دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

پیشنویس موافقتنامه تجارت آزاد ایران و پاکستان نهایی شد

ایران و پاکســتان پیش نویس اولیــه موافقتنامه تجارت آزاد و
حل و فصل سریع مشکالت مربوط به کانالهای بانکی میان دو
کشــور را نهایی کرده اند .این تفاهم در جریان سومین نشست
کمیته مذاکرات تجاری در خصوص موافقتنامه منطقه تجارت
آزاد میان ایران و پاکســتان که طی روزهای  ۲۱و  ۲۲نوامبر در
تهران برگزار شد ،به دست آمده است .نشست بعدی قرار است در
ژانویه  ۲۰۱۸در اسالم آباد برگزار شود که طی آن انتظار میرود
روند تصویب موافقتنامه تجارت آزاد متشــکل از  ۲۶ماده و پنج

پیوست سرعت بیشتری بگیرد .این منابع گفتند متن
موافقتنامه تجارت آزاد پس از مذاکرات طوالنی دو
روزه بین مقامات و کارشناسان فنی نهایی شده است.
طرفین با بررسی آمارهای تجاری اخیر در خصوص
مبادالت تجاری دوجانبه ،بر ضرورت تبادل رسمی
آمارهای تجاری توسط مقامات گمرکی طرفین به صورت منظم
تاکید کردند .به گفته این منابع ،طرف پاکستانی به طرف ایرانی
اطالع داده که آمادگی مشــارکت در ســمیناری که به میزبانی

بازار پول
ایران برگزار خواهد شد را دارد .این نشست با هدف
افزایش آگاهی بخشهای خصوصی و تجاری ایران
از فرصتهای موجود در کریــدور اقتصادی ایران و
پاکستان برگزار میگردد .منابع مذکور افزودند« :ما
تصمیم گرفتهایم مذاکرات بیشتری به منظور تکمیل
تمام ضمیمههای موافقتنامه تجارت آزاد تا ژوئن  ۲۰۱۸صورت
دهیم که فرآیند فنی موافقتنامه نهایی تجارت آزاد برای کسب
موافقت دولتهای مربوطه تکمیل خواهد کرد».

از ظاهر تا محتوای بخشنامههای بانک مرکزی

سپردههایگرانقیمت
مانع کاهش سود تسهیالت
باید پذیرفت که در حال حاضر ،بسیاری از سپردههای بلندمدت موجود
در بانکها با نرخ سود قبلی محاسبه میشوند که به معنی جمعآوری گرانتر
سپردهها نسبت به نرخ فعلی توسط بانکها و این نرخ گران را باید از مشتریانی
که وام میگیرند ،دریافت کنند

اینکه کــدام یک از نرخهــای تورم،
سپرده و تسهیالت مقدم و کدامیک
موخرند ،بایــد گفت که در ابتدا مقدم
نرخ تورم اســت ،دوم نرخ سپردهها و
سوم نرخ تســهیالت .زیرا تا نرخ پول
مشخص نشــود ،نرخ تسهیالت قابل
محاسبه نخواهد بود .بنابراین سیاست
بانک مرکزی برای کنترل نرخ سپردهها،
سیاست درستی بوده است
آفتاب اقتصادی -الهام عالئی :اواســط تیرماه
سال جاری ،بانک مرکزی طی بخشنامهای ،مصوبه
جدید شــورای پول و اعتبــار را در مورد تعیین
سود تســهیالت عقود مشارکتی و غیر مشارکتی
به بانکها ابالغ کرد .در این بخشــنامه آمده بود:
«شورای پول و اعتبار ،ضمن تأیید و حمایت کامل
از اقدامــات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم کردن
و تمهید شرایط برای کاهش نرخهای سود بانکی
همسو و متناســب با اقتضائات اقتصاد کالن و به
ویژه نرخ تورم و اســتقبال از تفاهم و توافق اخیر
شبکه بانکی کشــور در خصوص تعدیل نرخهای
ســود علیالحساب ســپردههای بانکی و تأیید و
تصویب نرخ حداکثر  ۱۵درصد برای ســپردههای
ســرمایهگذاری مدتدار یکساله مقرر کرد؛ نرخ
سود تســهیالت عقود غیرمشــارکتی بانکها و
مؤسســات اعتباری و همچنین نرخ ســود مورد
انتظار عقود مشــارکتی قابل درج در قرارداد میان
بانک یا مؤسســات اعتباری و مشــتری ،حداکثر
معادل  ۱۸درصد تعیین میشــود .همچنین نرخ
سود تسهیالت بانک کشــاورزی برای تسهیالت
ســرمایهگذاری معادل  ۱۵درصد و برای ســایر
تســهیالت معادل  ۱۸درصد تعیین شد .در این
بخشنامه تأکید شــده بود که مصوبه یاد شده از
تاریخ  1395/4/16الزماالجرا است».
این در حالی اســت که علیرغم گذشــت حدود
پنجماه از این بخشنامه ،همچنان مواردی مشاهده
میشوند که در آنها این نرخ رعایت نمیشود ،تا به
جایی که روز گذشته ،رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلــس اذعــان داشــت« :به زودی در جلســه
کمیسیون اقتصادی موضوع اجرای بخشنامه بانک
مرکزی مبنی بر کاهش نرخ ســود ســپردههای
بانکی بررسی میشــود ».محمدرضا پورابراهیمی
داورانی با اشــاره به ابالغ بخشنامه بانک مرکزی
در خصــوص کاهش نرخ ســود ســپرده بانکی
در شــهریورماه گفت« :با وجــود اینکه از مصوبه
کاهش نرخ سود سپردههای بانکی حدود سه ماه
میگــذرد ،اما گزارشها حکایــت از این دارد این
مصوبه به صورت صحیح اجرایی نمیشود .با توجه
به گذشت حدود ســه ماه از ابالغ مصوبه کاهش
نرخ سود سپرده بانکی این انتظار میرفت موضوع
کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی نیز به طور کامل
اجرایی شود ،اما این مهم اجرایی نشده است .عدم
اجرای کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی بیانگر این
است که بانکها در اجرای مصوبه کاهش نرخ سود
سپردههای بانکی عملکرد موفقی نداشتهاند».

