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مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای
استانداری خراسان جنوبی با اشاره به همکاری
بانک ها در پرداخت تسهیالت اشتغالزایی
روستایی،گفت  :از محل تفاهم نامه
منعقدشده بین معاونت توسعه روستایی و
مناطق محروم ریاست جمهوری با بانک های
عامل از جمله بانک پارسیان؛  51میلیارد تومان
تسهیالت اشتغالزایی به روستاییان پرداخت
شده است.
عالیه خواجوی با بیان اینکه خراسان جنوبی
رتبه هفتم پرداخت وام اشتغال روستایی را در
کشور دارد ،افزود  :با پرداخت این تسهیالت
گام مهمی در راستای حل مشکل بیکاری
روستاییان برداشته شده است.

رئیس اداره نظارت بر طرح های بانک
صنعت و معدن اعالم کرد

سرمایه گذاری14میلیارد یورویی
بانک صنعت و معدن برای دوره تحریم
بانک صنعت و معدن با مجموع تسهیالت
ارزی  14میلیارد یورویی سرمایه گذاری در
پروژههای عظیم اقتصادی در سختترین
شرایط تحریمی را در دست اقدام دارد.
امید کاملی ،رئیس اداره نظارت بر طرح های
بانک صنعت و معدن افزود :بانک صنعت و
معدن با مجموع تسهیالت ارزی  14میلیارد
یورویی سرمایه گذاری در پروژه های عظیم
اقتصادی در سختترین شرایط تحریمی را در
دست اقدام دارد.

این روزها خرید از کانالهای تلگرامی یا سایتهای
اینترنتی در جامعه باب شده است .خرید آسان،
تحویل کاال درب منزل و سهولت دسترسی ازجمله
ویژگیهایی است که این سبک خرید را برای کاربران
جذاب و آنها را راغب به خرید اینترنتی میکند .اما
رشد کسب و کار مجازی برای همگان خوشایند نیست
و عدهای معتقدند رشد آن ،کسب و کار سنتی را با
تهدید روبهرو میکند .عدهای دیگر هم نظر متفاوتی
را دراینباره دارند و میگویند هر کاری جای خود را
دارد و قرار نیست برای یکدیگر آسیبی داشته باشند.
مینا ،دانشجوی رشته هنر از تجربه خریدهای
اینترنتیاش به «ابتکار» میگوید« :تجربه آنچنانی در
خرید اینترنتی ندارم .البته یکسری کاال مثل لباس
که خرید آن ریسک دارد هم انجام دادهام و راضی
بودم .گاهی اوقات قیمت سایت اینترنتی از مراکز
خرید پایینتر است ،این موضوع در گذشته بیشتر به
چشم میخورد ،به همین دلیل برای خرید کاالیی مثل
کفش به مغازه اصلی میرفتم و بعد از اینکه سایز و
رنگ را مشخص میکردم آن کفش را اینترنتی خرید
میکردم چون برایم ارزانتر میشد .اما چند وقتی
است که اخبار ناخوشایندی را در مورد فروشگاههای
اینترنتی میشنوم و همین مسئله باعث شد که میزان
خرید کردنم کم شود».
او سایتهای اینترنتی را برای مشاغل سنتی
یک تهدید نمیداند و میگوید« :رشد کسب و کار
اینترنتی تهدید جدی برای مشاغل سنتی به حساب
نمیآید .البته این مسئله شرط دارد؛ مشاغل سنتی
باید خودشان را به روز کنند تا داستان آژانسها دوباره
تکرار نشود .مدتی است که کار و کاسبی آژانسها
کساد شده و دلیل آنهم این است که خودروهای
اینترنتی ارزانتر و مطمئنتر است ».علی ،حسابدار
یک شرکت خصوصی خرید اینترنتی را کارآمد میداند
و میگوید« :در مجموع از خرید اینترنتی راضی هستم
و هنگام خرید دقیقا میدانم که چه چیزی میخواهم
و با شناخت و اطمینان کامل خرید میکنم».
علی خرید اینترنتی را یک تهدید علیه کسب و کار
سنتی میداند و میگوید« :طبیعتا در این شرایط
کسب و کار سنتی تهدید میشود .البته سرعت خرید
اینترنتی از نظر ما بسیار زیاد است اما واقعیت این
است که این جریان آنچنان گسترده نیست .کسب
وکارهای سنتی باید هرچه زودتر خودشان را مدرن
کنند .خاصیت تکنولوژی ،مدرن کردن است».
بحران اقتصادی گریبان کسب و کار اینترنتی را
میگیرد؟
طی ماههای اخیر به دلیل شرایط بحرانی که
توپنجه نرم میکرد ،بسیاری
اقتصاد کشور با آن دس 
ب و کارها خطر را احساس کردند .برخی از
از کس 
تولیدیها مجبور به توقف تولیدات خود شدند و
بعضی از شرکتها هم به تعدیل نیرو روی آوردند.
اما آیا در این شرایط ،بحرانهای اقتصادی تاثیری

