران را خريداري
کن د و وجه خري د مستقيم ًا به حساب شرکت توليدکننده
واريــز ميشــود .در اين طرح امــکان خريدکاالهاي
خارجي به هي چ وجه وجو د ندارد .مجاهدي در خصوص
زيرساختهاي اجراي اين طرح بيان داشت :اجراي اين
طرح مبتني بر سيستمکارتاعتباري است تا از طريق
پايانههاي فروش( )POSو اتصال حساب توليدکننده
به دســتگاههاي  POSواريز مســتقيم وجه فروش
کاال به حســاب فروشندگان ميسر و براي جلوگيري از
خري د کاالهاي مشــابه خارجي ،محدوديت شهرهاي
کشــور ايجا د شــود .تاکنون با  17شرکت توليدکننده
کاالهاي اساســي ،لــوازم منزل و فــرش و مبلمان
قراردا د امضاءکر دهايم .دراقصي نقاط کشــور ،بيش از
 1000نمايندگي شرکتهاي طرف قراردا د آماده فروش
کاالهاي خو د هستند .ســايتويژه طرححاتم با آدرس
 http://hatam.ansarbank.comراهانــدازي

شده اســت و هماکنون بهعنوان يک لينک با عنوان
«حاتم» به وبســايت رســميبانک انصار https://
 www.ansarbank.comمتصل شــده است تا
متقاضيان گرامياين تسهيالت بتوانن د از جزئيات طرح و
نحوه برخورداري از مزاياي آن و شرکتهاي طرف قرارداد
و نيز آدرس نمايندگيهاي فروش کاال و آدرس شعب
بانک آگاه شوند.
وي در خصوص اين که مشــموالن اين طرح چه نوع
کاالهايي را ميتوانن د تهيه کنندبيان داشــت:دريافت
کنندگان اين تسهيالت ميتوانن د لوازم آشپزخانه ،صوتي
و تصويري ،تجهيزات سرمايشــي و گرمايشي ،لوازم
خانگي و مبلمان و ســرويس خواب ،يخچال ،فريزر،
لباسشــويي و اجازگاز خو د را در فروشــگاههاي طرف
قراردا د تهيه کنن د که کليه اين لــوازم در پورتال طرح
حاتم درج شده است ضمن ًا درحال گسترش دامنه فروش
به اقالم وکاالهاي ديگر ايراني هســتيم که به محض
حصول نتيجه به اطالع عموم خواه د رسيد.
متقاضيان استفاده از کاالهاي داخلي ميتوانن د با مراجعه
به سايت طر ح حاتم و اطالع از شرايط و مقررات خريد
کاالهاي موردنياز و موجود ،با مشاهده لوازم و نوع قيمت
ت نام در طرح و اخذ ُک د رهگيري براي
آنها پــس از ثب 