پورابراهیمی داورانی افــزود« :در هرصورت برای
منطقی شــدن نرخ سود تســهیالت بانکی باید
نرخ سود سپردهها نیز منطقی شود ».کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی به منظور بررسی
میزان اجرای بخشــنامه کاهش نرخ سود سپرده
بانکی به زودی جلســهای برگــزار خواهد کرد و
نبایــد فراموش کرد یکــی از راهکارها برای رونق
بخش تولید و اشــتغالزایی ،ارائه تسهیالت بانکی
با نرخ منطقی است .بانکها با توجه به بخشنامه
شهریورماه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود
سپردههای بانکی ملزم به انجام این کار هستند و
تخلف بانکها در این رابطه قابل قبول نیست.
همه اینها در شرایطی اســت که بانک مرکزی و
شــورای پول اعتبار همواره بر رعایت نرخهای ۱۸
درصدی برای سود تسهیالت و  ۱۰و  ۱۵درصدی
برای سود سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت تاکید
دارند .همچنین محاسبه سود تسهیالت بانکی از
مواردی است که بیشتر افراد به آن آشنایی ندارند
و ترجیحا قسط ماهیانه و میزان سود دریافتی بانک
را از متصــدی بانک ســوال میکنند .فرمولهای
متداولی در محاســبه نرخ سود تسهیالت بانکی
وجود دارند که افراد با انجام محاسبات میتوانند
ســود دریافتی بانک و قسط ماهیانه را با دانستن
نرخ ســود تســهیالت و مدت زمــان بازپرداخت
محاسبه کنند .در همین حال وزیر امور اقتصادی
و دارایی با ابراز اینکه کاهش ســود تسهیالت در
دستور کار شورای پول و اعتبار است ،گفت :سود
تسهیالت بازار بانکی بنا بر اعالم بانک مرکزی به
 ۱۸و نیم درصد کاهــش یافت؛ در حالی که این
رقم پیــش از این به  ۳۰درصد هم رســیده بود.
کرباسیان با یادآوری اینکه قانون اصالح نظام بانکی
اوایل شهریور امسال به مجلس تقدیم شد ،گفت:
همزمان دو طرح در مجلس شــورای اسالمی در
دستور کار قرار دارد.
در این راســتا،هادی حق شــناس ،اقتصاددان به
آفتــاب اقتصــادی گفت« :به اعتقاد من ،شــکل
ظاهری در مورد مسئله نرخ سود تسهیالت بانکی
رعایت میشود و بانکهای مختلف معموال به سراغ
راهکارها و شــیوههایی میروند که شکل ظاهری
رعایت شــود .اما از آنجا که همه بانکها بهعنوان
بنگاههای اقتصادی به دنبال منابع خود هســتند،
همواره به دنبال راهکارهایی هستند که این گونه
تکالیف را به شــکل حداقل اجرا کنند؛ مگر اینکه
اعمال حاکمیت بانک مرکــزی ،آنها را مجبور به
اجرای تمام و کمال بخشــنامهها کند .به عبارت
دیگر ،در صورتی که بانکها راهکاری برای پرهیز
از اجــرای محتوایی این بخشــنامهها پیدا کنند،
قطعا آن را عملی میکننــد .بهعنوان مثال ،برای
پرداخت تسهیالت باید ذینفعان مبلغی را بهعنوان
حداقل موجودی در حســاب بانکی خود داشــته
باشند یا هنگام بازگشــت اقساط ،گاهی چندین
قسط به صورت همزمان دریافت میشود .همین
دو نکته ساده موجب میشوند که ظاهرا نرخ سود
تسهیالت بانکی  ۱۸درصد باشد ،اما سود حقیقی
بیشــتر از این مقدار و حدود بیست و چند درصد
خواهد بود!»

