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 تعالی بسمه

   "اسالمی  تمدن به رسیدنجهاد بزرگ برای "بانک ملی در راستای  مدیران نامهمیثاق

  چهار بر  که  است مستمر  و  منطقی  یاره یزنج در  اسالمی  تمدن به  رسیدن اسالمی  انقالب  نهایی  هدف

  شامل انقالب  مرحله پنج  بایستی آن  تحقق  برای  و  است شده  بنا اخالق و علم عقالنیت،  دین، رکن

 سر پشت سازیتمدن  مسیر در  اسالمی تمدن و اسالمی جامعه اسالمی، دولت اسالمی، نظام اسالمی،

.  است  یافته  تحقق  فقیه  والیت  نظریه  بر   مبتنی  اسالمی   نظام   اسالمی،   انقالب  وقوع   از   پس.  شوند   گذاشته

  سر پشت را دهه چهار و کردند  فعالیت به شروع  نظام این ارکان سپس و  گرفته صورت سازینظام

  ما موفقیت اما شویممی  سازیتمدن  یمرحله  وارد  پنجم  یدهه  در  تحلیل این طبق واقع  در. گذاشتند 

  مرحله   دو   این  تحقق.  است  «اسالمی  سازیجامعه   و  سازیدولت»   گرو  در   چیزی  هر  از  بیش   مرحله  این  در

  و  سازیدولت  در که هایینارسایی  و  مشکالت برخی  میان، این  در  .کند  پنجم  گام  وارد  را ما تواند می 

دوم   یمرحله  به کارآمد  ورود مانع داریم،  اسالمی سازیجامعه  و کارآمد  و اسالمی  دولتِ یک تحقق

  و  اسالمی سازی دولت  یمرحله  در که هاییآسیب  و  خل  ،عملیاتی موارد  طراحی  با انقالب باید 

  مشکالت  و  هاآسیب  رفع  جهت  عملیاتی  راهکارهای  به  و  نموده  برطرف  را  ایمداشته   اسالمی  سازیجامعه

  ی مرحله  به ورود برای الزم سازیزمینه  اسالمی کارآمد  دولت  گیریشکل با که است گونهنیا. برسیم

   .شودمی فراهم  اسالمی  سازیتمدن

  نظام   اسالمی،   اقتصاد  هایارزش   و   اسالمی و استقرار ایدئولوژی یابی به تمدن  یکی از اصول اساسی دست

  عادالنه توزیع نیز و اجتماعی و اقتصادی  عدالت استقرار منتج به آن تحقق  اسالمی است که  داریبانک

ای در حرکت  ترین نهاد مالی دولتی سهم ویژه انک ملی به عنوان بزرگ ب  .شودمی   جامعه  در  ثروت  و  درآمد 

عمر  از  چهل سال اول  طی  داری اسالمی در کشور دارد. بر این اساس  استقرار نظام بانکمت  انقالب به س 

اسالمی، بانک ملی همگام و همراستا با ارکان مختلف جمهوری اسالمی سعی بر آن  شکوهمند انقالب 

در همه شئون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و  حکومت اسالمی جهت رشد و بالندگی داشته است تا در 

پیشرفت ایرانی   الگوی یریکارگبه و انقالب  یهاآرمان یابی به دست برای و نیز حرکت کشور اقتصادی 

بانک ملی  . در گذر زمان ایفا نماید را بسزایی نقش  داری اسالمی،بانکنظام طریق استقرار  ازاسالمی 

است با تالش روزافزون نیروی انسانی متعهد و خدوم خود، از فعاالن اقتصادی کشور  توانسته ایران 

منابع مالی به مشارکت   نیتأم سو از طریق از یک  ، به عنوان بازوی حمایتی دولتپشتیبانی کرده و 

ممکن  دیگر سعی نموده به بهترین نحو سوی و از ای و ملی پرداخته های بزرگ توسعهفعاالنه در طرح 



 

2 

 

  مالی   مؤسسه  ایندر پیشرفت و توسعه اقتصاد کشور و گسترش عدالت اجتماعی در جامعه سهیم باشد. 