رئیس سازمان اموال تملیکی:
به منظور بررسی عملکرد سال جاری
انجام گرفت

برگزاری جلسه هم اندیشی روسای
شعب استان یزد
جلسه هم اندیشی روسای شعب استان یزد
بانک ایران زمین به منظور بررسی عملکرد سال
جاری با حضور مدیر استان و روسای شعب
این استان برگزار شد.
پورحسنی مدیر استان بانک ایران زمین در
ابتدا به بررسی عملکرد کلیه شعب پرداخته
و عملکرد هر شعبه نسبت به پایان سال
 96بررسی و نقاط ضعف و قوت هر شعبه
را بررسی کرد .پورحسنی گفت :با توجه به
تحقق اهداف ابالغی ضمن تقدیر و تشکر از
عملکرد شعب ،اصالح ترکیب منابع را تا پایان
سال در دستور کار روسای شعب قرار داده
و از تمامی روسا خواستار تالش در جهت
کاهش نرخ تمام شده استان و جذب منابع
دیداری شدند.

رئیس کل بیمه مرکزی در همایش بیمه
و توسعه:

کاسبی آنالین در چاه بحران اقتصادی

مشتریان در اولویت برنامه های
بانک رفاه قرار دارند

مشارکت بانک پارسیان در تسهیالت
اشتغالزایی روستایی
خراسان جنوبی

اخبار

خرید اینترنتی در اولویتهای بعدی قرار میگیرد؟

مدیر عامل بانک رفاه اعالم کرد:

در صدر اولویت ها و تصمیم گیری های
بانک قرار دارند و الزم است ارزش آفرینی برای
ذی نفعان در اولویت قرار گیرد.
سهمانی ،مدیرعامل بانک رفاه در گردهمایی
روسای شعب منطقه سه این بانک با بیان این
مطلب افزود :مشتریان باید به صورت دقیق و
لحظه ای رصد و پایش شوند و برای رفع نیازها
و درخواستهای آنها برنامه ریزی دقیق صورت
گیرد .وی با اشاره به برنامه ها و اقدامات بانک
در زمینه استقرار بانکداری جامع اظهار داشت:
استقرار موفقیت آمیز این مدل از بانکداری در
گرو اتخاذ رویکرد برد-برد در تعامل مشتریان
است؛ در صورتی که بانک و مشتریان از برقراری
یک تعامل دو جانبه منتفع شوند ،می توان گفت
که بانکداری جامع استقرار کامل یافته است.

تولیدوتجارت

کیمیا نجفی

یک صاحبنظر حوزه مسکن و ساختمان معتقد است :افزایش سرمایه بانک مسکن
مهم ترین اقدام در جهت افزایش توانمندی این بانک تخصصی برای حمایت از دو
بخش عرضه و تقاضای مسکن است.
به گزارش هیبنا ،غالمرضا سالمی صاحبنظر حوزه مسکن و ساختمان با بیان اینکه
طی سال های گذشته اقدامات مناسبی در راستای توانمندسازی بخش تقاضا از سوی
بانک مسکن انجام شده است ،اظهار کرد :یکی از پیشنهادهای مناسب برای گسترش
توان تسهیالت دهی و حضور موثرتر بانک عامل بخش مسکن در توانمندسازی دو
بخش عرضه و تقاضا ،افزایش سرمایه این بانک از طریق اختصاص بخشی از اقساط
وصولی طرح مسکن مهر است .در حال حاضر بانک مرکزی ،با استمهال بازپرداخت
اقساط مسکن مهر طی یک دوره  10ساله(تا سال  )1401موافقت کرده و وجوه حاصل
از وصول اقساط تسهیالت مسکن مهر به پرداخت باقی مانده تسهیالت طرح مسکن
مهر و همچنین کمک به نقدینگی صندوق مسکن یکم می شود .با توجه به شرایط
مالی دولت ،اگر بخشی از اقساط وصول شده از تسهیالت مسکن مهر به سرمایه
بانک مسکن تبدیل شود می تواند گام مهمی در راستای تجهیز منابع مالی این بانک
تخصصی برای پرداخت تسهیالت دو سمت عرضه و تقاضا برداشته شود.
وی ادامه داد :با افزایش توان تسهیالت دهی بانک مسکن می توان به تولید و عرضه
مسکن مناسب برای خانه اولی ها اقدام کرد .به طوری که بانک مسکن به عنوان حلقه