الزام بانکها به ارائه قرارداد به مشتریان

بانک مرکزی با هدف ایجاد شفافیت در روابط فیمابین بانک و مشتری و نیز لزوم
توجه به فرهنگ مشتری مداری ،طی بخشنامهای بر لزوم استفاده از فرم یکنواخت
عقود و اعطای یک نسخه از قرارداد به مشتریان تاکید کرد .بر این اساس بانکها
و مؤسسات اعتباری مکلف شدند ضمن استفاده از فرمهای یکنواخت قراردادهای
تســهیالتی عقود بانکی که پیش از این به تصویب شــورای پول و اعتبار رسیده
اســت ،پس از انعقاد و امضای قرارداد ،نســخهای از آن که دارای ارزش قانونی
یکسان با سایر نسخ است را در اختیار تسهیالتگیرنده ،ضامن و وثیقهگذار قرار
دهند .همچنین بانکها و مؤسســات اعتباری موظفنــد قبل از انعقاد یا امضای
قرارداد تســهیالت بانکی ،تمهیداتی اتخاذ کنند تا مشتری ،ضامن و وثیقهگذار
از مفاد آن آگاهی کامل کســب کرده و مفاد قــرارداد نمونه به همراه مقررات و
ضوابط مصرح در آن را در اختیار مشــتری ،ضامن و وثیقهگذار قرار دهند .عالوه
بر این چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط ،سهم از اصل و سود تسهیالت
به تفکیک در هر یک از اقساط ،چگونگی تسویه تسهیالت ،میزان تخفیف تعلق
گرفته در صورت بازپرداخت یکجا و زودتر از موعد ،میزان و نحوه محاســبه وجه
التزام تأخیر تأدیه دین و سایر مالحظات محاسباتی باید در قالب جداول پیوست
قرارداد تسهیالت بانکی در اختیار تسهیالتگیرنده ،ضامن و وثیقهگذار قرار گیرد.
به گزارش ایبِنا ،اطالعرســانی کامل به عموم در خصوص قراردادهای تسهیالت
بانکی به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم قرارداد یادشده در پایگاه اطالعرسانی
بانکها و مؤسســات اعتباری از جمله دیگر الزامات تاکید شده در این بخشنامه
است .گفتنی اســت بانک مرکزی پیش از این و در راستای اجرای تکلیف مقرر
در تبصره ذیل ماده ( )۲۳قانون بهبود مســتمر محیط کسبوکار ،موضوع لزوم
یکنواختســازی فرم عقود تســهیالت بانکی ،فرمهای یکنواخــت قراردادهای
تســهیالتی عقود تســهیالت بانکی را پس از تصویب در شورای پول و اعتبار به
شبکه بانکی ابالغ کرده است.

