
1 مهر 1401. سال هشتم . شماره ۵۳
izbank.ir    |   ertebat@izmail.ir    |    مرکز ار�باط با م�تریان   ۲۴۸۰۹ - ۰۲۱

�شــریه الکترو�یکــی بانــک ا�ــران زم�ــن

ــان ۱۴۰۱. ســال هشــتم . شــماره ۵۴ آب

   سواد دیج��ال کار�ران بانک، موجب ارائه خدمات مطلوب می شود

رمز موفقیت بانک در بازار رقا�تی، به�ود بهره وری است

خدمت صادقانه  به م�تری، بهتر�ن روش بازاریا�ی است



2 آبان 1۴01. سال هشتم . شماره ۵۴

فهرست

صاحب امتیاز: بانک ایران زمین | سردبیر: سید محمد حسین استاد
تحریریه: افسانه پورمراد، امید طاهری، صبا شکوهمند | خبرنگار و ویراستار: اعظم رمضانی

طراح گرافیک: وحید هروی | صفحه آرا: سمیه حسنی | مدیر هنری: زهرا الهی

سرمقاله 	3

همراه	با	ایران	زمین 	5

مقاله	 	17

گفت	وگو 	22

اقتصادی 	29

همراه	با	جهان 	36

	اجتماعی	 	42

	فرهنگی	 	45

	سالمت	 	54



3 آبان 1۴01. سال هشتم . شماره ۵۴

راهبرد	بانک	ایران	زمین،	ایجاد	انگیزه	در	تولیدکننده	داخلی	است

سیدمحمدحسین استاد

سرمقاله

مشتریان وفادار و مخاطبان فرهیخته و ارجمند 
نشریه ارتباط ایران زمین، درود بر شما. نگاه کلی به 
شرایط اقتصادی کشور نشان می دهد، فروش نفت 
به دوران اوج قبل از تحریم رسیده و درآمدهای دولت 
از مالیات نیز، در سقف پیش بینی شده محقق شده 
ی نگرانی هایی که در حوزه مسـائل  اسـت. ایـن یعـن
اقتصادی در ذهن برخی از تولیدکنندگان داخلی به 
وجود آمده است، محلی از اعراب ندارد و دلیل باال 
رفتـن ناگهاـنی قیمـت سـکه و ارز هم بایـد در جای 
دیگـری جسـت وجو شـود؛ بااین همـه، دغدغه هـای 
قدیمـی و قابل تأمـل تولیدکننـدگان داخلـی نظیـر 
مدیریت صحیح و هوشـمندانه، رفع کاغذبازی های 
در  ارزان قیمـت  تسـهیالت  اخـذ  و  اداری  معمـول 
کمترین زمان ممکن و همراه با شـرایط آسـان و...؛ 

همچنان به قوت خود باقی است.

بـه تولیدکننـده داخلـی حـق  بانـک ایران زمیـن 
می دهـد. دغدغـه و موانـع بی مـورد و غیـرالزم، چرخ 
اقتصـاد کشـور را بـه مرور زمان فرسـوده و ناکارآمد 
می کنـد؛ درحالی کـه بـا توجـه بـه شـرایط اقتصـادی 
موجود، یکی از راه های برون رفت کشور از مشکالت 
اقتصـادی پیـش رو، حمایـت بی چون وچـرای دولت 
و شـبکه بانکی کشـور از تولیدکننده داخلی اسـت. 
رونق بازار، فعال شـدن هر چه بیشـتر چرخ صنعت، 
خودکفاـیی هرچـه بیشـتر کشـور، ایجـاد انگیـزه در 
تولیدکنندگان و صنعتگران در ارائه کاال و خدمات 
بهتر، همه به حمایت های مستمر دولت و عمل گرایی 

بانک ها در این حوزه بستگی دارد.
راهبـرد بانـک ایران زمیـن در ایـن مسـیر، ایجـاد 
انگیزه در تولیدکننده داخلی است. نگاهی اجمالی 
به کارنامه قابل دفاع این نهاد مالی در زمینه حمایت 
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سرمقاله

از تولیـد داخلـی و ارائـه طرح هـای تسـهیالتی آسـان و انگیزه بخش به 
مشتریان حقیقی و حقوقی نظیر طرح انتخاب، این مهم را به درستی 

به اثبات می رساند.
اشـتباه،  انتخاب هـای  داشـت.  دیـد  عمـق  و  بـود  آینده نگـر  بایـد 
سـخت گیری های بیش ازانـدازه، رفتارهـای هیجاـنی و بـه دور از شـأن 
مشتری هوشمند امروز، نه تنها راه به  جایی نمی برد؛ بلکه رابطه راهبردی 
بانـک بـا مشـتری را نیـز بـه خطر می انـدازد. نکته ظریف در این مسـیر، 
قدرت رسانه ها، اصحاب قلم و تحلیل گران منصف و خوشنام اقتصادی 
است. این مثلث طالیی می تواند در معرفی بانک های خدمتگزار و حامی 
تولید داخلی و نهادینه کردن فرهنگ استفاده از کاالی ایرانی با معرفی 
ظرفیت های تولید، نقش آفرین باشد و از آن سو، کاغذبازی های اداری 

و فرسایشی را به محک نقد و بازبینی بگذارد.
مثـل همیشـه ایـن گفتـار کوتـاه را نیـز بـا خبـری خـوش بـه پایـان 
می رسـانم. بـه منظـور افزایـش امینـت و حفـظ حریـم خصوصـی و نیـز 
تقویت زیرسـاخت های فنی و سیسـتمی جهت تبادل اطالعات، ضمن 
راه اندازی بخش درخواست صدور دسته چک جهت صحت اعتبارسنجی 
و صالحیـت مشـتری در سـامانه داخلـی بانـک، صـدور دسـته چک نیـز 
به زودی شخصی سـازی می شـود. در حوزه های دیگر نیز خبرهای خوش 
در راه اسـت کـه در زمـان مناسـب خـود، بـه اطالع شـما مشـتریان عزیز 

خواهد رسید.
اطمینان داشته باشید بانک ایران زمین لحظه ای در رسیدن به اهداف 
ترسیمی و جلب رضایت حداکثری شما تعلل نخواهد کرد. پیمودن راه 
دشـوار اسـت، تحریم های بانکی و محدودیت های ایجادشـده در حوزه 
فناوری و شـبکه های اجتماعی، در کندی ارائه خدمات شـبکه بانکی به 
مشـتری بی تأثیـر نیسـت؛ امـا ایـن نهاد مالی به پشـتوانه مشـتریانی 
چون شما، با قدرت و انگیزه بیشتر به راه خود -که راه سربلندی ملت 
شریف ایران است- ادامه خواهد داد. در پایان، شنیدن پادکست های 
رادیو آوای ایران زمین، صدای اختصاصی این نهاد مالی را نیز به شـما 

پیشنهاد می کنم. برای شما توفیق و بهروزی روزافزون آرزو می کنم.

راهبرد	بانک	ایران	زمین،	ایجاد	انگیزه	در	تولیدکننده	داخلی	است

انتخاب های 
اشتباه، 
سخت گیری های 
بیش ازاندازه، 
رفتارهای 
هیجانی و به 
دور از شأن 
مشتری هوشمند 
امروز، نه تنها راه 
به  جایی نمی برد؛ 
بلکه رابطه 
راهبردی بانک با 
مشتری را نیز به 
خطر می اندازد.
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همراه	با	ایران	زمین

	مـدیران

	تازه	ها

	رادیو	آوای	ایران	زمین

	با	استان	ها

	ایران	زمین	در	رسانه	ها
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سواد	دیجیتال	کاربران	بانک،	موجب	ارائه	خدمات	مطلوب	می	شود
همایش بانکداری دیجیتال با حضور مدیران ارشد

مـدیران

بـه منظـور آشـنایی بیشـتر کارکنـان از آخریـن 
تحـوالت بانکـداری دیجیتـال در بانـک ایران زمیـن 
و معرـفی خدمـات جدیـد در ایـن حـوزه، همایـش 
بانکداری دیجیتال با حضور مدیران ارشد بانک در 

تبریز برگزار شد.
معـاون  اینالوـیی،  فرهـاد  همایـش  ایـن  در 
فنـاوری اطالعـات بانک، بانکداری دیجیتال را ارائه 
خدمـات بـه کسـب وکارهای دیجیتالـی فعـال در 
سـوپر اپلیکیشـن های مختلـف معنا کـرد و گفت: 
بانـک ایران زمیـن از سـال 1396 در ایـن عرصه قدم 
گذاشت و در حال حاضر با تالش مستمر همکاران 
در حـوزه بانکـداری دیجیتـال، توانسـته اسـت بـه 

نتایج قابل توجهی دست یابد.
اینالوـیی ایجـاد تجربـه مطلـوب و ارائه خدمات 
از اولویت هـای بانـک  دیجیتـال بـه مشـتریان را 

برشـمرد و افـزود: تجهیـز شـعب، افزایـش سـرعت 
ارتباطات و ایجاد مرکز داده های بانک، از اقدامات 
مؤثـر در مسـیر ارائـه خدمـات بـا کیفیـت در حوزه 
اسـاس،  بـر همیـن  و  بانکـداری دیجیتـال اسـت 
خدمـات مـورد نیـاز مشـتری شناسـایی و طراـحی 

می شود در اختیار او قرار می گیرد.
وی ارائه خدمات دیجیتال مطلوب را بر داشتن 
سـواد دیجیتال کاربران منوط دانسـت و افزود: در 
بانکداری دیجیتال به جای تولید محصول، خدمت 
تولیـد می شـود. در مرحلـه بعـد، ایـن خدمـات در 
اختیـار فین تک هـا قـرار می گیرد تـا بتوانند از این 

طریق به مشتریان خود، خدمات ارائه کنند.
این مدیر بانکی عامل پیشرفت بانک ایران زمین 
و  حرفـه ای  متخصصـان  و  کارشناسـان  را حضـور 

مجرب در این حوزه دانست و خاطرنشان کرد: 
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همراه با ایران زمین

سواد	دیجیتال	کاربران	بانک،	موجب	ارائه	خدمات	مطلوب	می	شود
همایش بانکداری دیجیتال با حضور مدیران ارشد

همـکاران ما در شـرکت های سـابین تجـارت آریا، 
آریـا،  وفـاداری  آرمـان  ایران زمیـن،  نـوآوری  مرکـز 
پدیسـار انفورماتیـک و چند شـرکت دیگـر در قالب 
هلدینـگ جامپ، در زمینه هـای پرداخت دیجیتال، 
ی بانکـداری دیجیتـال، باشـگاه  زیرسـاخت های فـن
مشـتریان، پشـتیبانی سـخت افزار و مرکـز تمـاس 
بانک ایران زمین فعالیت و چرخه بانکداری دیجیتال 

بانک را پشتیبانی می کنند.
در ادامـه همایـش باباپـور، مدیـر امـور بانکـداری 
دیجیتـال، بانـک موفق را بانکی دانسـت که خدمات 
خاص ارائه کند. وی گفت: بانک ایران زمین با ایجاد 
زیرساخت های متفاوت در زمینه بانکداری دیجیتال، 
بسـتری امن برای مشـتریان خود ایجاد کرده اسـت 
تا بتوانند از طریق آن خدمات متفاوت و خاص را با 
توجه به درخواست و نیاز خود دریافت کنند. وی بر 
تسلط همکاران به ارائه خدمات تأکید کرد و افزود: 
گام نخست در ارائه خدمات با کیفیت، معرفی دقیق 
و کامـل آن هـا بـه مشـتریان اسـت. ایـن مهـم نیـز، 
مستلزم تسلط کامل همکاران به خدمات؛ همچنین 

اشراف کامل به دستورالعمل های بانک است.
در ایـن همایـش کناروـیی، مدیـر امـور شـعب 
استان ها، تعصب کارکنان به بانک ایران زمین را یک 

ویژگی باارزش برشـمرد و گفت: وجود ظرفیت های 
فوق العـاده نیـروی انسـانی در بانـک کـه بـا تعهـد 
حداکثـری بـرای رسـیدن بـه اهـداف تعیین شـده 
زحمـت می کشـند، موجب شـده اسـت بانـک امروز 
در بین رقبا در جایگاه مطلوبی قرار گیرد. این مدیر 
بانـکی، بـر همـکاری شـعب بـا هلدینـگ جامـپ نیز 
تأکید کرد و افزود: با ابزارها و زیرساخت هایی که در 
حوزه فناوری اطالعات ایجاد شده است، دست یابی 
به اهداف تعیین شـده ممکن اسـت. در ادامه این 
همایـش، نماینـدگان هلدینـگ جامـپ، متعلـق بـه 
بانـک ایران زمیـن، دربـاره خدمـات شـرکت های ایـن 

هلدینگ، مطالبی را بیان کردند.
در همایـش بانکداری دیجیتـال، فرهاد اینالویی 
معـاون فنـاوری اطالعـات، محمد حسـینی کنارویی 
مدیر امور شعب استان ها، اصغر باباپور مدیر امور 
بانکـداری دیجیتـال، محمـود ساوسـی رئیـس اداره 
کارت و شـبکه پرداخـت، محمدامیـن محمـد زماـنی 
رسـول  تجـاری،  هـوش  و  داده کاوی  اداره  رئیـس 
اسـدی مدیر شـعب استان های آذربایجان شرقی و 
غرـبی و اردبیـل؛ همچنیـن رؤسـا و معاونان شـعب 
ایـن اسـتان ها، همـراه بـا نماینـدگان شـرکت های 

هلدینگ جامپ حضور داشتند.



8 آبان 1۴01. سال هشتم . شماره ۵۴

بانـک ایران زمیـن در ادامـه ارائـه خدمـات خـود 
بـه مشـتریان خـود، از کارت مجـازی نقـدی بانـک 
ایران زمیـن رونماـیی کـرد. اکنـون پرسـش مهـم 
مـا از شـما ایـن اسـت: آیـا شـما بـا کارت مجـازی 
نقدی بانک ایران زمین آشنایی دارید؟ این روزها 
انـواع مختلفـی از کارت هـای بانـکی و اعتبـاری در 
دسـترس مـردم قـرار دارد. بانـک ایران زمیـن نیـز، 
همـگام بـا دیگـر بانک هـا تـالش کـرده اسـت نیـاز 
مشـتریان را شناسـایی کنـد و ایـن خدمـت را در 
اختیـار آن ها قـرار دهد. همان گونه که کارت های 
بانـکی انـواع مختلـف دارنـد، از انـواع کارت نقـدی 

نیز می توان به کارت نقدی مجازی اشاره کرد.

کارت مجازی نقدی چیست؟
از محصـوالت جـذاب حـوزه کارت کـه چنـد سـال 
اخیـر رواج بیشـتری پیـدا کـرده اسـت، می تـوان 
به کارت های مجازی اشـاره کرد. همان گونه که از 
عنـوان آن مشـخص اسـت، ایـن کارت موجودیت 
و  مجـازی  کارت  یـک  صرفـًا  و  نـدارد  فیزیـکی 
الکترونیـکی اسـت کـه بـر روی سـپرده حقیقی یا 
حقوـقی مشـترک صـادر می شـود و شـماره آن در 
اختیار اشخاص متقاضی قرار می گیرد. خریداران 
کاال و خدمات می توانند با اسـتفاده از کارت های 
عضو شبکه شتاب، وجوه مورد نظر خود را به این 

کارت واریز کنند.