  مواقع  در و  بوده  پایبند  خود  اجتماعی یهاتی مسئول به  است کوشیده  همواره اقتصادی فعالیت بر عالوه 

  جامعه  پذیرآسیب  اقشار  و  مستضعفین   و  مظلومان  به  رساندنی اری  برای   دولت  با  همگام  بحرانی،  و  ضروری

 . بشتابد 

  راستای  در   بانک  اقدامات  و   مسیر   از   بخشی   تنها  ، تاکنون  گذشته   افتخارات   و  سالهچهل   شده   طی   مسیر   اما

  اسالمی،   انقالب   دوم   گام   آستانه   در .  باشد می   ایران   اسالمی   جمهوری   مقدس   نظام   هایآرمان   به   دستیابی

  و  پرفتوح روح به درود ضمن ایران به نمایندگی از مجموعه کارکنان این سازمان، ملی مدیران بانک ما

  انقالب   کبیر  گذاربنیان  هایآرمان   با   انقالب،   حاضر  همیشه  شهیدان  و (  علیه  اهللرحمه )  راحل  امام   ملکوتی

 : میبند ی م پیمان( یالعالمدظله ) رهبری   معظم مقام با و   کرده  میثاق تجدید  اسالمی

و اقدامات آتی بانک    هابرنامه ها،  چراغ راه تمام استراتژی   عنوانبه بیانیه گام دوم انقالب اسالمی،   •

 مدنظر قرار گیرد. 

یکی   عنوانبه داری را پیشرفت در علم و فناوری حوزه بانک با تکیه بر روحیه جهادی و انقالبی،  •

های خود در بانک ملی قرار داده و در این راستا عالوه بر توسعه مراکز  اولویت  نیترمهم از 

ناوری  ها و مراکز توسعه علم و فها، پژوهشکدهتحقیقاتی و تکنولوژیک در داخل بانک، با دانشگاه

بانک با حمایت از  در کشور ارتباط تنگاتنگی داشته باشیم. عالوه بر این در کنار حوزه بانکی، 

  نماید.ها را تسهیل می، زمینه برای توسعه علم و فناوری در سایر حوزه بنیاندانش های شرکت

  منظور به های دیجیتال و ایجاد عصر اقتصاد هوشمند، بانک ملی همراستا با توسعه تکنولوژی  •

کمک به حداکثر سازی عواید حاصل، مفهوم تحول دیجیتال در بانکداری را با تمام توان پیگیری  

 خواهد کرد.  

 یهای ریگم ی تصمرعایت عدالت و تقسیم کفه عدل و انصاف بین آحاد مختلف جامعه را در تمام   •

 قرار دهیم.  مدنظرخود 

های معنوی انقالب اسالمی  ارزش   ترینمهم یکی از    عنوانبه اوالً شور معنوی و وجدان اخالقی را   •

در محیط بانک و نیز جامعه گسترش و انتشار دهیم. دوماً بستر و محیط کاری در بانک را  

های واالی انسانی و معنوی، مسیر برای  فراهم آوریم که عالوه بر ترویج این ارزش  ایگونه به 

 د. ها در بانک وجود نداشته باش ایجاد و گسترش موضوعات ضد این ارزش 
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ها در اقتصاد کشور، همچون گذشته در جهت توسعه اقتصاد کشور،  با توجه به نقش مهم بانک  •

ارتقاء کیفیت و محصوالت خود، توزیع عادالنه منابع مالی در کشور، مدیریت منابع داخلی و  

  کرد زائد و اسراف منابع طبیعی و مالی، از هیچ تالشی فروگذار نخواهیم کرد. در پرهیز از هزینه 

این راستا، با پشتکار فراوان عیوب ساختاری و سازمانی موجود در بانک را مورد بازنگری و اصالح  

  چراغ راهمطرح شده از سوی این مقام شامخ، به عنوان  یهااستی س از  ی ریگبهره قرار داده و با 

منطقی    یهاحلراه و اهدافی هستیم که ما را در ارائه    های استراتژ رو، در پی تدوین و اجرای  پیش

 اقتصادی قوی رهنمون سازد.  یسوبه مشکالت اقتصادی یاری رسانده و 

به لحاظ ماهیت محیط کاری و حجم منابع مالی موجود در بانک، مبارزه با فساد از اهمیت   •

مبارزه    یهاستمیس ها و  زم اهیم کرد در بانک بهترین مکانی. ما تالش خوباشد ی مباالیی برخوردار  

نماییم. همچنین بانک ملی ایران به عنوان بستر   یسازاده یپبا فساد اقتصادی در بدنه بانک را 

و تعامالت مالی   هاتراکنش نقش در شناسایی  نیترمهم اقتصادی تبادل مالی افراد مختلف، 

 مشکوک و ناسالم را ایفا خواهد نمود. 

در مدیریت و راهبری بانک، نسبت به  نیروی جوان و نسل جدید انقالب    کارگیریبه در راستای   •

  عنوانبه های اقتصادی  و مسلط بر دانسته   مؤمن ای از جوانان دانا،  مجموعه تربیت    سازوکارایجاد  

 آینده اقدام نماییم. مدیران 

 