حق شــناس افزود« :نکته اساســی ،شناســایی
علتالعلل این مسئله است .از سال  ۱۳۹۲که یکی
از سیاستهای مهم دولت و بانک مرکزی مبتنی
بر این امر شد که نرخ تورم را کنترل کنند و تورم
نقطه به نقطه شهریور ماه سال  ۱۳۹۲که بیش از
 ۴۵درصد بود ،امروز یک رقمی شده است ،عامل
مهمی است که میتواند بانکها را وادار به کاهش
نرخ سود تسهیالت کند .اگر دولت موفق شود در
ســال جاری تورم را یک رقمی حفظ کند و این
مسئله برای ذینفعان اقتصادی اثبات شود که در
دولت دوازدهم نیز مانند دولت یازدهم ،سیاســت
کاهش نرخ تورم در دستور کار هست ،این میتواند
عامل بســیار مهمی برای کاهش نرخ تسهیالت و
حفظ نرخ تســهیالت معین توسط شورای پول و
اعتبار شود».
این کارشــناس اقتصادی با بر شمردن سه عامل
مهم گفت« :میان نرخ تورم ،نرخ ســپردهها و نرخ
تســهیالت بانکی حتما یک رابطه منطقی وجود
دارد .اینکه دولت یازدهم نرخ تورم را کنترل کرد
و دولت دوازدهم نیز همین سیاســت را در پیش
گرفته ،میتواند یک سیاست اصولی و بنیادی برای
کاهش دو نرخ ســود سپردهها و تسهیالت بانکی
باشد .بنابراین الزمه یا یکی از شروط اصلی کاهش
نرخهای مذکور این است که نرخ تورم یک رقمی
باقی بماند و کاهش یابد .اما اقتصاد یک مجموعه
به هم پیوسته است و وقتی به هر دلیلی ،پول در
بازار دیگری به قیمت بیشــتری مبادله میشود،
طبیعی اســت که اگر در بانک نرخ سپرده با نرخ
موجود در بازار فاصله معناداری داشته باشد ،پول
از بانکها خارج شود .همچنانکه چند ماه پیش که
قرار بود نرخ سپردهها تغییر کند و در یک ماه که
به ســپردهگذاران فرصت داده شد تا قرارداد خود
را با بانکها تمدید کننــد ،حجم قابل توجهی از
ســپردهگذاران قرارداد خود را با نرخ قبلی تمدید
کردنــد ».وی در ادامه گفــت« :باید پذیرفت که
در حال حاضر ،بســیاری از سپردههای بلندمدت
موجود در بانکها با نرخ ســود قبلی محاســبه
میشوند که به معنی جمعآوری گرانتر سپردهها
نسبت به نرخ فعلی توسط بانکها و این نرخ گران
را باید از مشتریانی که وام میگیرند ،دریافت کنند.
به همین دلیل ،ممکن اســت به صورت ظاهری
نرخ سود تسهیالت توســط بانکها رعایت شود،
اما به صورت محتوایی ناچارند که بیشــتر از این
نرخ مصوب ســود دریافت کننــد؛ چرا که باید به
ســپردهگذاران با نرخ قبلی ،سود سپرده پرداخت
کننــد .اما اینکه کدام یــک از این نرخها مقدم و
کدامیک موخرند ،باید گفت که در ابتدا مقدم نرخ
تورم است ،دوم نرخ سپردهها و سوم نرخ تسهیالت.
زیرا تا نرخ پول مشخص نشود ،نرخ تسهیالت قابل
محاسبه نخواهد بود .بنابراین سیاست بانک مرکزی
برای کنترل نرخ سپردهها ،سیاست درستی بوده
است».
حق شناس تاکید کرد« :مسئله حائز اهمیت دیگر
این است که در بازار پول مانند بقیه بازارها ،بانک
مرکزی نمیتواند دستوری اقدام کند .اگر این اتفاق
صورت بگیرد ،منجر به فرار پول از بازار رسمی به