ویژگی های کارت مجازی نقدی بانک ایران زمین
  صدور آنی در شعب؛

بـه سـپرده  واریـز وجـوه خـرد    سـهولت در 
مشترک اشخاص حقیقی؛

  فاقد جسم فیزیکی و رمز اول؛
  ویژه سـپرده حقیقی دارای شـرایط برداشـت 

مشترک؛
  امکان انتقال وجه به کارت نقدی مجازی از 

طریق کلیه کارت های عضو شبکه شتاب؛
  امکان اخذ صورت حساب از طریق بسترهای 

بانکداری مدرن؛
  صرفه جویی در وقت و زمان مشتریان؛

  مـوارد اسـتفاده از کارت مجـازی نقـدی بانک 
ایران زمین؛

  کسب وکارهای دیجیتال؛
  واریز شارژ و هزینه های جاری ساختمان؛
  واریز کمک های مردمی برای مراکز خیریه؛

  واریز اجاره واحدهای استیجاری؛
  واریز هزینه دوره های مراکز آموزشی؛

  سپرده های مجاز برای صدور کارت مجازی؛
  قرض الحسنه جاری بدون دسته چک؛

  کوتاه مدت عادی.
جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر به شـعب کارت 
کنیـد  مراجعـه  ایران زمیـن  بانـک  نقـدی  مجـازی 
 و یـا بـا مرکـز ارتبـاط مشـتریان بانـک بـه شـماره

248۰9-۰21 تماس بگیرید.

خدمتی	جدید	به	مشتریان:	کارت	مجازی	نقدی	بانک	ایران	زمین

تازه	ها
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مخاطبان،	میهمان	مباحث	جذاب	ادبی،	آموزشی	و	فناوری

رادیو	آوای	ایران	زمین

ارجمند و  مدیران محترم، همکاران، مشتریان 
مخاطبان ارزشمند نشریه ارتباط ایران زمین سالم؛ 
روزگاری  برایتان  و  هستم  نشریه  این  خبرنگار 
همان گونه  می کنم.  آرزو  مهر  از  سرشار  و  آرام 
که در شماره های پیشین نیز نوشتم، رادیو آوای 
فعالیت  متوالی  سال  پنجمین  در  ایران زمین 
با تغییر و تحوالت عمده در  را  خود، سال 14۰1 
نمود  شما  و  کرد  آغاز  برنامه هایش  کنداکتور 
در  اردیبهشت  ماه  اوایل  از  را  تحوالت  این  بارز 

برنامه های این رسانه بانکی، احساس کردید.
سیاســت ایــن رادیــو در ســال جــاری، تکیــه بــر 
پادکســت و طــرح مباحــث اقتصــادی خــرد و کالن؛ 
بخش هــای  اســت.  دیجیتــال  اقتصــاد  به ویــژه 
ــدرت بیشــتر و  ــا ق ــز ب ــو نی فرهنگــی و ادبــی رادی
البتــه رویکــرد جدیــد، بــه کار خــود ادامــه خواهنــد 
داد. بخش پرداختن به رویدادهای شــگفت انگیز 

ـی نیــز بــه کنداکتــور برنامه هــای امســال  جهاـن
اضافه شــده و بخــش آموزشــی نیــز بــا ســاختار 
شــما  اختیــار  در  مجــزا  به صــورت  و  جدیــد 

عالقه منــدان قــرار خواهــد گرفــت.
این را نیز اضافه کنم که پادکست های آموزشی 
رادیو آوای ایران زمین با پرداختی خالقانه تر برای 
از  استقبال  شد.  خواهد  ساخته  عزیزان  شما 
در سال گذشته  رسانه  این  آموزشی  بخش های 
بسیار باال بود و همین موضوع، مسؤولیت عوامل 
است.  کرده  سنگین تر  را  رسانه  این  برنامه ساز 
تردید نداشته باشید، تالش متولیان امر بر جلب 

رضایت حداکثری شما استوار خواهد بود.
اتاق  در  اینکه؛ چندی پیش  نکته مهم دیگر 
فکر رادیو آوای ایران زمین بنا بر این گذاشته شد 
نیز  رسانه  این  ادبی  پادکست های  ساختار  که 
تغییر کند. البته تغییر از ابتدای سال به تدریج 
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همراه با ایران زمین
مخاطبان،	میهمان	مباحث	جذاب	ادبی،	آموزشی	و	فناوری

رادیو آوای ایران زمین

و به شکل نامحسوس در این پادکست آغاز شده بود؛  اما از ابتدای 
ماه مهر و با تصویب ساخت آرم جدید برای برنامه و رفتن به سمت 
پویایی بیشتر در انتخاب محتوا، این تغییرات سرعت بیشتری به 
خود گرفت. در سری پادکست های ادبی جدید، بخش حاشیه های 
زندگی شاعران و نویسندگان بزرگ ایران زمین که به خلق اثر ارزشمند 

ادبی منجر شده است نیز، برای شما شنیدنی خواهد بود.

در ادامه برنامه های پخش شده در ماه آبان رادیو آوای ایران زمین را با 
یکدیگر مرور می کنیم

ماه آبان، بارگذاری منظم پادکست های رادیو آوای ایران زمین از سر 
ماه،  این  در  رسانه  این  پادکست های  در  اتفاق جالب  گرفته شد. 
پرداختن به نگاه، اندیشه، آثار و حواشی زندگی نویسندگان تراز اول 

زن ایران زمین، در پادکست از واژه تا کالم )کافه بانک سابق( بود.
مـاه آبـان بـا افتخـار دربـاره خانم هـا سـیمین دانشـور، شـهرنوش 
پارسـی پور، گلـی ترـقی و غزالـه علیـزاده صحبـت کردیـم. ادای دیـن 
کوچـکی بـود از سـوی عوامـل پرتـالش ایـن رسـانه بـه ایـن عزیـزان و 
تمـام نویسـندگان و اهالـی قلـم و فرهنـگ ایـن سـرزمین کـه چـراغ 

همچنـان  را  داناـیی  و  آگاهـی 
روشـن و پرفـروغ نگه داشـته اند.
پادکســت چشــم ســوم هــم در 
این ماه ســاخته شــد و در اختیار 
عالقه منــدان قــرار گرفــت. ایــن 
پادکســت، برنامــه ای اقتصــادی 
ــا تحلیــل بازارهــای مالــی ایــران  ب
و جهــان، تحــوالت بــازار بــورس و 
ارز، مســکن، ســکه، طــال، خــودرو، 
رمــز ارزهــا، ارزهــای دیجیتــال و 
اقتصــادی  رویدادهــای  آخریــن 
و  فنویــن  پادکســت  اســت. 

پادکســت فــردا هــم طبــق ســیاق 
معمــول بــا طــرح مباحــث جــذاب 
روز  دانــش  و  فنــاوری  حــوزه 
ــن  ــه دوســتداران ای ســاخته و ب

پادکســت ها تقدیــم شــد.
عوامــل رادیــو آوای ایران زمین 
تمــام تــالش خــود را بــرای جلــب 
ــه کار  رضایــت حداکثــری شــما ب
کــه  امیــد  ایــن  بــا  بســته اند. 
حــال  بتواننــد  برنامه هــا  ایــن 
ــان  ــه ارمغ ــرای شــما ب خــوب را ب
آگاهی هــای  ســطح  و  آورنــد 
مالــی و اقتصــادی شــما را نیــز 
ارتقــا بخشــند. همچنــان بــا مــا و 
کنــار مــا بمانیــد. چــون همیشــه 
از همراهــی همدالنــه و صمیمانه 

شــما سپاســگزاریم.
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جلسه بررسی عملکرد شعب استان های آذربایجان غربی و شرقی و 
اردبیل با حضور مدیر شعب استان برگزار شد. در این جلسه اسدی، مدیر 
شعب استان، به منظور افزایش کیفیت خدمت رسانی به مشتریان، از 
رؤسای شعب خواست با حساسیت بیشتری بر عملکرد کارکنان نظارت 
کننـد. وی ضمـن قدرداـنی از همکاران به خاطر محقـق کردن 78 درصد 
از اهـداف تعیین شـده گفـت: همـکاران بـا تالش بیشـتر می توانند به 
تمام اهداف اعالم شده از سوی مدیران ارشد بانک، دست یابند. مدیر 
استان؛ همچنین بر کنترل دوربین ها، کپسول آتش نشانی، آژیر خطر 

و دزدگیر شعبه، از سوی رؤسای شعب به صورت روزانه تأکید کرد.
در ادامه شهام فر، معاون منطقه، بر اساس آمارهای استخراجی، به 
تشریح و تجزیه وتحلیل عملکرد شعب در پایان ماه پرداخت و جهت 
بهبود و تحقق اهداف در کلیه شاخص ها، رهنمودهای الزم را در اختیار 

شعب قرار داد.

به منظور تحلیل وضعیت و بررسی موقعیت مکانی استقرار شعب 
اسـتان های خراسـان رضـوی و شـمالی، معـاون طـرح و برنامـه بانـک 
ایران زمین از این شـعب بازدید کرد. در این دیدار مهران سـوادکوهی، 
معـاون طـرح و برنامـه بانک، ضمن برگزاری جلسـه های متعدد با رؤسـا 
و معاونـان شـعب، وضعیـت شـعب را بررسـی و متناسـب بـا ظرفیـت 
هر منطقه، نکاتی را برای توجه بیشـتر مسـؤوالن شـعب، متذکر شـد. 
سـوادکوهی؛ همچنیـن از ارائـه طرح هـا و محصـوالت جدیـد بانک خبر 
داد و گفـت: بـا ارائـه ایـن خدمات به مشـتریان، زمینه بازاریابی هرچه 
بیشتر شعب برای معرفی خدمات بانک فراهم خواهد شد. معاون طرح 
و برنامه از رؤسـای شـعب خواسـت تا فرصت ها و ظرفیت های منطقه 
و فرامنطقـه ای را شناسـایی و پیشـنهادهای خـود را بـا هـدف ورود بـه 

بازارهای کالن، با مدیر استان مطرح کنند.

جلسه	ماهانه	رؤسای	شعب	استان	های	آذربایجان	و	اردبیل
. استان های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل

با	استان	ها

اسدی: همکاران 
با تالش بیشتر 
می توانند به تمام 
اهداف اعالم شده 
دست یابند

سوادکوهی: 
خدمت صادقانه 

به مشتری، 
بهترین روش 
بازاریابی است

بازدید	معاون	طرح	و	برنامه	از	شعب	استان

استان های خراسان شمالی و رضوی
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همراه با ایران زمین

هشـتمین گردهمایی رؤسـای شـعب اسـتان های فارس، بوشهر، 
کهگیلویـه و بویراحمـد با موضوع ارزیابی عملکرد شـعب و بررسـی 
میـزان تحقـق اهـداف تعیین شـده بـا حضـور مدیـر شـعب اسـتان 

برگزار شد.
ایـن جلسـه حسن شـاهی، مدیـر شـعب اسـتان، هـدف آن  در 
مدیریت را قرار گرفتن در جایگاه نخسـت کشـور در کلیه زمینه ها 
بیان کرد و گفت: این مهم تنها با بازاریابی، برنامه ریزی منسـجم، 

همت و تالش مضاعف کلیه کارکنان میسر می شود.
وی در ادامـه بـر تعییـن تکلیـف سـریع 
و به موقـع تسـهیالت ازدواج و فرزنـدآوری 
تأکیـد کـرد و افـزود: تسـهیالت مذکور باید 
در حداقل زمان ممکن پرداخت شود و تعلل 
تسـهیالت  پرداخـت  یـا  شـعبه  تعییـن  در 

پذیرفته نمی شـود. مدیر اسـتان؛ همچنین با بررسـی تحلیل نحوه 
عملکرد مسـؤوالن شـعب، نظارت و مدیریت صحیح رؤسـای شعب 
را موجـب رضایـت مشـتریان و آرامـش در شـعبه دانسـت و آن را 

عاملی برای تحقق بیش ازپیش اهداف برشمرد.
در پایان فاطمی، معاون استان، ضمن اشاره به ظرفیت منطقه 
در زمینه منابع گفت: در این مسیر تا تحقق کامل اهداف، همراه 

و همگام شعب خواهیم بود.

هدف	گذاری	بانک	برای	جایگاه	نخست	ارائه	خدمات	نوین
استان های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد

 هدف ما 
 رسیدن به 
جایگاه نخست 
کشور در کلیه 
زمینه هاست



13 آبان 1۴01. سال هشتم . شماره ۵۴

همراه با ایران زمین
رمز	موفقیت	بانک	در	بازار	رقابتی،	بهبود	بهره	وری	است

استان های مازندران، گلستان و سمنان

شـعب  امـور  مدیـر  و  برنامـه  و  طـرح  معـاون 
اسـتان های بانـک، بـه منظـور بازدیـد از شـعب و 
دیـدار بـا همـکاران مدیریـت شـعب اسـتان های 
مازندران، گلسـتان و سـمنان، به اسـتان مازندران 
سـفر کرد. در این دیدار، مهران سـوادکوهی شرط 
الزم بـرای بـاال رفتـن سـطح قـدرت رقابت پذیـری 
را بهبـود مسـتمر در بهـره وری از نیـروی انسـانی 
برشـمرد و افزود: در راه رسـیدن به اهداف ابالغی 
بـا  تعامـل  در  مطلـوب  جایـگاه  بـه  و دسـت یابی 
مشـتریان، الزم است رؤسای شعب بیش ازپیش 

بـه باال بردن سـطح بهره وری توجه 
کنند.