دريافت تسهيالت به شعبه تعيين شده مراجعه کنن د و با
ارائه مدارک الزم به تشــکيل پرونده بپردازن د و مراحل
الزم براي دريافت تســهيالت را طي کنن د و با مراجعه
به هريک از نمايندگيهاي فروش در سراسر کشور که
آدرس آنها در سايت مربوط آمده است ،نسبت به خريد
کاالي موردنظر اقدام نمايند.
مبلغ تسهيالت درنظرگرفته شــده براي هر متقاضي
حداکثر  150ميليون ريال با نرخ سو د 15درص د و مدت
بازپرداخت آن حداکثر  36ماهه و مهلت استفاده از اعتبار
موجــو د در کارت ،حداکثر يک ماه اســت و پس از آن
کارت باطل خواه د شــد ،چراکه اعتبار تخصيصيافته
يکبارمصرف اســت .دارنده کارت طي يک ماه مهلت
تعيين شده ميتوان د در چن د مرحله و از چندين فروشگاه
مختلف کاالي موردنياز خو د را خريداري کند .به منظور
توســعه طرح و امکان فروش هرگونه کاالي موردنياز
متقاضيان ،با ساير شرکتهاي توليدکننده داخلي (اعم از
لــوازم خانگي و غيره) مذاکره کر دهايم و آنها را به مرور
يدهيم و همچنين تعدا د
زمان تحتپوشش طرح قرار م 
نمايندگيهاي فروش کاالها را افزايش دا دهايم .افزون
براين ،به گونهاي برنامهريزي کر دهايم که امکان فروش
کاالها به صورت تمام الکترونيک فراهم شو د و زحمت
مراجعه به نمايندگيهاي فروش کم شــود .البته اين
برنامه را هم داريــم که بر اجراي طرح با دقت نظارت
کنيم و کاســتيهاي آن را برطرف کنيــم تا حداکثر
رضايت مشــتريان و متقاضيان را تأمين کنيم .وي در
مور د دريافت اين تسهيالت و مدارک موردنياز و مراحل
آن گفت:نوع مدارک در ســايت طرح حاتم مشخص
شده و متقاضيان پس از ثبتنام در سايت طرح حاتم و
دريافت ک د رهگيري ،باي د در مهلت تعيينشده به شعبه
موردنظر مراجعه کنن د و مدارک الزم را براي طي مراحل
دريافت تسهيالت که کمترين فراين د اداري را داراست،
ارائه دهن د و ســپس ضامن معتبري را معرفي کرده و
ضمن احراز صالحيت برخورداري از مزاياي طرح حاتم،
تشکيل پرونده داده و نسبت به اخذ کارت اعتباري حاتم
اقدام کنند .براي هر فر د واج د شرايط ،امکان استفاده از
تسهيالت فراه م شده و محدوديتي براي اعضاي يک
خانواده وجو د ندارد .مهمترين شرط استفاده از اين طرح،
احراز صالحيت دريافت و توانايي بازپرداخت اقســاط
و عمل به تعهــدات و بعنوان مثال درآم د معين ماهانه
است .متقاضيان ميتوانن د به منظور آسانشدن دريافت
تسهيالت ،درصورتي که از يارانه دولتي استفاده ميکنن د
و مبلغ يارانه به حسابشان واريز ميشود ،با انتقال يارانه
خو د به بانک انصار موافقت کنن د و به بانک براي وصول
اقساط خو د اجازه برداشت بدهند.
امکان استفاده از تسهيالت اين طرح براي همگان وجود
دار د و بــا عنايت به اينکه  10هزار ميليار د ريال به اين
طرح اختصاص يافته است ،تعيين اولويت ضرورتي ندارد
و بانک انصار درنظر دار د که درصورت استقبال از طرح
و انجام تعهدات استفا دهکنندگان ،اعتبار طرح را بازهم
افزايش دهد .با اين وجود ،در صورت وجو د محدوديت
اعتباري ،مزدوجين جوان در اولويت قرار دارند.

انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم برگزار میکنند

کنفرانس ملي فرهنگ سازماني با رويکر د اخالق حرفهاي

دومين کنفرانس ملي فرهنگســازماني با رويکر د اخالق حرفهاي و
ت اجتماعي مديريت ،توسط انجمن مديريت ايران
دومين جايزه مسئولي 
و همکاري دانشگاه خاتم و با مشارکت و حمايت سازمانها و نهادهاي
مختلف علميو اقتصادي و به رياســت دکتر مجي د قاســميرييس
هيأتمديره انجمن مديريت ايران و رييس دانشگاه خاتم و با همکاري
بانکپاسارگاد ،درتاريخهاي  24و  25بهمن سال  1396برگزار خواهد
شــد .بهگزارش روابط عموميبانکپاسارگاد ،دکتر آذر صائميان دبير
اين کنفرانس با اعالم اين خبر گفت :توسعه و ترويج فرهنگ سازماني
مبتني بر اخالق حرفهاي در نظام فکري فردي ،سازماني و اجتماعي،
دستيابي به ارزشها و الگوهاي مناسب رفتار حرفهاي در توسعه پايدار
و ارايه آخرين دســتاوردهاي علميو کاربردي در فرهنگسازماني با
رويکر د اخالق حرفهاي از اهداف برگزاري اين کنفرانس اســت .وي
در ادامه با اشاره به محورهاي کنفرانس که در سه گروه حوزه فردي،
حوزه سازماني و حوزه اجتماعي طبقهبندي ميشوند ،افزود :روانشناسي
اخالق فردي ،ســبک زندگي و رفتار مبتني بر اخالق ،شاخصهاي
توســعه اخالقي ،قوانين طالئي اخالق فردي()Golden Rulesو
چالشهاي ارزشــي ،اخالقي و راهکارهاي بهبو د آن در حوزه فردي،
ابعا د و مؤلفههاي نظام اخالقي– فرهنگي در ســازمانها ،منشــور
اخالقي و نحوه تدوين آن ،راهبردهاي فرهنگ ســازماني مبتني بر
کسب تعالي اخالقي ،الگوسازي و توسعه اخالق حرفهاي در مديران
بخش دولتي -خصوصي ،ارزيابي و حسابرســي فرهنگي و ارزشي در
سازمانها و مباني اخالقي فناوريها (فناوريهاي همگرا در چارچوب
توســعه پايدار) در حوزه سازماني ،اخالق و محيطزيست ،راهبردهاي
اخالق در مسئوليتاجتماعي ،ابعا د و مؤلفههاي شهرون د حرفهاي(حقوق
شهروندي -رفتار شهروندي) ،اخالق در رسانهها و فضاي مجازي و
اخــاق ،اقتصاد ،قانون در حوزه اجتماعي از مؤلفههاي اين کنفرانس
هستند .رييس شوراي سياســتگذاري مجله مديريت ،همچنين با
اشــاره به برگــزاري دومين جايزه مســئوليتاجتماعي مديريت ،که
همزمان با کنفرانس ملي فرهنگ سازماني برگزار ميشود ،چهار محور
اصلي اين مهم را برشــمر د و ادامه داد :مسئوليت مديريت ،مسئوليت
اقتصادي (ســودآوري که فلسفه وجودي شــرکت است) ،مسئوليت
قانوني (پيروي از قوانين که مشــخصکننده ميزان پايبندي و تعهد
سازمانها به قوانين و مقررات است) ،مسئوليت اخالقي (ميزان تعهد
و پايبندي به موضوعات اخالقي بهعنوان مهمترين بخش از عملکرد
يدهد) و مسئوليت
که ساير مسئوليتها را نيز تحتالشعاع خو د قرار م 
داوطلبانه و بشردوستانه از محورهاي مسئوليتهاي اجتماعي هستند.