سمت بازار غیر رسمی خواهد شد .بنابراین دولت
باید نقش نظارت و هدایت داشته باشد و نه نقش
مداخله گر؛ چرا که هیچ بازاری با دســتور تعیین
نرخ در میان مدت و بلندمدت نخواهد شد .ممکن
است این رویه در کوتاهمدت پاسخگو باشد ،اما در
میان مدت و بلندمدت ،عرضه و تقاضا قیمت پول،
کاال و خدمات را تعیین میکنند».
همچنین در این راستا ،روز گذشته آییننامه جدید
تســهیالت بانکی ابالغ شد .بر این اساس ،بانکها
موظفند قراردادهای مربوط به حق بهرهبرداری از
زمین و خدمات زیربنایی در شهرکهای علمی و
تحقیقاتی ،پارکهای علم و فناوری ،مراکز رشد و
مراکز نوآوری را همردیف اسناد رسمی پذیرفته و
تسهیالت بپذیرند .بانک مرکزی آییننامه تسهیالت
اعطایی بانکی را به مدیران عامل بانکهای دولتی،
غیــر دولتی ،شــرکتهای دولتی پســت بانک،
موسســات اعتباری غیر بانکی ،بانک مشــترک
ایران  -ونزوئــا ابالغ کرد .در این آییننامه آمده
است ،تمام بانکها موظفند قراردادهای مربوط به
تخصیص زمین توســط سازمان صنایع کوچک و
شــهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه و
همچنین قراردادهــای مربوط به تخصیص زمین
برای اجرای طرحهای صنایع روستایی و پروژههای
دامــداری و آبزیــان و زراعت که حســب مورد
موافقت اصولی آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی
صادر شــده اســت و نیز قرار دادهای مربوط به
حق بهرهبرداری از زمیــن و خدمات زیربنایی در
شــهرکهای علمی وتحقیقاتــی ،پارکهای علم
و فنــاوری ،مراکز رشــد و مراکز نــو آوری را هم
ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیالت اعتباری
و حقوقی مربوط به اســناد رسمی را در خصوص
قراردادهــای مزبور اعمال کنند .وزارتخانههای راه
و شهر ســازی و جهاد کشاورزی ،سازمان صنایع
کوچــک و شــهرکهای صنعتی ایران و ســایر
دســتگاههای اجرایی به استثنای سازمان اوقاف و
امور خیریه موظفند در اجرای قرارداد تســهیالت
اعطایی بنا به درخواســت بانک یا موسســه مالی
و اعتباری ذینفع آنها یا اشــخاص معرفی شده
از طرف آنها را بهعنوان جانشــین مجری طرح
موضوع قرارداد واگذاری زمین ،شناخته و بپذیرند
و تمام حقوق و تعهدات ناشــی از آن را به بانک یا
موسسه مالی و اعتباری ذیفنع یا اشخاص معرفی
شده منتقل کنند .همچنین دستگاههای مذکور
موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنا به
تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع
وقت به دفاتر اســناد رسمی معرفی شده مراجعه
کنند .این بخشنامه توسط اداره مطالعات و مقررات
بانکی بانک مرکزی ابالغ شده است.
با این همه ،کارشناســانی هســتند که معتقدند
در صورتی که دولت و بانک مرکزی ،توانســتهاند
سیاستهای ســختگیرانهای در قبال نرخ سود
بانکی را به اجــرا در آورند ،الزام بانکها به رعایت
نرخ سود تسهیالت نیز چندان غیر ممکن و دور از
ذهن نیست .باید منتظر ماند و دید که چه اقداماتی
در این راســتا از جانب شورای پول و اعتبار بانک
مرکزی صورت میگیرد.

عرضه اوراق گواهی سپرده عام بانک کشاورزی با نرخ  ۱۶درصد

انتشــار و عرضه اولیه عمومی اوراق گواهی سپرده عام بانک
کشــاورزی از روز شنبه  ۱۸آذر ســال جاری آغاز و به مدت
ششروز کاری عملیات فروش آن ادامه خواهد داشت .نرخ سود
علی الحساب این اوراق  ۱۶درصد ساالنه به صورت روز شمار،
پرداخت ســود به صورت ماهانه و نرخ بازخرید این اوراق قبل

از سررسید  ۱۴درصد است .این گزارش میافزاید ،برنامهریزی
و ایجاد بســترهای الزم برای عرضه گواهی اوراق عام در تمام
شعب بانک کشاورزی به صورت عرضه الکترونیکی و سیستمی
و هماهنگ با سیستم عملیاتی مهرگستر انجام شده است .این
اوراق یکساله ،معاف از مالیات و با نام عرضه خواهد شد.

کیف پول همراه پاسارگاد رونمایی شد

برای نخستین بار در کشور ،کیف پول همراه پاسارگاد(کیپاد)،
جهت سهولت در انجام تراکنشهای پرداخت خرد ،همزمان با
والدت پیامبراکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) ،در مشهد مقدس
رونمایی شد .در این مراسم که با حضور مهندس فالح جوشقانی
معــاون وزیر و رئیس ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات
رادیویی ،دکتر براری معاون امور دولت ،مجلس و اســتانها،

مهندسرشیدیان استاندار خراسان رضوی ،مهندس تقیزاده
خامسی شــهردار مشــهد مقدس ،مهندس آل شیخ معاون
شهردار مشهد ،دکتر مجید قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد و
مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،مسئوالن استانداری
و شهرداری ،اعضای شورای شهر ،مقامات محلی و مدیران بانک
پاسارگاد و شرکت ایرانسل در محل تاالر شهرداری برگزار شد.