اصلـی  مؤلفـه  دو  سـوادکوهی 
اثربخشـی  و  کاراـیی  را،  بهـره وری 

از  کارآمـد  اسـتفاده  کاراـیی  گفـت:  و  دانسـت 
امکانـات، منابـع، محصـوالت و خدمـات در فراینـد 
عوامـل  اثربخشـی  همچنیـن  اجراـیی؛  عملیـات 

مذکور در تحقق اهداف ابالغی است.
ایـن مدیـر بانـکی مراقبت و دانـش را به دو بال 
نیرومند برای پرواز تشبیه کرد و گفت: یک نیروی 

انسـانی آموزش دیـده و توانمنـد، می توانـد با این 
دو بـال نیرومنـد، تحـول ایجـاد کنـد. سـوادکوهی 
دانـش  سـطح  افزایـش  و  یادگیـری  ادامـه،  در 
الکترونیک کارکنان را از اولویت های بانک برشمرد 
و افـزود: ایـن رونـد به بهبود کیفیت زندگی کاری 
کارکنـان در سـازمان می انجامـد و آن ها می توانند 
در جایـگاه افـرادی متفکـر، تحلیل گر و تسـهیل گر 

در سازمان ظاهر شوند.
در ادامـه حسـینی کناروـیی، مدیـر امور شـعب 
استان ها، شعبه را قلب تپنده و مرکز شورآفرینی 
و نشـاط در خـط مقـدم اعـالم کرد و 
گفـت: مدیـر موفق فردی اسـت که 
در کنـار تمـام وظایـف محولـه، هـم 
یـک ایده پـرداز و بازاریـاب حرفـه ای 
باشـد، هـم قـدرت تجزیه وتحلیـل بـازار را داشـته 

باشد.
وی تحـول فکـری و رفتاری کارکنان را ضروری تر 
و  دانسـت  مهـارت حرفـه ای  و  دانـش  انتقـال  از 
افزود: کارکنان در نقش ها و موقعیت های جدید 

سازمانی با یکدیگر تعامل مؤثر پیدا می کنند، 

سوادکوهی: دو مؤلفه 
اصلی بهره وری، کارایی 

و اثربخشی است
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سلیم بهرامی، مدیر شعب استان های مازندران، 
گلسـتان و سـمنان، در همایـش اسـتانی شـعب، 
اولویـت بانـک ایران زمیـن را ارائـه خدمات مناسـب 
و با کیفیت به مشـتریان دانسـت و گفت: رؤسـای 
شـعب بایـد در جایـگاه ناظـر، در اجـرای دقیـق ایـن 

موضوع از سوی کارکنان گام بردارند.
وی در جمـع رؤسـا و معاونـان شـعب، آمـوزش 
همکاران در حوزه بانکداری مدرن را ضروری دانست 
و افـزود: در دنیـای امـروز فنـاوری حـرف نخسـت را 
می زند و ما نیز از این موضوع مسـتثنی نیسـتیم 
و باید با ارائه خدمات دیجیتال با کیفیت، رضایت 

مشتریان را جلب کنیم.
مازنـدران،  اسـتان های  شـعب  امـور  مدیریـت 
گلسـتان و سـمنان یـکی از مدیریت هـای فعـال در 
شمال کشور است. این مدیریت با تعداد 29 شعبه 
در منطقه، کلیه خدمات بانکی و خدمات بانکداری 

دیجیتال را به همشهریان ارائه می کند.

سلیم بهرامی: آموزش 
همکاران در حوزه 

بانکداری مدرن، یک 
اصل ضروری است.

همراه با ایران زمین
ارائه	خدمت	مناسب،	اولویت	بانک	ایران	زمین	است

استان های مازندران، گلستان و سمنان

 ارائه خدمت مناسب، مستلزم 
حضور نیروهای متعهد و متخصص است

خویشـتن سـازمانی و حرفـه ای خـود را بـه نمایـش می گذارند و در نهایـت این روند به تربیت و 
پرورش رفتار حرفه ای کارکنان و توانمندسازی آینده حرفه ای بانک منجر خواهد شد.

در این دیدار، بهرامی مدیر شـعب اسـتان های مازندران، گلسـتان و سـمنان نیز ضمن قدردانی 
از حضور مدیران عالی بانک، گزارشـی از وضعیت عملکرد شـعب تابعه ارائه کرد و گفت: نوآوری 
و چابکی باید در سراسـر بانک نهادینه شـود تا در برآورد نیاز مشـتریان و بهره گیری از فرصت ها، 
همیشـه یک گام جلوتر از سـایر رقبای خود باشـیم. وی در پایان گفت: در این مسـیر، مسـؤول 
شـعبه محـرک اصلـی مدیریـت در اجـرای برنامه هاسـت و دلیـل پیشـرفت و بـاال رفتـن انگیـزه در 

همکاران خواهد بود.
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ایران	زمین	در	رسانه	ها

ایران	زمین	در	رسانه	ها

بـه گـزارش خبرنـگار ارتبـاط ایران زمیـن، تعامـل 
سازنده و پویای یک سازمان؛ به ویژه یک نهاد مالی 
با رسانه ها، از هوشیاری و تدبیر صحیح آن نهاد 
در جهت اطالع رسانی صحیح به مردم و مشتریان 
حکایـت می کنـد. بانک ایران زمیـن در جایگاه یک 
بانـک خوش نـام و در حـال پیشـرفت، همـواره در 
مدار توجه رسـانه های مطرح کشـور بوده اسـت و 
فعالیت های آن؛ به ویژه نحوه عمل به مسؤولیت 
اجتماـعی خـود در ایـن ماه هـای دشـوار و نحـوه 
حمایـت ایـن نهاد مالـی از تولیدکننـدگان داخلی 
و مردم، دقیق و موشـکافانه رصد می شـود. شاید 

درگذشـته کمتـر نهـادی ضـرورت دیجیتالی شـدن 
بانک های کشور و عدم حضور مشتری در بانک را 
جدی می گرفت؛ اما بانک ایران زمین هم پای چند 
نهاد مالی پیشروی دیگر، زیرساخت های این مهم 
را پی ریخت و امروز ثمره این تدبیر هوشمندانه 

را مشتریان این بانک دریافت می کنند.
یـادآور می شـود؛ در مـاه آبـان، خبرهـای مربوط 
به بازدید معاون طرح و برنامه از شـعب اسـتانی، 
امـالک  مزایـده  آگهـی  بانـک،  امانـات  صنـدوق 
بـه  بانـک  مـدرن  بانکـداری  خدمـات  معرـفی  و 
مشـتریان، بیشـتر از سـایر رویدادهای دیگر این 
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همراه با ایران زمین
ایران	زمین	در	رسانه	ها

ایران زمین در رسانه ها

بانـک دیده شـد. انعکاس سـایر خبرهـای این ماه 
بانـک ایران زمیـن - در رسـانه های مهـم برخـط و 

مکتوب کشور - به شرح زیر است.
 خبـر دیـدار مدیـران بانـک ایران زمیـن از شـعب 
ابتـکار،  روزنامـه  بـورس،  نبـض  در  کشـور  غـرب 

خبربان و 7 سایت دیگر؛
 خبرهای سواد دیجیتال کاربران بانک ایران زمین 
موجـب ارائـه خدمـات مطلـوب می شـود، ارتقـای 
سـطح امنیـت در بانـک، معرفی خدمـات بانکداری 
مـدرن در بانـک ایران زمیـن و نقش منابع انسـانی  
ماهـر در بهـره وری بانک هـا، در خبرگـزاری تابنـاک، 
خبرگـزاری ایرنـا، عصـر ایـران، تجـارت گـردان و 5 

سایت دیگر؛
 خبر بازدید معاون طرح و برنامه از شعب استان 
خراسان رضوی و شمالی در خبرگزاری ایلنا، پایگاه 
خبری بانک و صنعت، روزنامه عصر اقتصاد و ۳1 

سایت دیگر؛
امانـات  صنـدوق  بـه  را  دغدغه هایتـان  خبـر   
ایران زمیـن بسـپارید در ایسـتا نیـوز، نقدینه و ۳ 

سایت دیگر؛
بـرای چک هـای  ایران زمیـن  بانـک   خبـر طراـحی 

جدید در پول نیوز؛
 خبـر آگهـی مزایـده امـالک بانـک ایران زمیـن در 

دنیای بانک و بیمه،  و ۲5 سایت دیگر؛
 خبـر جزئیـات وام نقـدی بانـک ایران زمیـن در 

تجارت نیوز، اتاق تهران و ۹ سایت دیگر؛
بانـک  صیـادی  چـک  بـا  معامـالت  نحـوه  خبـر   

ایران زمین در نبض بورس و 4 سایت دیگر؛
 خبر رمز موفقیت بانک ایران زمین در بازار رقابتی 
بهبود مسـتمر بهره وری اسـت، در خبرگزاری ایلنا، 

تیتر ۲4، نقدینه و 57 سایت دیگر؛
 خبـر هدف گـذاری بانک ایران زمیـن برای جایگاه 
نخسـت ارائـه خدمات نوین در روزنامه سراسـری 

سایه؛
 خبـر دعـوت بـه همـکاری در بانـک ایران زمیـن 
در خبرگـزاری ایلنـا، فـردا نیـوز، مثلـث آنالیـن و 6 

سایت دیگر؛
 خبـر بررسـی سـه ابـزار مهـم بـرای آینـده روشـن 

بانک ایران زمین در بانکداری ایرانی؛
در  ایران زمیـن  بانـک  درآمـد  افزایـش  خبـر   
تسـهیالت اعطاـیی در شـش ماهه نخسـت سـال 

جاری در نبض بورس؛
بانـک  اولویـت  مناسـب،  خدمـات  ارائـه  خبـر   
ایران زمین در خبرگزاری تابناک، روزنامه سراسری 

سایه، پیام فوری و 5 سایت دیگر؛
 خبر کاهش هزینه و افزایش درآمد قابل توجه 

بانک ایران زمین در خرد و کالن؛
 خبـر بانـک ایران زمیـن و درک تغییـر نیازهـا و 

اولویت های مشتریان در تیتر ۲0.

https://nabzebourse.com/000CyR
http://tabnak.ir/004pW4
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1300947
http://istanews.ir/news/342463
https://www.donyayebank.ir/?p=233096
https://tejaratnews.com
https://nabzebourse.com/000D4E
https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1298352
https://www.sayeh-news.com/fa/main/detail/130484
https://www.sayeh-news.com/fa/main/detail/130484
https://tools.izbank.ir/EmploymentLaw.aspx
https://bankdariirani.ir/fa/news/206837
https://nabzebourse.com/000CxC
http://tabnak.ir/004ohy
https://irannews24.ir/?p=44123
http://titre20.ir/fa/news/58348
http://titre20.ir/fa/news/58348
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مقاله	

در	 مشــتری	محور	 بازاریابــی	 راهبردهــای	 تأثیــر	 	

جــذب	و	وفــاداری	ســازی	مشــتریان	)بخــش	دوم(

سید	زمان	موسوی	میرکالیی		|			شعبه	نوشهر،	کد	1154
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تأثیر	راهبردهای	بازاریابی	مشتری	محور

در	جذب	و	وفاداری	سازی	مشتریان

برخی روش های کاربردی برای 
ایجاد سازمانی مبتنی بر فرهنگ 

مشتری مداری  
الـف. بانک هـا و سـازمان های 
تجـاری متعهـد و مشـتری مدار، 
معمـواًل مشـتاق و کامـاًل بـر ایـن 
بـر  مشـتری  کـه  هسـتند  بـاور 
آن هـا  اسـت.  مقـدم  همه چیـز 
کامـاًل به اهمیت مشـتری واقف 
بـوده و اعتقـاد دارنـد بـدون وجـود مشـتری هرگـز 
موفـق  خـود  کسـب وکار  در  بـود  نخواهنـد  قـادر 
باشند. به همین دلیل هم تمایل دارند جهان را از 
دریچه چشـم مشـتریان خود ببینند. بازاریاب های 
سـازمان هایی کـه از راهبـرد مشـتری مداری پیروی 
از  و  درک  را  مشـتریان  خواسـته های  می کننـد، 
بینـش  تـا  می کننـد  اسـتفاده  آن هـا  اطالعـات 
تمـام  بـا  را  پاسـخ  و  کشـف  را  آن هـا  نگـرش  و 

بخش هـای سـازمان بـه اشـتراک بگذارنـد.
ب. بانک هـا و مؤسسـه های تجـاری متعهـد بـه 
مشتری مداری، بر خواسته ها و نیازهای مشتریان 
تمرکـز می کننـد و محصـوالت و خدمات خـود را بر 

همین اسـاس بهبود و توسـعه می بخشـند.
کـه  بانک هـا  و  تجـاری  شـرکت های  ج. 
قـرار  خـود  کارهـای  سـرلوحه  را  مشـتری مداری 
می دهنـد، بـر ایجـاد ارتبـاط بـا مشـتریان و ارتقای 
تجربـه مشـتری در رابطـه بـا محصـول یـا خدمـات 

دارنـد. تمرکـز 
د. شـرکت های تجـاری و بانک هـای متعهـد بـه 
مشـتری مداری، بـر تحلیـل، برنامه ریـزی و اجـرای 
یک راهبرد دقیق و متکی بر مشـتری تمرکز دارند 
و به این ترتیب، مشـتریانی وفادار و سـودآفرین را 

خلـق و آن هـا را حفـظ می کننـد.
روش ارزیابی موفقیت سازمان های تجاری و 

بانک ها در برگرفتن راهبرد مشتری مداری
واحـدی  از معیارهـای  تجـاری   همـه سـازمان های 
اسـتفاده  مشـتری مداری  میـزان  سـنجش  بـرای 
مهم تریـن  از  نمونـه  دو  بااین حـال،  نمی کننـد؛ 
مشـتری  محوریـت  میـزان  سـنجش  معیارهـای 
عبارتنـد از: نـرخ از دسـت دادن مشـتری و ارزش 
باشـیم  داشـته  خاطـر  بـه  عمـر مشـتری.  چرخـه 
کـه الزم اسـت مـوارد یادشـده، همـواره و به دقـت 

ارزیاـبی و نظـارت شـوند.

)بخش	دوم(
	سید	زمان	موسوی	میرکالیی		|			شعبه	نوشهر،	کد	1154

به گزارش خبرنگار ارتباط ایران زمین، بخش نخست این مقاله به تعریف مشتری مداری، اهمیت بازاریابی 
مشـتری محور، ارکان اصلـی بازاریاـبی بـر اسـاس مشـتری مداری و پیاده سـازی بازاریاـبی مشـتری محور 
اختصاص یافته بود. ضمن پیشـنهاد مطالعه بخش نخسـت در شـماره پیشـین، بخش دوم مقاله در 

ادامه تقدیم می شود.

سید زمان موسوی 
میرکالیی

مقاله
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مقاله
تأثیر	راهبردهای	بازاریابی	مشتری	محور	در	جذب	و	وفاداری	سازی	مشتریان	)2(

سید زمان موسوی میرکالیی | شعبه نوشهر، کد ۱۱۵۴

نرخ از دست دادن مشتری
دشـوارتر  روزبـه روز  مشـتریان  آوردن  دسـت  بـه 
می شـود. بـه همیـن دلیـل، اغلـب سـازمان ها بـه 
زمینـه، ترجیـح داده انـد در  ایـن  در  جـای تـالش 
جهـت حفـظ مشـتریان خـود سـرمایه گذاری کنند؛ 

زیرا:
 هزینه به دست آوردن مشتریان جدید، پنج 

برابر بیشتر از حفظ مشتریان موجود است؛
 افزایـش 2درصـدی حفـظ مشـتری در ایجـاد 
سـود، تأثیـری معادل 1۰درصد کاهـش هزینه دارد؛
 به طـور متوسـط، سـازمان ها سـالیانه 1۰درصـد 

از مشـتریان خـود را از دسـت می دهنـد.
بـاال بـودن نرخ حفظ مشـتریان موجب می شـود 
کلیـد  یابـد.  توسـعه  سـریع تر  مذکـور  سـازمان 
دسـت یابی بـه چنیـن موفقیـتی ایـن اسـت کـه 
متولیـان امـر از دالیـل تـرک یـا مانـدن مشـتریان 

آگاه شـوند.
برای محاسبه نرخ از دست دادن مشتری، کافی 
اسـت تعـداد مشـتریانی کـه در طـول دوازده مـاه 
گذشـته از دسـت رفته انـد، ارزیاـبی و بـر میانگین 
تعداد کل مشـتریان در همان دوره تقسـیم شـود.