kimia.najafi.23@gmail.com

در دنیا امروز دیگر نیاز نیست برای انجام دادن کاری از این سر شهر تا آن سر شهر برویم ،کافی است در خانه بنشینیم و با راه انداختن کسب و کاری
در فضای مجازی درآمد قابل قبولی داشته باشیم .مشاغل اینترنتی با توجه به گسترش فضای مجازی جایگاه ویژهای پیدا کرده و افراد زیادی در این
فضا به رقابت با یکدیگر پرداختهاند.

وقتی در حوزه
آنالین شفاف
باشیم افراد
دیگر از کاالی
قاچاق سراغی
نمیگیرندو
سازمانهای
نظارتی به
راحتی تمام
مسائل را رصد
میکنند
بر کسب و کار اینترنتی داشته است یا خیر؟ رضا
الفتنسب ،دبیر اتحادیه صنفی کسب و کارهای
اینترنتی دراینباره به «ابتکار» میگوید :بحرانی که در
حوزه اقتصاد به وجود آمده ،کسب و کار آنالین را هم
تحتتاثیر قرار داده است .زمانیکه اقتصاد کوچکتر
میشود ،مردم هزینههایشان باال میرود و به دنبال
این هستند که معیشتشان را مدیریت کنند .در این
شرایط هم باعث میشود که کسب و کارهای نوین را
در اولویتهای بعدی زندگیشان قرار دهند و زیاد از
آن استفاده نکنند .از طرفی دیگر مدیریت منابع مالی
ب و کار مد نظر است و با توجه به اینکه هزینهها
کس 
باال رفته ،کار آنالین را با مشکل روبهرو کرده است.
بسیاری از کارهای ما مثل تبلیغات یا خرید سرور در
ب و کارهای بزرگ با دالر انجام میشود و کسب
کس 
 و کارها با افزایش نرخ دالر صرفا به دنبال این هستند
که بتوانند زنده بمانند .وضعیت اقتصادی کنونی به
شدت ما را دچار بحران کرده است .اما نباید در این

دوران ناامید بود .ذات بیزینس داشتن امید است و
در کنار تمام این ماجرا داشتن این امید باعث میشود
افراد تالش کنند تا هزینههایشان را کم کنند تا در
این عرصه بمانند .امیدوارم در ماههای اخیر اتفاقهای
خوبی در اقتصاد بیفتد و بحرانها کمتر شود.
الفتنسب از تاثیر کسبو کار آنالین بر اقتصاد
جامعه میگوید :سایز بازار آنالین اکنون کم است،
این مارکت اگر بزرگتر شود میتوانیم شاهد
گ شدن
اتفاقهای خوبی در اقتصاد ایران باشیم .بزر 
این مارکت میتواند هزینههای خرید افراد را کاهش
میدهد و خرید به آسانی اتفاق بیفتد .وقتی در
حوزه آنالین شفاف باشیم افراد دیگر از کاالی قاچاق
سراغی نمیگیرند و سازمانهای نظارتی به راحتی تمام
مسائل را رصد میکنند .حتی میتوانیم به کمتر شدن
تردد ،کاهش استفاده از سوخت و کم شدن آلودگی
هوا هم اشاره کنیم و از طرفی دیگر سطح رفاه مردم
افزایش پیدا میکند .نمونه بارز آن خودروهای آنالین