اعطای ۲۳۰۰میلیارد تسهیالت به واحدهای تولیدی توسط بانک آینده
بانک آینده تاکنون دو هزار و ۳۰۰میلیارد ریال تسهیالت از محل
منابع صندوق توسعه ملی پرداخت کرد .این بانک در راستای
حمایت از بخش خصوصی ب ه منظور افزایش تولیدات داخلی،
توسعه صادرات و بهویژه ایجاد اشتغال پایدار ،با تخصیص بهینه
اعتبارات از محل منابع صندوق توسعه ملی ،به سهم خود در این

حوزه ،نقشی مؤثر و مشارکتی فعال داشته است؛ بهگونهای که
تاکنون ،مبلغ  ۲هزار و  ۳۰۰میلیارد ریال ،برای تأمین سرمایه
در گردش واحدهای تولیدی فعال صادرات کاالهای صنعتی و
معدنی همچنین تأمین مالی طرحهای صنعتی و معدنی دارای
توجیه فنی و کارشناسی در مناطق برخوردار پرداخت شده است.

۳
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سپردههای  ۶ ،۳و  ۹ماهه تا پایان سال ممنوع شد

مطابق سیاستهای بانک مرکزی در خصوص سپردههای سرمایهگذاری مدتدار ،افتتاح و تمدید
سپردههای کوتاهمدت ویژه  ۶ ،۳و  ۹ماهه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تا پایان سال
 ۱۳۹۶ممنوع است .همچنین بانکها با ارسال مدارک و مستندات توجیهی متضمن نحوه انجام
محاسبات مربوط ،تقاضای خود را برای افتتاح حساب سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه
 ۶ ،3و  ۹ماهه برای سال  ۱۳۹۷حداکثر تا پایان دیماه سال جاری به بانک مرکزی ارسال کنند.

یادداشت

امنیت شغلی
پایدار

نیما نعمتی کارشناس ارشد برنامهریزی شهری

در جوامع مختلف طیف گستردهای از نیروهای
کار در ســطوح متفاوتی مشــغول به فعالیت
میباشــند .این نیروها که از آنها بهعنوان منابع
انسانی یا سرمایههای انســانی یاد میشود،در
هر شــرکت ،اداره ،ارگان یا نهاد دولتی و بخش
خصوصی یا در کف بازارها بهکار گمارده شده و
از این طریق امرار معاش مینمایند.شاید گمان
کنید اگر چند نفــر از کارگران فعال در چرخه
اقتصادی کم و زیاد شــوند،تاثیرات چندانی بر
فرآیند نظام کار و ســرمایه نخواهند گذاشت.
لیکــن نباید از یــاد ببرید که حتــی یک نفر
نیروی کار نیز در حــد واندازه خویش میتواند
تاثیرگذار باشد و این تاثیرگذاری فردی-گروهی
بر جامعه کار میتواند چنان گســترش یابد که
حد و مرزهای شناخته شده اثرگذاری نیروی کار
را در نوردد .شــاید به همین دلیل است که در
هر کشوری،منابع انسانی آن کشور ثروت پایدار
ملی محســوب میشوند و در سراسر دنیا ،برای
آموزش،استعداد یابی و تداوم اثربخشی آنها در
چرخــه اقتصادی،برنامهریزیهای گوناگونی در
حال تدوین و اجــرا دارند.یکی از این برنامهها،
رویکردهای تشــویقی و توسعه روحیه فردی-
گروهی مشــارکت پذیری کارکنــان در رونق
تولید و خدمات میباشــد .امروز تالشهایی در
جریان اســت تا کارکنان با عنوان شالوده اصلی
سرمایههای انسانی در کمال آرامش به فعالیت
خویــش ادامه دهند.مهم تریــن این تالشها،
فراهم آوردن بســتری اســت تــا کارکنان در
حاشیه امن شــغلی ،تنها فکر و ذکرشان رونق
تولید و خدمات باشــد .به صرف نگارش قوانین
کار والزامات بدون پشــتوانه یا عدم نظارتهای
واقعی بازرســان کار در برخــی جوامع،اکنون
به چالشــی برای تداوم اشتغال نیروی کار بدل
شده است.کارگر و کارفرما باید دست در دست
هم به رونق تولید و خدمات بیندیشــند .نظام
آموزشــی-تربیتی نیروی کار بایــد بهگونهای
طراحی شــود که با گذشــت ده سال از سابقه
فعالیت کارکنان،بدون نیاز به دریافت دستورات
روزانه،نسبت به انجام شرح وظایف سازمانی اقدام
کرده و امکان پیشــبرد کارها را داشته باشند.
سیستمهای نظارتی و بازرسان در برقراری تعادل
نیروها در ساختار نظام کار میتوانند نقشآفرینی
کنند .استقرار سیستم نظارتی جامع،در جوامع
کاری در ســطوح ملی-محلی موجب میشود
تــا دسترســی به آمــار دقیقــی از کارگران و
نحوه برخورد مدیــران کارگزینیها با کارکنان
ادارات،در اختیار سیستمهای نظارتی قرار گیرد.
با رها شدن سیستمهای نظارتی از عملکردهای
جزیرهای احتمالی،توان حل مشــکالت فردی-
گروهی کارکنان و دفاع از حقوق پرســنل مهیا
میشود.دل دادن نیروی کار،بدون انگیزه شغلی
و درنبود حاشــیه امن کاری به تولید ثروت در
جامعه را دشوار میکند.در جهت کاهش مدت
زمان رسیدگی به پروندههای حقوقی مرتبط با
نیروی انسانی باید تالش فراوانی صورت پذیرد.
در بسیاری از کشورها ،ساز و کارهای حمایتی
در خصــوص احقاق حــق کارکنــان ادارات و
سازمانها لحاظ شده است .مدت زمان رسیدگی
وحل وفصل شکایات جامعه کار در اندک زمانی
میســر شــود و در صورت ارجــاع پروندههای
کارکنــان به دادگاه صالحه تــا زمان اعالم رأی
نهایی دادگاه،کارگر امنیت شــغلی داشته و در
صورت محکوم شدن سیستم اداری،مدیران آن
سیســتم ملزم به اجرای مو به موی مفاد قانون
باشــند .الزامآور بودن قانون میتواند مانعی در
برابر تخلفات احتمالی قبل و بعد از صدور رأی