ارزش چرخه عمر مشتری
مهم ترین و ارزشـمندترین دارایی یک کسـب وکار 
تولیدشـده  سـود  اسـت.  مشـتری  مشـتری مدار، 
در مرحلـه حفـظ مشـتری، اغلـب ارزش چرخـه عمر 
مشـتری تعریف می شـود؛ یعنی ارزش چرخه عمر 
مشـتری مشـخص می کنـد سـود یـک سـازمان بـه 
بـرای  بـوده اسـت.  ازای هـر مشـتری چـه میـزان 
محاسـبه ارزش چرخـه عمـر مشـتری، کاـفی اسـت 
درآمـد حاصلـه از هر مشـتری ارزیابی و نتیجه آن 
از هزینه هـای صـرف شـده بـرای ارائـه خدمـات بـه 

او کسـر شـود و در انتهـا نیـز تمـام  پرداخت هـا بـا 
ارزش زماـنی پـول، مطابقـت داده شـود.

روش دیگـر محاسـبه ایـن اسـت کـه میانگیـن 
ارزش سـفارش و نـرخ تکـرار خریـد ارزیاـبی شـود؛ 
هـر  سـفارش  ارزش  میانگیـن  اگـر  مثـال،  بـرای 
مشـتری، 1۰۰ هـزار تومـان و نـرخ تکـرار خریـد بـه 
ازای هـر مشـتری 2۰درصـد باشـد، میـزان تخمینی 
ارزش  محاسـبه  بـود.  خواهـد  تومـان  هـزار   12۰
چرخـه عمـر مشـتری به ما کمـک خواهد کرد دلیل 
سـرمایه گذاری بـرای حفـظ مشـتریان را بهتـر درک 
ارزش مشـتریان  روش  ایـن  بـا  به عـالوه،  کنیـم؛ 
خـود را بهتـر درک می کنیـم و می توانیـم آن هـا را 

بـه نحـو شایسـته طبقه بنـدی کنیـم.
اصول مشتری مداری

معمـواًل ایـن پرسـش در ذهـن بسـیاری از مدیـران 
نقش می بندد که اصول مشـتری مداری چیسـت؟ 
از  بایـد  مشـتری مداری  کـردن  اجراـیی  بـرای  یـا 
دانسـتن  از  پـس  یـا  کـرد؟  پیـروی  اصولـی  چـه 
مصادیـق مشـتری مداری، از چـه روش هاـیی بایـد 
بـرای احتـرام به مشـتری اسـتفاده کـرد؟ در ادامه، 
برخی از مهم ترین اصول مشـتری مداری را معرفی 

می کنیـم.
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الف. مدیریت شرایط، اصل مهم در 
مشتری مداری

دقت داشـته باشـیم مفهوم اصول مشتری مداری 
همـواره ثابـت اسـت؛ امـا روش هـا و شـرایطی کـه 
ممکن اسـت برای کارکنان رخ دهد، در حال تغییر 
اسـت؛ بنابراین نمی توان از یک فرمول ثابت برای 

جلـب رضایـت تمامی مشـتریان بهره برد.
ایـن موضـوع بـه تواناـیی مدیریـت ارتبـاط بـا 
مشـتری در شـرایط مختلـف و پیـدا کـردن راه حـل 
مناسـب برمی گـردد. ایـن مـورد در بخـش فـروش 
کارکنـان  اسـت.  مشـهود  مشـترکین  امـور  یـا 
از  زیـادی  تعـداد  بـا  روزانـه  مذکـور،  بخش هـای 
مشـتریان ارتباط دارند. هر مشـتری ممکن اسـت 
شـکایت، نیاز یا خواسـته متفاوتی داشته باشد. 
بـه همیـن دلیـل، یـک نیروی سـازمانی خبـره باید 
بتوانـد به خوـبی در شـرایط مختلـف، پاسـخ گوی 

نیـاز مخاطـب باشـد.
ب. اهمیت باالی صبر و حوصله

بـا توجـه بـه درخواسـت های متفـاوت مشـتریان، 
کارکنـان یـک سـازمان بـا انـواع و اقسـام نیازهـا 
روبـه رو هسـتند. آن هـا بایـد بـدون عصبانیـت و 
خستگی و با صبر و سعه صدر به مشتریان پاسخ 
دهند. شـکیبایی باعث می شـود مشتری احساس 

او  وفـاداری  آن،  به تبـع  و  اسـت  ارزشـمند  کننـد 
افزایـش می یابـد.

ج. احترام به مشتری
احتـرام  نظراتـش  بـه  دارد  انتظـار  مشـتری  هـر 
گذاشـته شـود. کارمنـد مربوطـه باید با مشـتریان 
در کمـال احتـرام پاسـخ دهـد. حـتی اگـر مشـتری 
درخواسـت غیرمنطقـی دارد، باید بـا احترام و صبر 
بـه وی توضیـح داده شـود. مکالمـات جـدی، عـدم 
و  یک کلمـه ای  پاسـخ های  کاـفی،  توضیـح  ارائـه 
انجـام دادن کارهـای دیگـر هم زمـان با گفت وگو با 
مشـتری، می تواند نشـانه بی احترامی به مشـتری 

باشد.
د. اعتمادسازی، اصل پایه ای مشتری مداری

هنگامی کـه اعتمـاد مشـتری بـه برنـد شـما جلـب 
سـریع تر  وفـاداری  و  خریـد  بعـدی  مراحـل  شـود، 
انجـام می گیـرد. مشـتریان تنهـا بـه کسـب وکاری 
اعتمـاد کاـفی  بـه آن  مانـد کـه  وفـادار خواهنـد 
کـه  گفـت  این گونـه  می تـوان  باشـند.  داشـته 
البتـه  اسـت.  همه چیـز  مشـتری  اعتمـاد  جلـب 
اعتمادسـازی مشـتریان رونـدی بلندمـدت اسـت 
کـه بـر پایـه قواعد مشـتری مداری بنا شـده اسـت.

ه ـ. ارتباط شفاف با مشتری
در ارتبـاط بـا مشـتری بایـد شـفاف عمل کـرد. پیام 

مدیریت
در شرایط
مختلف

صبر و حوصله

احترام به 
مشتری

اعتمادسازی

ارتباط شفاف

عملی کردن 
وعده ها

حفظ ارتباط 
با مشتریان

سابق

مدیریت زمان

اصول مشتری مداری
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مشـتریان  شـود.  رسـانده  واضـح  و  روشـن  بایـد 
متخصص تبلیغات نیستند که پیام یک سازمان 
را از بیـن کلمـات مختلـف دریافـت کننـد. هرچـه 
پیام روشن تر به مشتری القا شود، استقبال او از 
برند سـازمانی و محصوالت بیشـتر می شـود. نباید 
اجازه داد با بیان مبهم، برداشـت های متفاوتی از 

کالم بـه دسـت آید.
و. اهمیت باالی عملی کردن وعده ها

بـه مشـتریان وعـده می دهـد؛  کـه  کسـب وکاری 
امـا نمی توانـد بـه آن عمـل کنـد، احتمـااًل اعتمـاد 
هیچ کـس  می دهـد.  دسـت  از  را  مشـتری 
نمی خواهـد وعـده ای دریافـت کند کـه به آن عمل 
نمی شـود؛ بنابراین کارکنان بنا بر سـطح اختیارات 
مشـتریان  بـه  پیشـنهادهایی  می تواننـد  خـود 
ارائـه کننـد؛ همچنیـن انتظاراـتی کـه در تبلیغـات 
در ذهـن مخاطـب سـاخته می شـود، همان هـا نیـز 
مـورد توقـع وی خواهـد بـود. بـرآورده نشـدن ایـن 
را در ـپی  انتظـار، کاهـش سـطح مشـتری مداری 

داشـت. خواهـد 
ز.حفظ ارتباط با مشتریان سابق

تحقیقـات نشـان داده اسـت، حفـظ مشـتریان 
پیشـین بسـیار کم هزینه تـر از جـذب مشـتریان 
جدید اسـت؛ از سـوی دیگر، مشـتریانی که سابقه 
را  یـک سـازمان  از  بـار خریـد رضایت بخـش  یـک 
و  راحت تـر  را  خـود  بعـدی  داشـته اند، خریدهـای 
بـا اطمینـان بیشـتری انجـام می دهنـد؛ ازایـن رو، 
متقاعـد کـردن آن هـا بـه انـرژی کمتـری نیـاز دارد. 
رونـد  از  بخشـی  کـه  اسـت  ایـن  نیـز  آن  دلیـل 
از  اسـت؛ پـس  قبـاًل ـطی شـده  اطمینـان سـازی 
ارتبـاط اولیـه بـا مشـتریان تـالش کنیـد از طریـق 
پیامـک، تمـاس، ایمیـل و سـایر روش هـا ارتبـاط 

خـود را بـا آن هـا ادامـه دهیـد.
ح. شنونده خوب و فعال بودن

به خوـبی  را  مشـتری  نیـاز  می تـوان  هنگامـی 
برطـرف کـرد کـه بـا شـنیدن حرف هایـش متوجـه 
نیـاز وی شـده باشـید. گـوش دادن بـه مشـتری 
باعـث می شـود از پیـش داوری دور شـوید و نیـاز 
وی را به طـور دقیـق برطـرف کنیـد. شـنیدن فعـال 

مشـتری، احتـرام مـا را بـه او نشـان می دهـد.
ط. اهمیت مدیریت زمان در مشتری مداری

زمـان بـرای مشـتری و کارمنـد مهـم اسـت. بایـد 
بـرای زمـان مشـتری ارزش قائـل شـوید؛ از طرـفی، 
شـما برای اینکه به هر مشـتری به دلخواه او زمان 
اختصـاص دهیـد، زمان کافی نخواهید داشـت؛ از 
طـرف دیگـر، رقبای شـما نیز در حـال اجرای فرهنگ 
بـا مدیریـت  بایـد  مشـتری مداری هسـتند. شـما 

زمـان بتوانیـد بـر رقبـای خـود پیروز شـوید.
نتیجه گیری

به یـــاد داشتــــه باشیــد تمـــام فعالیت هـــای 
سـازمان، مبتنی بر عرضه محصوالت و خدمات به 
مشـتریان اسـت. سـازمانی کـه نتوانـد مشـتری را 
جـذب و حفـظ کند، به تدریـج خود را نابود می کند. 
خبریـد اینکـه؛ هـر مشـتری ناراضـی می توانـد بـر 
چندیـن مشـتری دیگـر نیـز اثـر منفی بگـذارد و در 
صـورت توجـه نکـردن سـازمان بـه این مهـم، تمام 
تالش های انجام گرفته، نقش بر آب خواهد شـد؛ 
آن سـوی ماجـرا، توجـه بـه مشـتریان اسـت کـه 
باعـث جلـب رضایـت آن هـا می شـود و تأثیـر ایـن 
موضـوع بـر فـروش و سـود، غیرقابل انـکار اسـت. 
در مراحـل بعـدی، ایـن فرهنگ در سـازمان نهادینه 
می شـود و همـه کارکنـان در برابر مشـتری، رفتاری 

ویـژه و یکپارچـه خواهنـد داشـت.
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	برخورد	مناسب	با	مشتری،	نقص	های	

بصری	شعبه	را	کمرنگ	می	کند

سمانه	صابوناتی	)مسؤول	شعبه	ولنجک(

		هیچ	چیز	نباید	بتواند	همکاران	را	از	

هدفشان	دور	کند

محمد	زمانی	)مسؤول	شعبه	حکیم	نظامی(
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 درود بـر شـما. از اینکـه وقـت خـود را در اختیار 
نشریه ارتباط ایران زمین قرار دادید، سپاسگزارم. 
لطفًا خود را به اجمال برای مخاطبان معرفی کنید 

و از تحصیالت و سوابق شغلی خود بگویید.
 بـه نـام خـدا. پیـش از همـه خدمـت مخاطبـان 
گرامـی ایـن نشـریه سـالم عـرض می کنم. سـمانه 
صابوناتی هسـتم، در رشـته مهندسـی تکنولوژی 
نرم افزار کامپیوتر تحصیل کرده ام و از سال 139۰ 

تاکنـون افتخـار همـکاری بـا بانـک ایران زمیـن را 
داشته ام.

کـدام شـعبه  در  و  در چـه سـمت   هم اکنـون 
فعالیت می کنید و چند همکار دارید؟

ولنجـک،  معـاون شـعبه  در سـمت   هم اکنـون 
در  و درمجمـوع شـش همـکار  فعالیـت می کنـم 

شعبه هستیم.

به گزارش خبرنگار ارتباط ایران زمین، مطالعه شیوه رفتار و نوع رویکرد انتخابی افراد موفق در یک 
سازمان می تواند الگوی بسیار مناسبی از پیشرفت برای سایر همکاران سازمانی باشد. گفت وگو 
با مدیران و سایر همکاران موفق استان تهران نیز به همین منظور انجام می شود. با این شماره 

و یک همکار موفق دیگر همراه باشید.

برخورد	مناسب	با	مشتری،	نقص	های	بصری	شعبه	را	کمرنگ	می	کند
سمانه صابوناتی )مسؤول شعبه ولنجک(

گفت	وگو	
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گفت وگو

برخورد	مناسب	با	مشتری،	نقص	های	بصری	شعبه	را	کمرنگ	می	کند
سمانه صابوناتی )مسؤول شعبه ولنجک(

 در جایـگاه یـک مدیـر زن موفـق، دالیـل توفیـق 
شعبه تحت مسؤولیت را در چه می دانید؟

 پیش از هر چیز توکل به خدا، عالقه به سازمان 
و حرفه ام، مسـؤولیت پذیری، نوع دوسـتی، تالش 
و پشتکار، انضباط و برنامه ریزی؛ همچنین رعایت 

کامل اصول و قواعد مربوطه.

 یـکی از پرسـش های مهـم و همیشـگی مـا از 
دوسـتان، دربـاره نحـوه جـذب منابـع ارزان قیمت 
اسـت. شـما در ایـن زمینـه چـه اقداماـتی انجـام 
دادیـد و چگونـه توازن موجود در شـعبه را برقرار 

کردید؟
گام  دو  ارزان قیمـت،  منابـع  جـذب  حـوزه  در   
اساسـی برداشـته شـد. نخسـت اینکه؛ با تشویق 
مشـتریان حقیقـی و حقوـقی، نسـبت بـه افتتـاح 
حساب قرض الحسنه و جاری اقدامات الزم انجام 
شـد. در گام بعـد اتصـال دسـتگاه های کارت خوان 
فروشـگاهی به حسـاب های مذکور متصل شد. با 
این دو راهکار و مجموعه کارهای دیگر توانستیم 

توازنی نسبی در منابع شعبه ایجاد کنیم.