است که مورد استقبال مردم قرار گرفت و به دلیل
شفافیتی که وجود دارد افراد تکریم میشوند .آنها
میتوانند به کیفیت این خودروها امتیاز بدهند و یا
اگر شکایتی دارند مطرح کنند .اگر تمام این پازل را
کنار هم بگذاریم ،میبینیم که کسب و کارهای آنالین
میتواند به اقتصاد ،جامعه و فرهنگ کمک کند و
باعث اتفاقهای خوبی باشد.
وی از لزوم مدرن شدن مشاغل سنتی میگوید :اگر
مشاغل سنتی نتوانند خودشان را به روز کنند احتمال
اینکه از بین بروند هست .روزگاری بود که مردم از
گاری استفاده میکردند و بعد ماشین روی کار آمد.
در آن زمان نمیتوانستند بگویند به خاطر اینکه
گاریها را بیمصرف نکنند اجازه استفاده از ماشین را
ندهند .ما نسخهای برای کسبوکارهای سنتی داریم
و میتوانیم آنهایی که آفالین هستند را آنالین کنیم
تا بتوانند کاالهایشان را به فروش برسانند .در این
زمینه نیاز به یک همکاری دو جانبه است.

برخی کاالهای با دوام اموال تملیکی در انتظار فروش داخلی است

برخی کاالهای قاچاق همچون مواد اولیه کارخانهها،
دستگاههای صنعتی و تولیدی و برخی کاالهای با دوام که در
کشور تولید نمیشود و یا کمبود داریم ،پس از طی مراحل
قانونی با مصوبه هیئت دولت و رای قضایی به فروش خواهد
رسید.
به گزارش ایرنا ،جمشید قسوریان جهرمی مدیرعامل سازمان
جمعآوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد :سازمان اموال
تملیکی امین اموال دولت است و پس از سال  ،1392با تصویب
آییننامه مواد  55و  56قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،کاالهای
مکشوفه به ظن قاچاق نیز جهت تعیین تکلیف تا صدور آرای
قطعی در اختیار این سازمان قرار میگیرد.
وی افزود :اموال منقول تحت تملک سازمان به سه بخش
کاالهای ضبطی ،متروکه و قاچاق تقسیمبندی میشود که با
توجه به قانون سازمان اموال تملیکی و قوانین مبارزه با قاچاق
کاال و ارز پس از طی مراحل قانونی تعیین تکلیف میشوند.
این مقام مسئول تاکید کرد :سازمان اموال تملیکی ضمن
تحقق شعار امین اموال دولت و حافظ حقوق ملت ،تا زمان
صدور آرای قطعی از سوی محاکم قضایی تنها نگهدارنده اموال

نگاهویژه

همگانی سازی صنعت بیمه به
افزایش سطح کرامت انسانی
منتهی می شود

است .وی با بیان اینکه سه مرجع در تعیین تکلیف کاالها
نقش دارند ،افزود :ضابطین و کاشفین در کشف و تحویل
کاال و تحویل کاال همراه با تکمیل پرونده و تهیه صورتجلسه
کشف ،محاکم قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی با صدور آرای
مربوطه ایفای نقش میکنند و در آخر نیز سازمان اموال تملیکی
در نگهداری و تعیین تکلیف کاالها نقش اساسی دارد.
جهرمی با اشاره به حساسیت و دشواری وظایف اموال تملیکی
بیان کرد :زمانی که کاالیی توسط کاشفان ،به ظن قاچاق توقیف
و در اختیار سازمان قرار میگیرد ،لزوما ً این کاال حکم قاچاق را
ندارد بلکه به ظن قاچاق است و سازمان وظیفه دارد تا صدور
رای نهایی از سوی مراجع قضایی آن کاال را نگهداری کند.
وی در ادامه افزود :همانگونه که برخی کاالها که از ابتدای
کشف به ظن قاچاق بوده و پس از تبرئه و صدور رای پایانی
مشخص شده ،مشمول قاچاق نمیشود و در اختیار صاحبان
کاال قرار میگیرد.
وی در خصوص فرآیند تعیین تکلیف کاالهای قاچاق گفت:
طبق آییننامه مواد  55و  56قانون مبارزه با قاچاق کاال و
ارز ،تمامی کاالهای قاچاق قطعیت یافته در صورت دریافت