در جايزه مســئوليتاجتماعي مديريت 20 ،زيرمعيار از اين  5محور در
سازمانها مور د ارزيابي قرار خواه د گرفت.
وي در ادامــه با اشــاره به اين نکته که موضــوع اخالق حرفهاي با
فرهنگ سازماني عجين است ،اظهار داشــت :نهادينهسازي اخالق
حرفهاي ،پيششرط موفقيت سازمانها است و اشاعه آن ميتوان د به
تقويت فرهنگ سازماني کمک کند.
وي با بيان اينکه رعايت اصول اخالقي به مزيت رقابتي ســازمانها
کمــک ميکند ،افزود :اگر ه دفهاي اخالقي را به خوبي شناســايي
کنيــم و بهعنوان اصول پايه اخالق حرفهاي قرار دهيم ،ميتوانيم به
پايبندي سازمانها به مسئوليتهاي اجتماعي ،اميدوار باشيم.
صائميان با تأکي د بر اين نکته که  500شرکت برتر دنيا پايبندي خود
را به موضوعات مسئوليت اجتماعي و اخالق حرفهاي در قالب تدوين
و اجراي استراتژيهاي سازماني نشان دا دهاند ،تصريح کرد :در دومين
کنفرانس فرهنگ سازماني ،مفاهيم ساده در اخالق حرفهاي مديريت
تبيين خواه د شــد؛ موضوعاتي که اکنون به چالش مهم بهرهوري و
اثربخشي سازمانها تبديل ش دهاند .وي از مسئوليتپذيري ،پاسخگويي،
داشتن حق دسترسي به اطالعات و انتخاب ،عدالت و انصاف ،سالمت
اداري ،شفافيت ،استقالل حرفهاي ،خودفهمي ،بيطرفي و  ...به عنوان
برخي از اين مفاهيم يا د کر د و گفت :با عميق شدن در مفاهيم اخالق
حرفهاي ،سازمان ميتوان د در بحث حرفهاي شدن ،به شرايط مطلوبي
دســت پيدا کند .دبير کنفرانس ملي فرهنگ سازماني با ذکر تعريف
کوتاهي از اخالق حرفهاي تأکيــ د کرد :اخالق حرفهاي ميگوي د که
شــما حق داري د و من بهعنوان ســازمان ،وظيفه دارم تا به نيازها و
خواســتهاي شما پاسخگو باشــم .به گفته وي ،در اخالق حرفهاي
باي د فراتر از معيشــت زندگي ،فکر کنيم و فر د باي د نيازهاي جامعه را