 از نظر شما جانمایی مناسب و زیبایی های بصری 
یک شعبه را چقدر در توفیق آن مؤثر می دانید؟

 جانمایی مناسب و زیبایی های بصری یک شعبه 
قطعًا در توفیق آن مؤثر اسـت؛ اما مهم تر از این 
امتیاز، اخالق، رفتار و برخورد همکاران با مشتریان 
و مشتری مداری آن هاست. معتقدم طرز سلوک و 
مشی رفتاری در توفیق روزافزون شعبه، می تواند 

بسیار مؤثرتر باشد.

 بزرگ تریـن چالـش شـما در مسـیر رسـیدن بـه 
موفقیت چه بوده است؟

رسـیدن  مسـیر  در  بسـیاری  موانـع  همیشـه   
بـه موفقیـت وجـود دارد؛ امـا هنـر آن اسـت کـه 
بتوانیم مشـکالت و تهدیدها را به فرصت تبدیل 
کنیم؛ همچنین در جایگاه یک زن، برقراری تعادل 
بیـن کار و امـور خانـواده از مهم تریـن مسـائلی 
اسـت که بانوان شـاغل با آن روبه رو هسـتند که 
با مدیریت و انعطاف پذیری مناسب، می توان هر 

دو مسؤولیت را به بهترین شکل انجام داد.

 به بحث مهم معرفی خدمات بانکی رسـیدیم. 
را  ایران زمیـن  بانـک  خدمـات  همـکاران،  و  شـما 

چگونه به مشتریان معرفی می کنید؟
بگویـم؛  شـما  پرسـش  بـه  پاسـخ  از  پیـش   
مهم تریـن مسـأله در ایـن حیطـه، نیازسـنجی و 
شـناخت مشـتری اسـت. معتقـدم ایـن کار بایـد 
بـا در نظـر گرفتـن سـواد دیجیتالی فـرد، روحیه و 
میزان عالقه او به یادگیری و استفاده از خدمات 
انجـام شـود تا بهتریـن نتیجه رقم بخورد. بنده و 
سـایر همکاران نیز با توجه به این مهم، خدمات 
عزیـزان  بـه  و مرحله به مرحلـه  بـا دقـت  را  بانـکی 

معرفی می کنیم.

 نحوه یادگیری بخشنامه ها و دستورالعمل های 
بانک در شعبه چگونه انجام می شود؟

 نحوه یادگیری بخشنامه ها و دستورالعمل های 
بانـک در شـعبه بـه ایـن صـورت اسـت کـه ابتـدا 
تک تـک همکاران، بخشـنامه ها و دسـتورالعمل ها 
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گفت وگو

برخورد	مناسب	با	مشتری،	نقص	های	بصری	شعبه	را	کمرنگ	می	کند
سمانه صابوناتی )مسؤول شعبه ولنجک(

یک بـار  هفتـه ای  سـپس  می کننـد،  مطالعـه  را 
جلسه ای در این خصوص با حضور کلیه همکاران 
در شـعبه برگـزار و صورت جلسـه مربوطـه نیـز بـه 

مرکز فرستاده می شود.

 به نظر شـما آراسـتگی شـعبه و همکاران تا چه 
میزان می تواند در جذب و وفادارسـازی مشـتری 

مؤثر باشد؟
 آراسـتگی شـعبه و همکاران در جایگاه پیشـانی 
و چیدمـان اصلـی بانک، در جـذب و رضایت مندی 
مشـتریان بسـیار مؤثـر اسـت. مـردم و مشـتریان 
ارجمنـد مـا ظریـف و زیباپسـند هسـتند؛ ازایـن رو، 
و  قوانیـن  و  عـرف  حـد  در  همیشـه  مهـم  ایـن 
پوشـش یکپارچـه سـازمانی، از سـوی این جانـب و 

سایر همکاران در شعبه رعایت شده است.

 در آخـر اگـر صحبـتی بـا مدیـران، همـکاران یـا 
مخاطبان نشریه دارید، بفرمایید.

 ازآن جایی کـه بزرگ تریـن سـرمایه هـر سـازمانی 
نیـروی انسـانی آن سـازمان اسـت، توجـه مدیران 
محتـرم بـه شـرایط زندـگی و موقعیـت اجتماـعی 
همکاران و رسـیدگی به درخواسـت های مشروع و 
منطقی ایشان و ارتقای به موقع جایگاه شغلی و 
درمجموع ایجاد انگیزه بیشـتر در نیروی انسـانی، 
پیشـنهاد بنـده بـه مدیـران محتـرم بانـک وزیـن 
غنیمـت  را  فرصـت  اسـت؛ همچنیـن  ایران زمیـن 
می شـمارم و از تمـام مدیـران و همـکاران ارجمنـد 
و پیشکسـوتان گران قدر که در سـال های حضورم 
در بانـک، همـواره بنـده را از تجربـه و آموزه هـای 
خود بهره مند سـاختند، قدردانی می کنم. سـالمت 

و پیروز باشید.
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 درود بـر شـما. از اینکـه وقـت خـود را در اختیـار 
نشریه ارتباط ایران زمین قرار دادید، سپاسگزاریم. 
لطفًا خود را به اجمال معرفی کنید و از تحصیالت 

و سوابق شغلی خود بگویید.
متولـد  محمدزماـنی،  قاسـم  این جانـب  سـالم.   
سـال 1362 و فارغ التحصیل کارشناسـی مهندسی 

فنـاوری شـبکه های کامپیوتـری هسـتم و از سـال 
1386 توفیق خدمت در مجموعه بزرگ بانک ایران 

زمین نصیب بنده شد.
شـعبه  کـدام  در  و  چـه سـمت  در   هم اکنـون 

فعالیت می کنید و چند همکار دارید؟
حکیـم  شـعبه  مسـؤول  جایـگاه  در  هم اکنـون   

به گزارش خبرنگار ارتباط ایران زمین، نظر به اهمیت آشنایی با اعضای موفق خانواده بزرگ بانک 
ایران زمین با هدف انگیزه بخشیدن به سایر اعضا و سرعت بخشیدن به توسعه همه جانبه این 
نهاد مالی، عالوه بر معرفی مدیران، معاونان، متصدیان و همکاران موفق و ارجمند امور خدماتی 
و پشتیبانی شعب استان تهران، با اعضای موفق این خانواده در شعب استان های سراسر کشور 
نیز آشـنا خواهید شـد. بدیهی اسـت مطالعه روش های کارآمد این عزیزان در طی کردن مسـیر 
موفقیت، می تواند الگویی شایسته برای سایر همکاران استانی در بانک مردمی ایران زمین باشد.

هیچ	چیز	نباید	بتواند	همکاران	را	از	هدفشان	دور	کند

منتخب منطقه اصفهان؛ محمدزمانی)مسؤول شعبه حکیم نظامی(

گفت	وگو	
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گفت وگو
هیچ	چیز	نباید	بتواند	همکاران	را	از	هدفشان	دور	کند

منتخب منطقه اصفهان؛ محمد زمانی)مسؤول شعبه حکیم نظامی(

نظامی، به وظیفه خود عمل می کنم و پنج همکار 
نیز در این شعبه به من کمک می کنند.

 در جایـگاه یـک مسـؤول موفـق، دالیل موفقیت 
خود و شعبه تحت مسؤولیت را بفرمایید؟

 در وهله نخست، لطف و عنایت پروردگار و باور به 
اینکه خداوند مهربان بهترین پشتوانه کسی است 
کـه هـدف خـود را خدمـت بـه جامعه و گره گشـایی 
از مشـکالت مـردم قـرار می دهـد. در مرتبـه بعـد، 
کار گروهـی و داشـتن روحیـه تیمـی، بازاریابی های 
مستمر و مشتری مداری و جلب رضایت همه جانبه 
مشتریان و به روز نگاه داشتن علوم بانکی از دالیل 

موفقیت این حانب بوده است.

 یـکی از پرسـش های مهـم و همیشـگی مـا از 
منابـع  تجهیـز  و  جـذب  نحـوه  دربـاره  دوسـتان، 
ارزان قیمت است. شما در این زمینه چه اقداماتی 
انجـام دادیـد و چگونـه توازن موجود در شـعبه را 

برقرار کردید؟
 در بحث تجهیز منابع ارزان قیمت تالش کرده ایم 
سـپرده های واریـز سـود مشـتریان و سـپرده های 
متصل به پایانه های فروشـگاهی را در دسـتور کار 
قرار دهیم؛ همچنین در مواقع پرداخت تسهیالت، 
دسـته چک  بـدون  جـاری  سـپرده  ضامن هـا  بـرای 

تعریف کنیم.

 در جایگاه یک مسـؤول، چقدر جانمایی مناسـب 
و زیبایی هـای بصـری یـک شـعبه را در توفیـق آن 

مؤثر می دانید؟

 جانماـیی مناسـب و زیباـیی شـعب ویتریـن یک 
بنگاه اقتصادی است و می تواند در برندسازی آن 
بنـگاه و تشـویق مشـتریان در جهـت اسـتفاده از 
محصـوالت آن بنـگاه مؤثـر باشـد و در جایگاه یک 
ابزار تبلیغاتی مناسب در ذهن مردم نقش ببندد.

 بزرگ تریـن چالـش شـما در مسـیر رسـیدن بـه 
موفقیت چه بوده است؟

بـا  اسـت  کنوـنی جامعـه شایسـته  در شـرایط   
تـالش و پشـتکار فراوان، در مسـیر جـذب منابع و 
تحقـق اهـداف تعیین شـده قـدم برداریـم و بانـک 
ایران زمیـن را در مقـام یـکی از بهتریـن بانک هـای 
خصوصی کشور معرفی کنیم. از نگاه بنده چالش 

بزرگ، در حال حاضر، برای ما این است.

 بـه بحـث مهم معرفی خدمات بانکی رسـیدیم. 
را  ایران زمیـن  بانـک  خدمـات  همـکاران،  و  شـما 

چگونه به مشتریان معرفی می کنید؟
 برای معرفی خدمات بانکی ابتدا خود باید شناخت 
کافی از این محصوالت داشته باشیم تا بتوانیم 
محصـوالت بانـک را به خوـبی بـه مشـتریان معرفی 
کنیم. این معرفی می تواند به صورت حضوری در 
محل کار یا حضور مشتری در شعبه و یا از طریق 

فضای مجازی با تبلیغ محصوالت بانک باشد.

 نحوه یادگیری بخشنامه ها و دستورالعمل های 
بانک در شعبه چگونه انجام می شود؟

 بخشـنامه و دسـتورالعمل های صـادره بـه صورت 
روزانه و در ابتدای روز در جلسه روزانه شعبه مطرح 



28 آبان 1۴01. سال هشتم . شماره ۵۴

گفت وگو
هیچ	چیز	نباید	بتواند	همکاران	را	از	هدفشان	دور	کند

منتخب منطقه اصفهان؛ محمدزمانی)مسؤول شعبه حکیم نظامی(

و در بین همکاران تبادل نظر صورت می گیرد. این 
امـر باعـث می شـود کلیـه همـکاران درک بهتری از 

مفاد دستورالعمل ها پیدا کنند.

 به نظر شـما آراسـتگی شـعبه و همکاران تا چه 
میـزان می توانـد در جذب و وفادارسـازی مشـتری 

مؤثر باشد؟
 همان طور که خود برای خرید بهترین فروشگاه را 
انتخاب می کنیم، مشتریان بانک نیز تمایل دارند 
خدمـات خـود را از بانـکی دریافـت کننـد کـه از نظر 
زیباـیی و پوشـش همـکاران بهتریـن باشـد. قطعـًا 
آراسـتگی ظاهری همکاران نقش بسـیار زیادی در 

جذب مشتری دارد.

 تا چه حد به نحوه برخورد به مشتریان اهمیت 
می دهیـد و بـرای رضایـت مشـتری چـه اقداماـتی 

انجام می دهید؟

و  مشـتری  جـذب  در  اصلـی  عوامـل  از  یـکی   
ارباب رجـوع  بـا  مناسـب  برخـورد  مشـتری مداری، 
است. همیشه تالش کرده ایم بیشترین همکاری 
را در تمـام زمینه هـای موجـود داشـته باشـیم و بـا 
فراهـم کـردن محیـطی آرام و صمیمانـه و تحقـق 
شـعار »ایران زمین خانه ماسـت«، رضایت مشـتری 

را جلب کنیم.

 در آخـر اگـر صحبـتی بـا مدیـران، همـکاران یـا 
مخاطبان نشریه دارید، بفرمایید.

 در جایـگاه یـک عضـو کوچـک از خانـواده بـزرگ 
بانـک ایران زمیـن، بـه همـکاران توصیـه می کنـم 
اهداف واالیی برای خود تعیین کنند و در مسـیر 
رسیدن به اهداف هیچ گاه ناامید نشوند. عزیزان 
باید نیرومند باشـند و هیچ چیز نتواند آن ها را از 

هدفشان دور کند. سربلند باشید.
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اقتصادی

		حجم	نقدینگی	به	5۸۰6	هزار	

میلیارد	تومان	رسید

	دانستنی	های	مالی	و	بانکی
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حجم	نقدینگی	به	5۸۰6	هزار	میلیارد	تومان	رسید

گزارش تحلیل تحوالت اقتصاد کالن در ماه آبان

اقتصادی	

در ماه آبان امسال، حجم نقدینگی معادل 58۰6.8 هزار میلیارد تومان بوده است که به ترتیب 
2۰.2 و 34.5 درصد نسبت به پایان سال و پایان ماه آبان سال 14۰۰ افزایش یافته است.

بـه گـزارش خبرنـگار ارتبـاط ایران زمین بـه نقل از 
بانک مرکزی، در گزارش تحلیل تحوالت اقتصاد کالن 
در ماه آبان آمده اسـت: مدیریت انتظارات تورمی 
در جایگاه یکی از ارکان مهم در زمینه هدایت نرخ 
تورم به سمت تورم هدف، مستلزم ارائه اطالعات 
درسـت و به هنـگام از مجموعـه تحـوالت اقتصـاد 
کالن و اقدامـات بانـک مرکـزی بـه آحـاد جامعـه و 
فعـاالن اقتصـادی اسـت. ایـن امـر موجـب خواهـد 
شـد عـالوه بـر شـکل گیری درسـت انتظـارات، بانـک 
مرکـزی در شـرایط بهتـری اهـداف حفـظ ارزش پول 
ملی )کنترل تورم( و مساعدت به رشد اقتصادی را 
پیگیری کند. بر این اساس، خالصه ای از مجموعه 

تحـوالت اقتصـاد کالن و اقدامـات بانـک مرکزی در 
راسـتای دسـتیابی به اهداف و مأموریت های خود 

در ماه آبان  14۰1 به شرح ذیل ارائه می شود.
الف. تحوالت اقتصاد کالن

بررسـی تحوالت تورم ماهانه شـاخص کل کاالها و 
خدمات مصرفی در سال جاری نشان می دهد تورم 
ماهانه شاخص کل مصرف کننده در ماه آبان سال 
جاری با ۰.7 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل 
)2.9 درصـد( بـه 2.2 درصـد رسـید. در همین مقطع، 
تورم نقطه به نقطه نیز با ۰.4 واحد درصد کاهش 
بـه رقـم 44.3 درصـد رسـید. ایـن در حالـی اسـت 
کـه تـورم دوازده ماهـه شـاخص کل بهـای کاالهـا و 
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اقتصادی
حجم	نقدینگی	به	5۸۰6	هزار	میلیارد	تومان	رسید

گزارش تحلیل تحوالت اقتصاد کالن در ماه آبان

خدمات مصرفی در ماه آبان سال جاری با ۰.4 واحد 
درصد افزایش رقم 39.9 درصد را ثبت کرد.