مجوزهای استاندارد و بهداشت در پروسه فروش به شرط
صادرات قرار میگیرند و در غیر اینصورت در راستای حفظ
سالمت مصرفکننده کاالها امحاء میشود که جمع این فرآیندها
نیز در جهت کمک به تولید داخلی انجام میشود.
مدیر عامل سازمان اموال تملیکی درخصوص فرآیند اجرای
فروش کاالهای بادوام در داخل کشو ر گفت :فهرست این دسته
از کاالها توسط سه وزارتخان ه صنعت ،معدن و تجارت ،کشاورزی
و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بهصورت جداگانه به وزارت
امور اقتصادی و دارایی ارائه میشود و سپس در روند اجرای
فروش با شرایط مقررات سازمان قرار میگیرند.
جهرمی اظهار کرد :ارتباط انبارهای نوین سازمان اموال تملیکی
با پنجره واحد گمرکی در بحث ارزشگذاری کاالها ،نهایی شده
و اخیرا ً سامانه انبارداری سازمان به گمرک متصل شده است.
به گزارش ایرنا ،کاالهای بادوام آن دسته از کاالهای مصرفی
هستند که معموال ً در مدت زمان نسبتا ً طوالنیتری مورد
استفاده قرار میگیرند .اینگونه کاالها معموال ً عمر بیشتری
دارند؛ یخچال ،اتومبیل ،اثاثیه و مبلمان از جمله کاالهای بادوام
بهشمار میروند.

مسیر پیشنهادی برای افزایش سرمایه بانک مسکن
متصل کننده میان عرضه و تقاضا عمل کنند .در این قالب ،بانک مسکن با پرداخت
تسهیالت ساخت قابل تبدیل به فروش اقساطی می تواند بین عرضه و تقاضا ارتباط
برقرار کند .به این ترتیب از یک سو ریسک بازگشت سرمایه سمت عرضه کاهش پیدا
می کند چرا که عرضه کننده از فروش واحد مسکونی ساخته شده اطمینان دارد و از
سوی دیگر بانک مسکن با ایجاد سیستم پیش خرید ،از افزایش قیمت واحد مسکونی
برای سمت تقاضا جلوگیری می کند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا ،بانک عامل بخش مسکن به منظور
برقراری انضباط مالی و همچنین امکان پرداخت باقی مانده تسهیالت طرح مسکن
مهر مطابق با سیاستهای دولت پس از انجام پیگیریها و مکاتبات با بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران ،اقدام به انعقاد قراردادهای  20ساله خطوط اعتباری مسکن
مهر جمعا ً به مبلغ  44هزار و  466میلیارد و  600میلیون تومان کرده است .دوره
تنفس اولیه قراردادهای مذکور به مدت  3سال تعیین شده بود که با پیگیریهای
مستمر بانک مسکن ،مدت مذکور در قراردادهای متمم به  10سال افزایش یافت .بر
این اساس بازپرداخت اقساط خطوط اعتباری مذکور از تاریخ  31مرداد سال  1401آغاز
میشود و وجوه حاصل از وصول اقساط تسهیالت مسکن مهر به پرداخت باقی مانده
تسهیالت طرح مهر (تا اتمام تعهدات طرح مذکور) و همچنین کمک به نقدینگی
صندوق مسکن یکم اختصاص خواهد یافت.

بانک مسکن با انعقاد قراردادهای فوقالذکر و متمم آنها در سال های اخیر ضمن
جلوگیری از اضافه برداشت از حساب بانک مرکزی ،با تامین منابع مالی مناسب از
این محل امکان پرداخت باقی مانده تسهیالت طرح مهر و کمک به اتمام پروژهها را
برای پیمانکاران فراهم کرد و با افزایش سقف تسهیالت از  30به  40میلیون تومان
در زمستان  ،95تسریع در تکمیل پروژهها توسط پیمانکاران و تحویل واحدهای طرح
مسکن مهر به متقاضیان را در دستور کار خود قرار داده است.