خبر

شروع به کار صندوق امانات
الکترونیکبانکملتتبریز

مخزن صندوق امانات الکترونیک بانک ملت
در تبریز در راستای توسعه خدمت صندوق
امانات الکترونیک در سراسر کشور با حضور
مدیر شــعب اســتان آذربایجان شرقی و با
حضور نمایندگان اداره کل بانکداری شخصی
این بانک به صورت رسمی شروع به کار کرد.
در این مراسم ،قرارداد نخستین مشتری حائز
شــرایط در ســامانه متمرکز صندوق امانات
الکترونیک ثبت و اقــام صندوق مربوطه از
ســوی مدیر بانک ملت آذربایجان شرقی به
وی تحویل داده شد.
همچنین آموزشهای الزم جهت نحوه تعامل
شعب با مشتریان استفاده کننده از این نوع
خدمت و کاربری سامانه مربوطه ،به کارکنان
ستادی ،رؤسای شــتاب و همچنین رؤسای
گروه سپرده و خدمات مدیریت شعب استان
آذربایجان شرقی ارائه شده است .از این پس
مشــتریان بانک ملت میتواننــد با مراجعه
به هر یک از شــعب بانک ملت در اســتان
آذربایجان شــرقی ،در صورت احراز شرایط
مربوطه نســبت به تکمیل فرم درخواســت
و انعقــاد قــرارداد اجــاره صنــدوق امانات
الکترونیک اقدام کنند.