بررسـی تـورم ماهانـه شـاخص بهـای کاالهـا و 
خدمـات مصرـفی به تفکیک گروه هـای اختصاصی 
»کاال« و »خدمـت« در مـاه آبـان نشـان می دهـد 
تـورم ماهانـه هـر دو گـروه کاهـش یافتـه اسـت؛ 
به نحوی که گروه اختصاصی »کاال« و »خدمت« به 
ترتیب با ۰.5 و 1.4 واحد درصد کاهش نسـبت به 

ماه گذشته به رقم 1.1 و 3.9 درصد رسید.
بررسی تحوالت تورم ماهانه گروه کاال به تفکیک 
»خوراکی هـا« و »غیـر خوراکی ها« نیز مؤید کاهش 
آهنـگ تـورم ماهانه اقالم خوراـکی و افزایش تورم 
ماهانـه اقـالم غیرخوراـکی در مـاه آبـان سـال جـاری 
نسبت به ماه قبل است. در همین ارتباط، شاخص 
بهای خوراکی ها و آشامیدنی ها و غیر خوراکی ها به 
ترتیـب )بـا ضرایـب اهمیـت 25.5 و 22.9 درصد( با 
۰.9 واحد درصد کاهش و ۰.2 واحد درصد افزایش 
نسبت به ماه مهر، با ثبت تورم ماهانه ۰.3 و 2.3 
درصـدی، سـهمی معـادل ۰.1 و ۰.6 واحـد درصد را از 
تـورم ماهانـه شـاخص کل )2.2 درصـد( در مـاه آبان 

سال جاری به خود اختصاص داده اند.
بررسی تحوالت شاخص خدمت نشان می دهد، 
تورم ماهانه این شاخص با 1.4 واحد درصد کاهش 
از 5.2 درصد در ماه مهر به 3.9 درصد در ماه آبان 
سـال جاری رسـیده اسـت. بررسی بیشـتر تحوالت 
ایـن شـاخص مشـخص می کنـد، تـورم ماهانه این 
گـروه عمدتـًا از تحـوالت شـاخص خدمـت در گـروه 
»مسـکن و خدمـات سـاختمانی« تأثیـر پذیرفتـه 
بوده است؛ به نحوی که این شاخص سهمی معادل 
3.2 واحد درصد از تورم ماهانه گروه خدمت را در 

ماه آبان سال جاری )3.9 درصد( به خود اختصاص 
داده است.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اخبار منتشره 
از سوی گمرک ج.ا.ایران، طی هشت ماهه سال 14۰1 
ارزش صادرات گمرکی برابر با 32.4 میلیارد دالر بود 
کـه از افزایـش حـدودًا 4.4 درصدی آن در مقایسـه 
بـا مدت مشـابه سـال 14۰۰ حکایت می کنـد. ارزش 
واردات گمرـکی نیـز در ایـن مقطـع، معـادل 37.1 
میلیـارد دالر گزارش شـده اسـت کـه مؤید افزایش 
نزدیـک بـه 15.2درصدی آن نسـبت به دوره مشـابه 

سال قبل است.
مطابـق بـا اطالعـات منـدرج در سـامانه معامـالت 
الکترونیـکی ارز، بررسـی تحـوالت بـازار ارز نشـان 
می دهـد در مـاه آبـان متوسـط نـرخ فـروش دالر در 
بازار حواله حدود 275.9 هزار ریال بود که نسبت به 
ماه مهر معادل 1.4 درصد افزایش نشان می دهد. در 
بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دالر در این 
مـاه حـدود 289.۰ هـزار ریـال بود کـه از افزایش ۰.6 
درصدی آن در مقایسه با ماه مهر حکایت می کند.

در بازار مسکن و بر اساس اطالعات استخراج شده 
مسـتغالت  و  امـالک  معامـالت  ثبـت  سـامانه  از 
کشـور، متوسـط قیمت خریدوفروش یک مترمربع 
زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران 
ـطی مـاه آبـان  14۰1 نسـبت بـه مـاه قبـل 6.8 درصد 
و نسـبت به ماه مشـابه سـال قبل نیز 45.9 درصد 
افزایـش را تجربـه کـرد. در بازار سـهام نیز شـاخص 
کل بـورس اوراق بهـادار در روز پایاـنی مـاه آبان 7.6 
درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل افزایش یافت. 
یادآور می شود؛ سیاست گذار پولی با رصد مستمر 
تحوالت قیمت دارایی ها و توجه به داللت های آن 
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اقتصادی
حجم	نقدینگی	به	5۸۰6	هزار	میلیارد	تومان	رسید

گزارش تحلیل تحوالت اقتصاد کالن در ماه آبان

بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات 
سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

بررسـی تحـوالت بـازار بین بانـکی در مـاه آبـان، 
بیانگر افزایشی اندک در حجم معامالت و تثبیت 
نـرخ در مقـدار ماه هـای گذشـته و محـدوده داالن 
از پیـش تعییـن شـده اسـت؛ همچنیـن، وضعیت 
منحنی بازده اوراق خزانه نشان می دهد به تبعیت 
از وضعیـت انتظـارات تورمـی موجـود و افزایـش 
تقاضای نقدینگی و در نتیجه عرضه بیشـتر اوراق 
مالی در بازارها )و به تبع آن افزایش نرخ های بازده 
تا سررسید این اوراق(، این منحنی در ماه آبان در 
سطوح باالتری قرار گرفته است. بااین حال، کاهش 
تفاوت نرخ های بلندمدت و کوتاه مدت در ماه آبان 
سـال جـاری نسـبت بـه مـاه قبـل، مطالبـه نرخ هـای 
بازده تقریبًا یکسان در تمامی سررسیدها از سوی 

سرمایه گذاران را نشان می دهد.
حجـم نقدینـگی در پایـان مـاه آبـان سـال 14۰1 
معادل 58۰68.4 هزار میلیارد ریال بوده اسـت که 
به ترتیب 2۰.2 و 34.5 درصد نسبت به پایان سال 
و پایان ماه آبان سـال 14۰۰ افزایش یافته اسـت. 
رشـد متغیـر مذکـور در هشـت ماهه نخسـت سـال 
قبـل و دوازده ماهـه منتهـی به ماه آبان سـال 14۰۰ 

به ترتیب معادل 24.2 و 42.۰ درصد بوده است.
تأکید می شـود؛ بخشـی از رشد نقدینگی در ماه 
آبـان سـال 14۰۰ )معـادل 2.4 واحـد درصـد از رشـد 
هشت ماهه و 2.7 واحد درصد از رشد دوازده ماهه( 
مربـوط بـه اضافـه شـدن اطالعات خالصـه دفتر کل 
دارایی ها و بدهی های بانک مهر اقتصاد به اطالعات 
خالصه دفتر کل دارایی ها و بدهی های بانک سـپه 

)به دلیل ادغام( بوده است.

حجم پایه پولی نیز در پایان ماه آبان سال 14۰1 
)معادل 7276.۰ هزار میلیارد ریال( نسبت به پایان 
سال 14۰۰، رشدی معادل 2۰.5 درصد داشته است؛ 
همچنیـن، نـرخ رشـد دوازده ماهـه پایه پولـی با 1.2 
واحـد درصـد کاهـش نسـبت بـه رشـد دوره مشـابه 
سـال قبـل )35.8 درصـد( بـه 34.6 درصـد در پایـان 

ماه آبان سال 14۰1 رسید.
ب. اقدامات بانک مرکزی

در مـاه آبـان 14۰1 بـا هـدف مدیریت نقدینـگی بازار 
بین بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک ها، 

اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
- انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید 
طی پنج مرتبه حراج به ترتیب به ارزش 695، 695، 
695، 685 و 675 هـزار میلیـارد ریـال مجموعـًا بـه 
ارزش معامالـتی 3445 هـزار میلیارد ریال در قالب 
توافق بازخرید با سررسید هفت روزه )مانده توافق 
بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان ماه آبان 

معادل 675 هزار میلیارد ریال بوده است(.
- اسـتفاده بانک هـا از اعتبارگیـری قاعده منـد در 
نـرخ سـقف داالن بـرای رفـع نیازهـای نقدینـگی طی 
22 روز کاری جمعـًا بـه ارزش معامالـتی 471 هـزار 
میلیارد ریال )مانده اعتبارگیری قاعده مند در پایان 

ماه آبان 38.9 هزار میلیارد ریال بوده است(.
- در ماه آبان سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله 
حراج و یک مرحله پذیره نویسی اوراق مالی اسالمی 
دولتی، جمعًا مبلغ 87.1 هزار میلیارد ریال اوراق از 
سـوی ایسـتگاه معامالـتی بانـک مرکزی بـه فروش 
رسـید که از این مبلغ، 15 هزار میلیارد ریال آن در 
پذیره نویسـی و 72.1 هـزار میلیـارد آن در حـراج - 

اغلب از سوی سایر سرمایه گذاران- خریداری شد.
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یک بانک خوب چه ویژگی هایی دارد؟

هوشمندانه	انتخاب	کنید!

دانستنی	های	مالی	و	بانکی

بانک خوب از نگاه بانک ایران زمین
خدمـات  ارائـه  و  بـودن  مشـتری مدار  الـف. 
شخصی سازی شـده: کارشناسـان روابـط عمومـی این 
نهـاد مالـی معتقـد هسـتند، مشـتری مدار بـودن 
صرفًا یک شعار نیست؛ بلکه باید در عمل مشتری 
را در مرکـز توجـه و جایـگاه برتـر قـرار داد. رفتـار 
مناسـب بـا مشـتری در کنـار ارائـه خدمـات ویـژه و 
شخصی سازی شده، می تواند هر بانکی را در جایگاه 

بانک بهتر و برتر قرار دهد.

بـه گـزارش خبرنگار ارتبـاط ایران زمین، این روزها 
بانـک محـل تأمین سـرمایه کسـب وکار جدیـد و یا 
مکانی برای قرار دادن وجه نقد در قالب حساب های 
بانـک  رسـمی،  تعریـف  در  اسـت.  سـرمایه گذاری 
نوـعی مؤسسـه مالـی اسـت کـه مجـوز دریافـت 
سـپرده های خـرد و کالن را از مشـتریان دارد. در 
اغلب کشورها معمواًل اصلی ترین بانک های تجاری 
و سرمایه گذاری از سوی دولت و تحت قانون بانک 
مرکـزی اداره می شـوند؛ بـا وجـود ایـن، بانک هـای 
خصوصی با ارائه خدمات متمایز، مشتریان زیادی 
را برای سرمایه گذاری به سمت خود جلب می کنند.

از نگاه بانک ایران زمین، انتخاب بانک خوب اهمیت 
فراواـنی دارد. اگـر بـرای فعالیت مالی خود بتوانید با 
خیالی آسوده به بانک مورد نظر اعتماد کنید، بخش 
بزرـگی از نگرانی هـای مربـوط بـه پول فیزیـکی از بین 
خواهـد رفـت. شـناخت و انتخـاب بهتریـن بانـک بـا 
بررسی برخی ویژگی ها در بانک ها میسر می شود. با 
نشریه ارتباط ایران زمین همراه باشید تا ویژگی های 

اصلی بانک خوب را بررسی کنیم.
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روزگار  در  مناسـب:  اینترنـتی  خدمـات  ارائـه  ب. 
ترک تازی ویروس ها، آلودگی هوا، ترافیک سنگین 
کالن شـهرها و ده ها مشـکل و مانع دیگر، اینترنت 
یـک راه میان ُبـر، لذت بخش و امن برای مشـتریانی 
اسـت کـه نمی خواهند یـا نمی تواننـد از منزل خود 
خارج شـوند. ارائـه خدمات اینترنتی و غیرحضوری 
و  سـاده ترین  مشـتریان،  بـه  بانک هـا  مناسـب 
درعین حـال کارآمدتریـن روش بـرای جـذب و حفـظ 
مشـتری اسـت. بهتریـن بانـک شـدن بـا ارائـه ایـن 
خدمت- که دامنه گسترده ای هم دارد- کار چندان 

دشواری نیست.
ج. اعطای آسـان و بدون دردسـر تسـهیالت: به نظر 
شما این روزها چه کسی از گرفتن وام آسان بدش 
می آید؟! اغلب مشتریان بانک ها از نهاد مالی حامی 
خـود انتظـار دارنـد ایـن مهـم را بـدون کاغذبازی ها، 
سخت گیری ها و ایجاد موانع گوناگون، برای آن ها 
ممکـن سـازند. اگـر بـه وب گاه بانک ایران زمین سـر 
را در  بانـک  ایـن  یـا اطالعیه هـای پرتعـداد  بزنیـد 
ایـن زمینـه و در بسـترهای تعریف شـده بانـک در 
شـبکه های اجتماـعی دنبـال کنیـد، درمی یابید این 
مهم )طرح تسـهیالت انتخاب و...( برای مشـتریان 

ارزشمند فراهم  شده است. بانک ایران زمین؛ حتی 
برنامه هـای ویـژه ای هـم بـا موضـوع نحـوه دریافـت 
تسـهیالت آسـان در رادیو آوای ایران زمین، صدای 
اختیـار  در  و  تهیه کـرده  بانـک،  ایـن  اختصاصـی 

مخاطبان قرار داده است.
نوآورانـه:  الکترونیـکی  بانکـداری  ارائـه خدمـات  د. 
بلوبانـک، یوبانک، بانکـداری تحت موبایل و...؛ این 
موارد همان خدمات الکترونیکی نوآورانه ای هستند 
که خوشبختانه بانک ایران زمین در ارائه این خدمات 
پیشتاز است. کافی است سری به نرم افزار فراز این 
بانـک بزنیـد و خدمـات متنـوع و بـه روز این پلتفرم 
نیرومنـد را مشـاهده کنیـد. اهمیـت تعـدد شـعب 
فیزیـکی بانـک، جانماـیی مناسـب و قابل دسـترس 
بودن آن ها، ویژگی مهم دیگری است که می تواند 
کفه بهترین بانک بودن را به سمت یک نهاد مالی، 
سـنگین تر کنـد. به هرحـال نبایـد فرامـوش کـرد که 
امکان دریافت برخی از خدمات، همچنان با مراجعه 
حضوری به بانک میسـر می شـود؛ بنابراین نزدیکی 
مـکان شـعبه بانـک موردنظـر در زمـان لـزوم، تأثیـر 
فراواـنی در جلوگیـری از اتـالف وقـت مشـتریان و 

وفادارسازی آن ها به بانک خود خواهد داشت.