صنعت بیمه از قابلیت ها و ظرفیت هایی
برخوردار است که می تواند دغدغه های دولت
را در خصوص حوادث طبیعی و تصادفات ،به
میزان چشمگیری کاهش دهد.
غالمرضا سلیمانی که در روز ملی بیمه و
بیست و پنجمین همایش ملی بیمه و توسعه
سخن می گفت با اعالم این مطلب افزود:
حرکت در مسیر تنوع محصوالت بیمه ای در
گرو توسعه رشته بیمه های زندگی است و اگر
ظرفیت های این رشته سرنوشت ساز به طور
کامل فعال شود ،اعتالی سطح رفاه و برقراری
آرامش در آحاد جامعه دور از دسترس
نخواهد بود.
رئیس کل بیمه مرکزی با تشریح شرایط
صنعت بیمه در هنگام تحریم های بینالمللی،
تصریح کرد :برای مقابله با اثرات منفی
تحریمها قصد داریم اوراق ریسک های بیمه
ای را به بازار سرمایه عرضه کنیم و از نهادهای
پولی و مالی انتظار داریم تا با ورود به این
عرصه با صنعت بیمه مشارکت کنند تا تهدید
تحریم ها را به فرصتی طالیی مبدل کنیم.
رئیس شورای عالی بیمه با اشاره به مزایای
قانون جدید بیمه شخص ثالث ،گفت:
صنعت بیمه بخش عظیمی از منابع خود را
برای خسارات قربانیان حوادث جاده ای هزینه
می کند نتایج پژوهش ها نشان می دهد
که جایگزینی راننده محوری به جای خودرو
محوری تا حدود زیادی مشکالت را برطرف
خواهد کرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با کاهش
تصدی گری دولت و نهادناظر در صنعت بیمه،
امکان حضور بیش از پیش بخش خصوصی در
این صنعت مولد ،فراهم شود.
دکتر اسحاق جهانگیری _ معاون اول رئیس
جمهور _ نیز در این همایش به ضرورت
سیاستگذاری مناسب برای رفع چالش های
اقتصادی به نقش موثر صنعت بیمه در این
حوزه اشاره کرد و گفت :ثبات اقتصادی پیش
زمینه تمامی فعالیت های کسب و کار است
و در این راستا سه محور بانک ،بورس و بیمه
می توانند سیاست های دولت را عملیاتی کنند.
وی از صنعت بیمه به عنوان یکی از
پایگاههای مهم اقتصادی یاد کرد و گفت:
جنگ روانی ،رسانه ای و اقتصادی علیه ایران
آغاز شده و به لطف پروردگار ملت ایران از این
بحران بزرگ نیز سربلند بیرون آمده است.
معاون اول رئیس جمهور ظرفیت های
صنعت بیمه را برای رویارویی با تحریم ها،
چشمگیر و موثر توصیف کرد و نسبت بر
اهمیت توسعه این صنعت ،تاکید کرد.
در ادامه این مراسم دکتر فرهاد دژپسند _
وزیر اموراقتصادی و دارایی با ابراز خرسندی
از دستاوردهای اخیر صنعت بیمه از دکتر
غالمرضا سلیمانی به عنوان یک مدیر
بینالمللی و مسلط بر دانش و فناوری روز نام
برد و اظهار امیدواری کرد که صنعت بیمه در
دوران تازه فعالیت خود به افق های چشم انداز
برنامه ششم توسعه دست پیدا کند و ضریب
نفوذ بیمه افزایش یابد.
گفتنی است بیست و پنجمین همایش ملی
بیمه و توسعه با حضور مقامات ارشد اقتصادی
کشور و فعاالن صنعت بیمه در محل سالن
همایش های برج میالد برگزار شد.

مدیرعامل بانک دی در دومین نشست
باروسای ادارات:

بخش عمده ای از مطالبات بانک
دی وصول شد
بانک دی با طبقه بندی امالک و شناسایی
مسائل مربوط به آن ها ،فروش امالک بزرگ
از طریق واگذاری مدت دار در قالب اجاره به
شرط تملیک در دستور کار قرار دارد.
در دومین نشست مدیرعامل بانک دی با
روسای ادارات در ادامه سلسله نشست های
عمومی با کارکنان در ستاد مرکزی این بانک
 ،که با حضور بیش از سی نفر از روسای
ادارات برگزار شد ،ضمن تقدیر از اقدام
معاونت سرمایه انسانی برای برگزاری سلسله
نشستهای عمومی گفت :هدف اصلی از
تشکیل این جلسات عالوه بر تقویت کانال
های ارتباطی کارکنان با مدیران ارشد بانک،
انتقال مستقیم مسائل ادارات به مدیران
ارشد و انعکاس دیدگاه مدیریت ارشد به بدنه
کارشناسان بانک است.
قربانی با بیان این که برگزاری این نشست ها
موجب می شود از طریق هم اندیشی و تقویت
وفاق و تفاهم سازمانی در مسیر حل مشکالت
و مسائل بانک گام های مطمئن تری برداشته
شود گفت :الحمدالله در تمام حوزه ها شاهد
کسب موفقیت ها و دستاوردهای چشمگیری
هستیم که این امر نشانه ای از روحیه تعاون
و مبارزه طلبی همکاران برای پیشرفت روزافزون
بانک است.