بانک و بیمه

به نيازهاي خو د ترجيح دهد .دبير کنفرانس فرهنگســازماني با بيان
اين نکته که باي د روي بحث فرهنگ سازماني کار جدي انجام دهيم
تا نتايج آن را در فعاليت ســازمانها مشــاهده کنيم ،افزود :فرهنگ
در عقايد ،باورها و هنجارها نهفته اســت و ميتوان د به رشــ د فردي
و ســازماني ما کمک کند .وي بيشترين ضعف سازمانها را ناشي از
نپرداختن به مســئوليت مديريت عنوان کر د و تصريح کرد :باالترين
امتياز در اين دومين جايزه مسئوليتاجتماعي مربوط به حوزه مسئوليت
مديريــت و اقتصادي خواه د بود .چراکه اگر ســازماني به اين بخش
ت اجتماعي در حوزه بشردوستانه
توجه ويژه کند ،خو د به خو د مسئولي 
را نيــز انجام خواه د داد .وي با اشــاره به اين نکته که ارزيابي جايزه
مســئوليتاجتماعي در ســازمانهاي دولتي با بخــش خصوصي يا
عامالمنفعه تفاوت دارد ،اعالم کر د که از مؤسسات عامالمنفعه و خيريه
بابت ثبتنام در جايزه مسئوليتاجتماعي مديريت ،هزينهاي دريافت
نخواه د ش د و اين مؤسسات بهصورت رايگان مميزي خواهن د شد.
دکتر صائميان با تأکي د بر اين نکته که ارزيابيها متعهدانه و مسئوالنه
خواه د بــود ،تصريح کرد :ارزياباني بــراي ارزيابي و مميزي انتخاب
خواهن د شــ د که خوشــنام ،حرفهاي و داراي سوابق ارزيابي در جوايز
معتبر بوده و به مفاهيم مسئوليت اجتماعي آشنايي کامل داشتهباشند.
وي با اشــاره به اين نکته که مهلت ارسال مقاالت به اين کنفرانس
تا پايان دي ماه سال جاري تمديد شدهاست ادامه داد :تماميمقاالت
پذيرفتهشده در کنفرانس ملي فرهنگ سازماني ،بهصورت رايگان در
پايگاه استنادي جهان اسالم ( )ISCو سيويليکا ()CIVILICA
نمايه و منتشر خواهد شــد .وي همچنين خاطرنشان کرد :در عين
حال ،ارائه تجربيات مديران موفق در فرهنگ سازماني ،ارائه مقاالت
برتر دانشجويي و برگزاري پنلهاي تخصصي و کارگاهاي آموزشي
از برنامههــاي جانبي ايــن کنفرانس خواهند بــود .وي ادامه داد:
مکاتباتي با آقاي پروفســور دانيل دنيســون و پروفسور ادگار شاين
داشــتيم و اميدوار هســتيم که بتوانيم از ســخنراني اين اساتيد در
کنفرانس بهره بگيريم.
وي همچنين از بانکپاسارگا د و شرکتهاي سرمايهگذاري پارسآريان،
ميدکو ،فناپ ،داتين ،خدمات ارزي و صرافي پاسارگاد ،بيمهپاسارگاد،
گروه ارزشآفرينان پاسارگاد ،نسيم سالمت پاسارگاد ،ليزينگ پاسارگاد،
گسترش انرژي پاسارگا د و بيمه اتکايي ايرانيان به عنوان حاميان مالي
طاليي و دانشگاههاي خاتم ،خواجه نصيرالدينطوسي ،شهي د بهشتي،
پيــام نور و قم و  10انجمن علمــيو مديريتي و  ...به عنوان حاميان
معنوي اين کنفرانس نام برد.