اقتصادی

هوشمندانه	انتخاب	کنید!
یک بانک خوب چه ویژگی هایی دارد؟
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پشتیبانی بسیار مهم است!
نقش پشتیبانی حرفه ای از مشتریان را نیز باید 
در فهرست انتخاب یک بانک خوب قرار داد. اینکه 
برخـورد کارکنـان با مشـتریان بانک چگونـه ارزیابی 
شود، تأثیر زیادی در جلب مشتریان جدید خواهد 
داشـت. همان طـور کـه اشـاره کردیـم، ایـن روزهـا 
خدمـات آنالیـن طرفـداران بسـیاری دارد؛ بنابرایـن 
پشـتیبانی آنالین، در کنار برخورد مناسب کارکنان 
شـعب، در انتخـاب بهتریـن بانـک نقـش خواهـد 

داشت.
مشـتریان در انتخـاب بانـک برتـر بـه چـه مـواردی 
توجـه می کننـد؟ بانـک ایران زمیـن بـه ایـن نتیجـه 
رسیده است که برخی از مشتریان بانکی به دنبال 
خدمـات بانـکی آنالیـن از طرف بانـک منتخب خود 
هسـتند. اینکـه سـقف پرداخـت آنالیـن در بانـک 
چقدر است، کارمزد انتقال پول چند درصد محاسبه 
می شـود، به روزرسـانی اطالعات چقدر سریع است، 
آیا نرم افزار بانکی ارائه شده کاربرپسند و پیشرفته 
اسـت یـا خیـر، یـا اینکـه امـکان پرداخـت آنالیـن 
صورت حسـاب ها در بانـک وجـود دارد و...؛ این هـا 
تنها برخی از مواردی هستند که برای این دسته از 
مشتریان اهمیت دارد. ارتباط کامل بانک با شبکه 
شـتاب نیز از دیگر مواردی اسـت که مشـتریان به 
آن بسیار حساس هستند و البته این حساسیت 

کاماًل هم به جاست!
از  دیگـری  دسـته  می دهـد؛  نشـان  تحقیقـات 
مشـتریان، به دنبال خدمات متفاوت تری هسـتند؛ 
بـرای مثـال، کارمـزد خدمـات بانـکی کمتـر، امـکان 
دریافت وام با سود پایین و شرایط مناسب، سود 

سپرده بانکی بیشتر، اعطای اعتبار بانکی و...؛ موارد 
با اهمیت برای این دسته از مشتریان است. این 
دسـته از مشـتریان با هوشـمندی بررسـی می کنند 
کـه اعطـای اعتبـار بانـکی در آینده بـه پرداخت وام 
از طـرف بانـک منجـر می شـود یـا خیـر؛ همچنیـن 
طرفـداران حسـاب روزشـمار یـا دیگـر حسـاب های 
سودی، در پی آن هستند که از واریز سود سپرده 
بـه حسـاب مشـتریان در زمان هـای تعهدشـده از 
سوی بانک مطمئن شوند؛ به این ترتیب، اگر در پی 
انتخاب بهترین بانک هستید، باید ابتدا انتظارات 
خود را از بانک موردنظر خود مشخص کنید. اگر در 
دسـته اول قرار می گیرید، به دنبال بانک ی باشـید 
که خدمات آنالین سـریع و مناسـبی ارائه می کند. 
اگر در دسته دوم قرار می گیرید، با تعیین اولویت 
خـود سـراغ بانـکی برویـد که در مـوارد عنوان شـده، 

بهترین خدمات را در اختیار شما قرار می دهد. 
بـرای  بهـروزی  آرزوی  ضمـن  ایران زمیـن  بانـک 
مشـتریان و هم وطنـان عزیـز، تـالش می کنـد در 
تمامی موارد ذکرشده، بهترین خدمات را با سرعت 
مناسب به متقاضیان عرضه کند. بانک ایران زمین؛ 

بانک دیجیتال.

اقتصادی

هوشمندانه	انتخاب	کنید!
یک بانک خوب چه ویژگی هایی دارد؟
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		بانک	اسالمی	CIMB؛	خونی	تازه	در	

رگ	های	اقتصاد	مالزی

	پیش	بینی	آثار	خشکسالی	زیست	بوم	ها
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بانک	اسالمی	CIMB؛	خونی	تازه	در	رگ	های	اقتصاد	مالزی

بانک	های	جهانی

بـه گـزارش خبرنـگار ارتبـاط ایران زمیـن بـه نقـل 
از کارآفریـن نیـوز، منطقـه آسـیای جنـوب شـرقی 
در سـال های اخیر، به مهد کسـب وکارهای نوپای 
قوانیـن  دلیـل  بـه  و  اسـت  شـده  تبدیـل  آسـیا 
حمایت گرانـه و دیدگاه مثبت نسـبت به تحوالت 
فین تـکی و دیجیتالـی، حضور کارآفرینان خالق و 
باانگیزه از سـایر مناطق دنیا، در برخی کشـورهای 
 CIMB آسه آن قطعی خواهد بود. بانک اسالمی
بـا رویکرد حمایتی تالش می کند، کسـب وکارهای 
راه انـدازی  بـرای  را  داخلـی  کارآفرینـان  و  نوپـا 
کشـور،  داخـل  در  کارآفرینانـه  کسـب وکارهای 

تشویق کند.

CIMB؛ قلب تپنده اقتصاد مالزی
 ،)SMEs( متوسـط  و  کوچـک  کسـب وکارهای 
حکم قلب تپنده و خون تازه را در رگ های اقتصاد 
مالـزی دارنـد. به گونـه ای کـه بیـش از 35درصـد 
تولید ناخالص داخلی )GDP( این کشور را به خود 
اختصـاص می دهنـد؛ بـه همیـن دلیـل، بانک هـای 
پیشـرو بـه این گونه کسـب وکارها، توجـه ویژه ای 
دارنـد. بـه جرأت می تـوان گفت، هیچ نهادی بهتر 
از بانـک CIMB، اهمیـت کسـب وکارهای نوپـا و 
کارآفرینی را درک نکرده اسـت. این بانک در عمل 
نیـز، دیـدگاه حمایتی از این مدل از کسـب وکار را 

اثبات کرده است.
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مدیران این بانک معتقد هستند، بانکداری مشتری مدار، پیش از آنکه 
بر پایه روابط مالی شکل بگیرد، باید بر پایه ارتباطات اجتماعی بنا شود. 
مدیران این بانک، اعتقاد راسخ دارند که نیازهای هر کسب وکار متفاوت 
اسـت و نمی تـوان بـرای تمـام کسـب وکارها، شـیوه های حمایتی یکسـان 
تصویـب کـرد؛ بنابرایـن تـالش می کنند با آگاهـی از نیازهای متفاوت هر 
کسـب وکار نوپـا، پاسـخ منحصربه فـردی بـرای آن ارائـه کنند. شـعار بانک 

برای حمایت از کارآفرینی؛ حمایت تا دست یابی به رشد پایدار است.
سمیر گوپتا)Samir Gupta(، مدیر اجرایی این بانک می گوید: 97.7 درصد 
کسب وکارهای مالزیایی در سال جاری، در دسته کسب وکارهای کوچک و 
متوسط رده بندی می شوند؛ همچنین هرسال، 26۰ هزار کسب وکار جدید با 
هزاران ایده جدید و امید فراوان به ثبت می رسند؛ اما بسیاری از آن ها به 
دلیل عدم تأمین مالی یا حمایت صحیح و اصولی، ایده های خود را کنار 
می گذارنـد. بانـک CIMB در ـپی آن اسـت کـه به نیازهای متفاوت و خاص 

هر کسب وکار، به نحو مطلوب و ویژه، پاسخ دهد.
 Axiata در سال 2۰19، این بانک با مرکز معتبر سرمایه گذاری دیجیتال
- ارائه کننده خدمات فین تکی به کسـب وکارهای دیجیتال- شـریک شـد 
و از طریـق پلتفـرم اسپیریسـی )Aspiracy( ایـن مرکـز سـرمایه گذاری 
توانسـت بـه 7۰۰ هـزار کسـب وکار منتخـب در مالـزی و اندونـزی، بـرای 

تاب آوری در سطوح مختلف رشد، وام هایی اعطا کند.
رشـد تعداد کسـب وکارها در سـال 2۰18، در مالزی حدود 6.2 درصد و 

بانک	اسالمی	CIMB؛	خونی	تازه	در	رگ	های	اقتصاد	مالزی

بانکداری 
مشتری مدار، پیش 
از آنکه بر پایه 
روابط مالی شکل 
بگیرد، باید بر پایه 
ارتباطات اجتماعی 
بنا شود.
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بانک	اسالمی	CIMB؛	خونی	تازه	در	رگ	های	اقتصاد	مالزی

در اندونـزی نزدیـک بـه 1۰درصد اعالم شـده اسـت 
کـه از توجـه مـردم منطقـه بـه همـگام شـدن بـا 
 CIMB فناوری های روز دنیا حکایت می کند. بانک
نیز، با حمایت از این کسـب وکارها، توجه خود را 

به پیشرفت های روز دنیا نشان داده است.
 حمایت های مؤثر بانک CIMB از 

کسب وکارهای نوپا
پس از آغاز پاندمی، این بانک به کانون حمایت 
از کسـب وکارهای نوپـا تبدیـل شـد و بـا خدمـات 
آن هـا  تـاب آوری  کـرد،  تـالش  غیرمالـی  و  مالـی 
را افزایـش دهـد. بـا برگـزاری وبینارهـا در ماه هـای 
نخست پاندمی، مدیران بانک تالش کردند امید را 
در کارآفرینـان زنـده نگـه دارند و به آن ها اطمینان 
دادنـد ایـن بانـک برای رسـیدن آن ها بـه تاب آوری 
در بازارهـای بین المللـی، بـه آن هـا کمـک خواهـد 
کرد؛ با این ترتیب، برنامه Scale Up برای حمایت 
از کسـب وکارهای نوپاـیی کـه بـه سـرمایه گذار یـا 

تأمین کننـده مالـی نیـاز داشـتند، رونماـیی شـد و 
امیـد را بـه قلب هـای کارآفرینـان جـوان برگردانـد. 
بـا ایـن سیاسـت، بسـیاری از کسـب وکارهای نوپـا 
توانستند با حمایت این بانک، مراحل بذری خود را 
که هم زمان با دوران آغاز پاندمی و رونق اقتصاد 

دیجیتال بود، پشت سر بگذرانند.
بانـک CIMB در گام بعـد، از طریـق مشـارکت 
 ،)Cradle Fund( بـا شـرکت سـرمایه گذاری ِکـَرِدل
حمایت از کسب وکارهایی را که به مرحله تاب آوری 
بین المللی رسـیده بودند، در دسـتور کار قرار داد. 
بانـک مذکـور یـکی از بانک هـای بزرگ مالزی اسـت 
کـه دفتـر مرکزی آن در کواالالمپور واقع شـده؛ اما 
دفترهای منطقه ای و شعب فراوانی نیز در منطقه 
آسه آن )ASEAN( دایر کرده است. این بانک یکی 
از پیشـروان و مدافعان اقتصاد اسـالمی در جهان 
است و تا پایان سال 2۰22 از نظر دارایی، در رتبه 

پنجم بانک های منطقه می ایستد.



4۰ آبان 1۴01. سال هشتم . شماره ۵۴

پیش	بینی	آثار	خشکسالی	زیست	بوم	ها
با بررسی الگوهای تنفس گیاهان

فناوری

بـه  ایران زمیـن  ارتبـاط  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
نقـل از ایرنـا، تحقیقـات جدیـد نشـان می دهـد، 
الگوهـای تنفس گیاهان می تواند به پیش بینی 
تأثیـر خشکسـالی بـر زیسـت بوم ها کمـک کنـد. 
تحقیقـات جدیـد گـروه اکوهیدرولوژی سـنجش 
در  اخیـرًا  کـه   - آمریـکا  در  اسـتنفورد  دور  از 
مجله نیچر منتشـر شـده اسـت- دقت الگوهایی 
را بهبـود بخشـیده اسـت کـه تأثیـر خشکسـالی 
الگوهـای تنفسـی  از طریـق  را  بـر زیسـت بوم ها 

گیاهان بررسـی می کنند.
خشکسـالی در سراسـر جهـان در حـال افزایش 
است. بر اساس گزارش سال 2۰22 سازمان ملل، 
ساالنه بیش از 29 میلیون هکتار زمین به دلیل 
خشکسـالی و بیابان زایی نابود می شـوند؛ در این 
میـان، درک بهتـر نقـش گیاهـان در خشکسـالی، 

برای برنامه ریزی واکنش سـازگاری با این پدیده، 
حیاتی است.

ژائـو،  منـگ  سرپرسـتی  بـه  کـه  مقالـه ای  در 
محقق پسـادکتری در علوم سیسـتم زمین تهیه 
 شـده اسـت، از داده هـای ماهـواره ای مربـوط بـه 
بـرای تهیـه یـک  بـارش  ذخیـره آب و داده هـای 
نقشـه جامع از تعادل آب، اسـتفاده شـده است. 
داده هـای ذخایـر آب از پـروژه بازیاـبی گرانـش و 
آزمایـش اقلیـم »گریـس« )GRACE( و گریـس 
پـروژه  از  بـارش  داده هـای  و   )GRACE-FO( فـو 
اقلیم شناسـی بـارش جهاـنی )GPCP( بـه دسـت 

آمده است.
بـا اسـتفاده از این داده هـای جدید و دقیق تر، 
ژائـو همـراه بـا همکارانـش از دانشـگاه کالیفرنیـا 
در ایرویـن و دانشـگاه ایالـتی اوهایـو توانسـتند 
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از  ناشـی  آب  تـوده  تغییـرات 
را  گیاهـان  تعریـق  و  تبخیـر 
ردیابی کنند. این مهم به آن ها 
تغییـر  نشـانه های  داد،  امـکان 
تلفـات آب در گیاهان را در یک 

منطقـه معین برآورد کنند.