دادگاه باشد.با توجه به آنکه در بسیاری از ادارات
و ارگانها هنوز سیستم هوشمند شفافسازی
فرآیندهای کارگزینی و امور اداری وجود ندارد و
برخی ادارات برخالف دیگر سیستمها از قوانین و
بخشنامههای داخلی و جزیرهای پیروی میکنند
که بســیاری از این بخشنامهها و آییننامههای
داخلی دارای تناقض موردی یا ســاختاری بوده
یا موضوع قانون در طــرح آنها با چالش همراه
میباشــد و بر نحوه زندگی و معیشت کارکنان
نیز نقش عمدهای ایفا مینمایند .باید کارگروهی
منسجم از کارشناســان میدانی،تحوالت منابع
انســانی و بخشــنامههای داخلــی ادارات را با
نظارتهای واقعی رصد کرده واز هرگونه برخورد
ناشایست با منابع انسانی جلوگیری بهعمل آورند.
منابع انسانی به همان اندازه که در فرآیند جامعه
کار اثربخشی دارند،نیازمند حفاظت و حمایت از
حقوق و امنیت شغلی خویش میباشند.در قرون
 ۱۹و  ۲۰جامعه کار و منابع انسانی با مشکالت
عدیدهای در دســتیابی به ظرفیتهای واقعی
خویش مواجه بودند.در سالهای پس از جنگ
جهانی دوم روند قانونگــذاری و تدوین قوانین
حمایتی از محیطهای کاری و منابع انسانی به
رشد مطلوبی رسید.یک چالش بزرگ این است
که مجوزها و قوانین باالدستی در مراحل اجرایی
با تعدد و تفرق تفاســیر و بخشنامههای داخلی
درون سازمانی بیاثر و خنثی شده و خطر بزرگتر
احتمال بروز نوعی جو ارعاب علیه پرســنل در
برخی کارگزینیهای ادارات و ارگانها اســت.
نیروی انسانی باید امکان طرح و پیگیری شکایت
و فرجام خواهی در خصوص تخلفات احتمالی
را داشته باشــد .تدوین و صدور یک بخشنامه
ملی-محلــی یا مجــوز اســتخدامی و تبدیل
وضعیت پرســنلی ،نقطه آغازیــن یک فرآیند
هدفمند و پروســهای طوالنی مدت میباشد.
نیروی انسانی چنانچه در محیط کاری احساس
امنیت شــغلی کند،بــا تمام تــوان در جهت
بهبود شــرایط کاری نهایت تــاش خویش را
بهعمــل خواهد آورد .در برخی جوامع شــاهد
تدوین مقررات پایــداری جهت تأمین امنیت
شغلی پرســنل میباشیم .بهگونهای که در این
سیستمها بهرهکشــی جسمی از نیروی کار به
شکوفاشدن قوه خالقیت کارکنان مبدل شده
اســت و هر فردی از نیروی کار ،چنان محترم
شناخته میشــود که در دوران بازده شغلی در
پیشبرد اهداف سازمانی تاثیرگذار میشود .در
اجرای دقیق طرحهای توســعه امنیت شغلی
پایدار هدف اصلی برقــراری تعامل نیروی کار
با اهداف سازمانی جهت تحقق هرچه سریعتر
اهــداف عالیه ســازمانی میباشــد .در زمان
تدویــن قوانین باال دســتی و نظارت بر اجرای
قوانیــن مصوب در قالب مجوزهای ســازمانی
باید بهگونهای اقدام شــود کــه عملکرد فردی
در مقابل منافع سازمانی قرار نگیرد .و یک فرد
هرچند ذی نفوذ و ذی شعور امکان تداخل در
اجرای مصوبات و مجوزها و یا اعمال تغییراتی
در مفاد و بندهای احکام مصوب را نداشته باشد.
چنانچه افراد مختلف ،از تبعات تخلفات احتمالی
خویش،اجحاف در حق کارگران و عدم اجرای
صحیح بند بند مفاد قانونی مطلع شوند ،امکان
حضور طوالنی مدت مدیران در یک ســازمان
میسر نباشــد و پرســنل امور اداری بهصورت
دورهای جابهجا شوند .موارد تخلف گزارش شده
به نهادهای نظارتی بصورت چشمگیری کاهش
مییابد .با اجرایی شــدن فرآینــد جابهجایی
نیروها و بهکارگیری نیروهای دیگر قسمتها در
امور اداری ،احتمال بروز هرگونه اهمال کاری،
سلیقه گرایی ،فردگرایی یا رفتارهای مغرضانه
در سیستمهای اداری بهشدت کاهش مییابد.
ی به تقویت
تامین آرامش کارکنان در امورادار 
پایدار امنیت شــغلی محیطهای کاری منجر
میشود.

بانک

تصویبصورتهایمالی
سال  ۹۵بانک ملی ایران

مجمع عمومــی عادی ســاالنه بانک ملی
ایران با حضور دکتر مســعود کرباسیان وزیر
امور اقتصادی و دارایــی ،دکتر عبدالرحمن
ندیمی بوشــهری معاون بانــک و بیمه وزیر
امــور اقتصــادی و دارایی ،فرشــاد حیدری
معــاون نظارتی بانک مرکزی ،ســید حمید
پور محمدی معاون سازمان برنامه و بودجه،
مدیرعامــل ،اعضای هیئتمدیــره و مدیران
ارشد بانک ملی ایران در محل بانک برگزار و
صورتهای مالی سال  ۹۵بانک تصویب شد.
مدیرعامل بانک ملی ایران با تشــکر از توجه
ویژه دولــت و وزارت امور اقتصادی و دارایی
به این بانک ،به ســابقه طوالنــی و اثر قابل
توجه فعالیتهای بانک ملی ایران در اقتصاد
کشور اشاره کرد و گفت :بسیاری از اقدامات
روزمــره و بزرگ بانک ملی ایران مانند توزیع
روزانه پول و اســکناس در نظام بانکی ،برای
عموم مردم ناشناخته است .بانک کارگشایی
بهعنوان یکی از واحدهــای تابعه بانک ملی
ایران ،وظیفه ملی کنترل نرخ ســکه و طال را
عهده دار است و از سوی دیگر حجم اشتغال
ایجاد شده با پرداخت تسهیالت توسط بانک
بسیار قابل توجه است.