اخبار
بانک صادرات بازوی دولت در اجرای
طرحهایاشتغالزا

اهم تسهيالت اعطايي بانک صادرات ايران
در بخشهاي مختلف اقتصادي کشور از
ابتدا تا پايان آذر ماه سال جاري از  ٣٩هزار
و ٥٣٦ميليار د ريال فراتر رفت که حمايت از
تولي د داخلي ،تسهيالت مسکن اقشار ويژه،
پشتيباني از بنگاههاي کوچک و متوسط،
صادرات و بهســازي و نوســازي مسکن
روستايي به ترتيب بيشترين سهم از اين
تســهيالت را به خو د اختصاص دا دهاند.
به گزارش روابــط عموميبانک صادرات
ايــران ،نقش اين بانک طي ســالهاي
اخير به عنوان بــازوي قدرتمن د دولت در
اجرايي کردن برنامههاي اقتصا د مقاومتي،
حمايت از تولي د داخلي و زدودن چهره فقر
از بخشهاي کمتر توسعه يافته کشور با
حمايت از مشاغل خانگي و ياري رساندن
به آســيب ديدگان از حوادث قهري و غير
مترقبه درکشور و عمل به مسئوليتهاي
اجتماعي ،نقش بي بديلي بوده به نحوي
که در تداوم همراســتايي بانک با اهداف
و اقدامات دولت طي  ٩ماه ابتداي ســال
 ،٩٦حجم تســهيالت پرداخت شــده به
بخشهاي مور د اشــاره از  ٣٩هزار و٥٣٦
ميليار د ريال فراتر رفته و رون د افزايشي آن
تا پايان سال جاري همچنان ادامه خواهد
يافت .بنا براين گــزارش ،بانک صادرات
ايــران طي مدت مور د اشــاره با پرداخت
بيش از ٢٠هزار و  ٤٤٤ميليار د ريال براي
خري د کاالهاي بادوام تولي د داخل تسهيالت
پرداخت کرده که اهميت حمايت اين بانک
از صنعت داخلي را نمايان ميسازد.
در اين مــدت قريب به  ٨هــزار ميليارد
ريال براي ســاخت يا خري د مسکن اقشار
ويژه توســط بانــک صادرات ايــران در
اختيار خانوا دههاي محترم شهدا ،جانبازان
وايثارگران قرار گرفته اســت .بنگاههاي
کوچک و متوســط متوقــف و يا در حال
فعاليت با ظرفيتي کمتر از ظرفيت اسمينيز
 ،با تسهيالتي بالغ بر  ٥٥٠٠ميليار د ريال
از سوي بانک صادرات ايران مور د حمايت
قرار گرفتهاند.
طي اين زمان ،بيش از  ٣٢٠٠ميليار د ريال
براي رونق بخشي به بخش صادرات کشور
توسط اين بانک پرداخت شده که در بهبود
صادرات غير نفتي کشور نقش مثبتي ايفا
کرده است .نوســازي و بهسازي مسکن
روســتايي نيز با تخصيص بالغ بر ١٤٨٦
ميليــار د ريال مور د توجــه مديران بانک
صادرات ايران بوده است.
اقدامات اساسي پست بانک ايران در
د و اشتغال روستائي
حمايت از تولي 

خســرو فرحي در شــوراي مديران پست
بانک ايران اظهارداشت :اين بانک اقدامات
اساسي درراستاي حمايت از تولي د و اشتغال
يده د و تالش ميکن د در اجراي
انجام م 
اين مهم موفق عمــل نمايد .به گزارش
روابط عموميپست بانک ايران :فرحي با
اشاره به ماهيت پست بانک ايران بعنوان
بانک توسعهاي و تخصصي حوزه ICT
و بزرگترين خر دهبانکدار کشور گفت :تأمين
سرمايه درگردش حوزههاي ، IT،ICT
دانش بنيانها ،کشاورزي ،دامداري ،منابع
طبيعي ،صنايع تبديلي و تکميلي و اعطاي
تســهيالت به طرحهــاي داراي توجيه
اقتصادي و اشتغالروســتائي از مهمترين
اقداماتي اســت که اين بانک درراستاي
قانون حمايت از توليد ،توســعه و اشتغال
يدارد .وي با اشاره به استقبال مشتريان
برم 
و مسئوالن باجههاي بانکي از اَپ موبايلي
ســکه همراه پســت بانک ايران و رشد
روزافزون تراکنشهاي آن اظهارداشت :اين
نرم افزار کاربردي و رايگان موجب تسهيل
در انجام عمليات بانکي مشتريان و ترويج
فرهنگ بانکداري الکترونيک در روستاها
شده و عالوه بر آن درآم د باجههاي بانکي
را افزايش داده اســت .فرحي درادامه اخذ
مجوزهاي الزم از بانک مرکزي و تطبيق
فعاليت باجههاي خدمات بانکي روستائي
با استانداردهاي آن بانک را نقطه عطفي
براي ارتقاء عملکر د باجهها و تحقق منابع
سپر دهاي بانک دانست و گفت :اين بانک
بعنوان بزرگترين خر دهبانکدار کشــور با
تعامل و هم افزائي با دستگاههاي اجرائي
مرتبط با حوزههاي روستائي و با حمايت
دولت و مجلس شــوراي اسالميتوانسته
اســت حضور مؤثري در مناطق روستائي
و کم برخوردار داشــته باش د که در همين
راستا  34هزار حساب توسط دهياريهاي
در اين بانک جهت خدماترساني به اقشار
آسيب پذير روســتائي افتتاح شده است.
وي برتالش مضاعف تماميکارکنان در
تعميق جايگاه توسعهاي و تخصصي بانک
در حوزه  ITتأکي د کر د و افزود :با توجه به
درخواست شرکتهاي دانش بنيان جهت
تأمين مالي و سرمايه در گردش آنها بايد
توجــه خو د را به اين امر معطوف کرده تا
رســالت خو د را درجايگاه فعلي بيش از
پيش تثبيت نمائيم.