پیش	بینی	آثار	خشکسالی	زیست	بوم	ها
با بررسی الگوهای تنفس گیاهان

ریزجلبک ها؛  راه حل مناسب
 برای تأمین پایدار نیازهای غذایی جهان

دانشمندان توصیه می کنند صنعت کشاورزی برای پاسخ به تقاضای روزافزون برای مواد 
غذایی مغذی، آبزی پروری دریایی را با تمرکز بر ریزجلبک ها در دسـتور کار قرار دهد. البته 
مشکالت مالی بسیاری پیش روی صنعت جدید آبزی پروری مبتنی بر ریزجلبک های دریایی 
وجود دارد؛ زیرا پیش از اینکه فناوری های آن به بلوغ کامل برسد، باید صنایع فعلی را برای 
سهم بازار به مبارزه بطلبد؛ از طرفی، راه حل های مبتنی بر ریزجلبک در دست یابی به امنیت 
غذایی جهانی و پایداری زیست محیطی، به اقدامات امروزی دولت ها بستگی دارد؛ بااین حال، 

تحقیقات نشـان می دهد، ظرفیت 
غذاـیی  نیازهـای  بـرآوردن  بـرای 
جهان تا سـال 2۰5۰ محدود اسـت 
و ریزجلبک هـای دریاـیی می توانند 
تغذیـه ای  شـکاف  پرکـردن  بـه 
پیش بینی شـده کمک و به صورت 
محیـط  کلـی  پایـداری  هم زمـان، 
زیسـت و سـالمت اقیانوس هـا را 

تأمین کنند.
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	اجتماعی	

		محیط	زیست
حال	تاالب	صالحیه	خوب	نیست
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محیط	زیست
حال	تاالب	صالحیه	خوب	نیست

رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

بـه گـزارش خبرنـگار ارتبـاط ایران زمیـن بـه نقـل 
از ایسـنا حمایـت از محیـط زیسـت، یـکی از ارکان 
و اولویت هـای برتـر بانـک ایران زمیـن در عمـل بـه 
مسـؤولیت های اجتماـعی اسـت. ایـن نهـاد مالـی 
سال هاسـت کـه بـا راه اندازی کمپین هـای مرتبط با 
محیط زیست، حمایت از پویش های مربوط به حفظ 
و حراست از طبیعت و منابع آن؛ همچنین تقویت 
جنگل هـای زاگـرس بـا تهیـه و کاشـت بـذر بلـوط در 
آن منطقه، گام های عملی سـازنده ای در این حوزه 
برداشته است و حاال درست نزدیک استان و البرز، 
تاالب صالحیه را در حالت اضطرار و بحران می بیند. 
آیـا می تـوان بـرای ایـن تاالب راهبـردی و پراهمیت 

کاری انجام داد؟!
رئیـس دانشـکده منابـع طبیعی دانشـگاه تهران 

با بیان اینکه تاالب صالحیه به یکی از کانون های 
گردوغبار کشور تبدیل شده است، گفت: اگر امروز 
فکری برای این بحران نکنیم، ظرف چند سال آینده 

تهران و البرز قابل سکونت نخواهد بود.
دکتر مهدی قربانی با اشاره به وضعیت نامساعد 
تاالب صالحیه گفت: تاالب صالحیه در استان البرز 
به یکی از کانون های گردوغبار داخلی تبدیل شـده 
است. قربانی در خصوص نقش دانشگاه در ارائه راه 
حل برای مشکالت و مسائل زیست محیطی کشور، 
افزود: دانشـکده منابع طبیعی اخیرًا درباره مسـأله 
تاالب صالحیه، نشستی سه ساعته با حضور هفتاد 
عضـو هیـأت علمی و چند تن از مسـؤوالن اسـتان 
برگـزار کـرد کـه یـکی از خروجی هـای جلسـه، ایجـاد 
دبیرخانه مدیریت جامع و پایدار محیط زیسـت و 
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منابـع طبیعـی اسـتان در دانشـکده منابـع طبیعی 
بـود تـا ایـن دبیرخانـه نسـبت بـه احصـای نیازهـای 

دستگاه های اجرایی در حوزه خود اقدام کند.
وی ادامـه داد: عـالوه بـر این، با ارتباطی که بین 
دانشـکده منابع طبیعی و مجلس شـورای اسـالمی 
ایجاد شده است، یک بیانیه در خصوص وضعیت 
تـاالب صالحیـه تهیـه و بـه رئیس مجلس شـورای 
اسالمی تقدیم شده است و امیدواریم در خصوص 

تاالب تصمیم مناسبی گرفته شود.
رئیس دانشـکده منابع طبیعی دانشـگاه تهران؛ 
همچنین خاطرنشـان کرد: دانشـگاه با زبان نقادانه 
خود به نقد سازنده مسائل و ارائه راه حل می پردازد 
و اقدامات اخیر هم در همین راستا صورت گرفته 
است. قربانی با اشاره به اهمیت ایجاد یک کارگروه 
مشترک برای تاالب صالحیه، گفت: وضعیت تاالب 
صالحیه یک بحران است و اگر امروز برای آن فکری 
نکنیـم، ظـرف چنـد سـال آینـده البـرز و تهـران قابل 
سـکونت نخواهـد بـود. وی در پایـان تأکیـد کـرد: 
گرفتن ردیف اعتباری استانی و ملی برای مهار این 

بحران، اهمیت فراوانی دارد.
گفتنی است؛ علی سالجقه، معاون رئیس جمهور 
در دهمیـن جلسـه سـتاد ملـی سیاسـت گذاری و 

هماهنـگی مدیریـت پدیـده گردوغبـار، در خصوص 
تأکیدات رئیس جمهور در رابطه با محیط زیسـت، 
با بیان اینکه یکی از درخواست های رئیس جمهور 
محترم در سفر به استان البرز، برطرف کردن مشکل 
تاالب صالحیه بود، تصریح کرد: من در این منطقه 
چرای شتر را دیده ام و از آنجا در جایگاه یک منبع 
برداشـت اسـتفاده می شـود. برـخی از مناطـق ما به 
خاطر چرای دام حساس شده اند. در برخی از نقاط، 
تنهـا بحـث چـرای دام اهلـی مطرح نیسـت و چرای 

حیات  وحش هم به نوعی مشکل ایجاد می کند.
بانـک ایران زمیـن، ضمـن حمایـت همه جانبـه از 
محیط زیست؛ همچنین طرح های ملی و منطقه ای 
آسـیب دیده  مناطـق  وضعیـت  بهبـود  مسـیر  در 
طبیعی در کشور، از تک تک هم وطنان ارجمند تقاضا 
می کنـد نسـبت بـه  تمامی مـوارد مربـوط به حفظ و 
حراسـت از محیط زیسـت کشـور حسـاس باشند و 
در این راه به متولیان امر یاری برسانند. مردم عزیز 
ما بدانند حتی با انداختن یک زباله در جای اصلی 
خود و نه در خیابان و...؛ گامی بزرگ و تأثیرگذار در 
این زمینه برداشته اند. تحول بزرگ با انجام کارهای 
کوچک درست؛ اما مستمر، امکان پذیر است. همه 

با هم برای محیط زیست کم نظیر ایران زمین.

اجتماعی

حال	تاالب	صالحیه	خوب	نیست
رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
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ایران	شناسی
آه	از	این	ژرِف	خیال	انگیز		|		پادشاه	فصل	ها	پاییز

بـه گـزارش خبرنـگار ارتبـاط ایران زمیـن، ایـران کشـوری چهارفصـل اسـت؛ امـا مسـافران اغلـب بهار و 
تابسـتان را برای سـفرهای ایران گردی انتخاب می کنند. در این شـماره، با یک سـفر پاییزی دل انگیز 
کنار ما باشید و مطمئن باشید ایران گردی در پاییِز رنگارنگ، حال و هوای دیگری دارد. چهره پاییزی 
طبیعت در کنار سـکوت بی مثال آن، بهانه خوبی برای ماجراجویان عالقه مند به سـفر، دوسـتداران 

طبیعت گردی و عکاسان است. لذت این سفر را از خود دریغ نکنید.

میبد یزد
 میبد یکی از شهرسـتان های اسـتان یزد اسـت؛ 
ایـن شهرسـتان هنـوز بافـت کهـن خـود را حفـظ 
کـرده اسـت. شـما می توانیـد از خانه های کاه گلی 
و جـذاب آن دیـدن کنیـد و از آب وهوای مناسـب 
این دیار در ماه های مهر، آبان و آذر لذت ببرید. 
ایـن شهرسـتان جاذبه هـای گردشـگری بی نظیـری 

همچـون نارین قلعه، کاروان سـرای میبد، مسـجد 
جامـع، قلعـه مهرجـرد میبـد، یخچـال تاریخی و...؛ 
دارد. اگـر در جسـت وجوی یـک سـفر ارزان قیمـت 
و جـذاب در فصـل پاییـز هسـتید، وسـایل خـود را 
برداریـد و بـه  سـوی میبـد رهسـپار شـوید. ایمـان 

داشته باشید حسابی به شما خوش می گذرد.

برخی از بهترین مناطق جنوب ایران در فصل پاییز
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فرهنگی

جزیره هـای هنگام و هرمز
 اغلب ما نام جزیره هنگام و هرمز را شنیده ایم؛ 
بـا وجـود ایـن، بسـیاری از گردشـگران عالقه منـد 
هسـتند کـه کیـش و قشـم را بـرای سـفر انتخاب 
کنند؛ اما اگر کمی ماجراجو باشید و بتوانید برای 
مدـتی از جمعیـت دور شـوید، جزیره هـای هرمـز 
و هنـگام جـزو بهتریـن انتخاب هـا برای سـفرهای 
پاییـزی هسـتند. جزیـره هرمـز تنهـا 16 کیلومتـر 
بـا بندرعبـاس فاصلـه دارد و امکانـات خوـبی هـم 
بـرای گردشـگران مهیـا کـرده اسـت؛ پـس اگـر تـا 
به  حال به اسـتان هرمزگان سـفر نکرده اید، پاییز 
را بـرای تماشـای طبیعـت نـاب ایـن دیـار انتخـاب 
کنیـد. جزیـره هنـگام نیـز در نزدیکی جزیره قشـم 
قـرار گرفتـه اسـت و نزدیک بـه 5۰ کیلومتر با آن 
فاصلـه دارد. ایـن جزیـره جـذاب هـم بخشـی از 
هرمـزگان اسـت؛ بـه همیـن خاطـر، آن را با جزیره 

هرمز در یک بخش به شـما معرفی کردیم.

شهر جندق
 جندق یکی از شهرهای کمتر شناخته شده ایران 
و جـزو اسـتان اصفهـان اسـت. ایـن شـهر کویری 
نیـز از بهتریـن مقصدهـای سـفر بـرای تجربه یک 
پاییـز دل انگیـز اسـت. بـرای سـفر بـه جنـدق بایـد 
از شـهر اصفهـان 35۰ کیلومتـر به سـمت شـمال 
شـرقی برویـد. ایـن شـهر در طـول تاریخ بـه دلیل 
قرار گرفتن در مسیر کازرون بسیار پر رونق بوده 

آه	از	این	ژرِف	خیال	انگیز		|		پادشاه	فصل	ها	پاییز
برخی از بهترین مناطق جنوب ایران در فصل پاییز
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اسـت؛ امـا متأسـفانه امـروز آن طور که شایسـته 
است به آن رسیدگی نمی شود. قلعه انوشیروان، 
روستای مصر و کوچه پس کوچه های ناب جندق، 

از دیدنی های منحصربه فرد این دیار اسـت.

کویرهای مرکزی و جنوبی ایران
بـرای  خوـبی  مقصدهـای  می تواننـد  کویرهـا   
تفریحات پاییزی باشند. البته فراموش نکنید که 
بـا نزدیـک شـدن بـه غـروب آفتـاب، هـوای مناطق 
کویـری بسـیار سـرد می شـود؛ امـا بـا کمـی درایـت 
می توانید روزهایی شاد و پرخاطره را در این مناطق 
سپری کنید. از کویرهای پیشنهادی ما برای سفر 
در فصـل پاییـز؛ کویـر ورزنه، مرنجـاب، خارتوران یا 

آفریقای ایران و کویر ابوزیدآباد اصفهان است.

جاده اسالم به خلخال
 اگـر طبیعـت گـرد یا عاشـق رانندـگی در جاده ای 
بـا مناظـر مسـحورکننده و درختان انبوه هسـتید، 
اگـر دلتـان می خواهـد فصـل پاییـز در طبیعـتی 
مشـتاق  اگـر  باالخـره  و  کنیـد  عکاسـی  بی نظیـر 

فرهنگی

آه	از	این	ژرِف	خیال	انگیز		|		پادشاه	فصل	ها	پاییز
برخی از بهترین مناطق جنوب ایران در فصل پاییز

هسـتید در یک کلبه چوبی زیبا و رؤیایی اقامت 
کنید، پیشنهاد ما به شما، جاده اسالم به خلخال 
از اسـالم در اسـتان  ایـن جـاده رؤیاـیی،  اسـت. 
گیـالن آغـاز و بـه خلخال در جنوب اسـتان اردبیل 
ختـم می شـود. آب وهوای این منطقـه، تقریبًا در 
تمـام فصل هـا، مه آلـود و باراـنی اسـت؛ بنابرایـن، 
همیشه لباس گرم همراه داشته باشید. عکاسی 
از مناظـر جادوـیی جـاده و دره هـای مه آلـود که پر 
از اسـب ها و گله هـای گوسـفند اسـت، بـرای شـما 
سـفری به یادماندـنی رقـم خواهد زد. بسـیار سـفر 
باید تا پخته شـود خامی/ صوفی نشـود صافی تا 

در نکشد جامی. ایام به کام.
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ابوالحسن	صدیقی؛	میکل	آنژ	شرق
برخی از بهترین مناطق جنوب ایران در فصل پاییز

با	هنرمندان	ایران	زمین

زندگی نامه
ایران زمین  مجسمه سازان  معتبرترین  از  یکی   
ابوالحسن صدیقی است. او در سال 1273 شمسی 
در محله عودالجان تهران به دنیا آمد؛ اما پدرش 
میرزا باقرخان صدیق الدوله از اهالی نور مازندران 
بود. او در هفت سالگی به مدرسه اقدسیه رفت. این 
مدرسه از مدرسه های جدید بود و سعیدالعلمای 

الریجانی آن را بنا کرده بود.
صدیقـی پـس از پایـان تحصیـالت ابتدایی برای 
ادامه تحصیل به مدرسـه آلیانس رفت و در آنجا 
بدون اینکه اسـتاد نقاشـی داشته باشد، نقاشی را 
آغاز کرد. نقاشی های او بر دیوارهای مدرسه، اغلب 
اعتـراض مدیـران مدرسـه را برمی انگیخـت. هرچنـد 
خانواده اشـرافی ابوالحسـن، آرزوهـای دیگری برای 
او در سـر می پروراندنـد و پـدرش تمایـل نداشـت او 
نقاشی کند؛ اما عالقه فراوان ابوالحسن به نقاشی 
و طراحی موجب شد تحصیل را در سال آخر مدرسه 
رها کند و همراه دوستش علی محمد حیدریان، نزد 
کمال الملـک بـرود و سـر کالس درس او در مدرسـه 

صنایع مستظرفه بنشیند.

عشق پنهان به مجسمه سازی
 بـا اینکـه ابوالحسـن نقاشـی می کشـید؛ اما میل 
پنهاـنی او را بـه سـوی مجسمه سـازی می کشـاند. 
جالب اینکه؛ در روزگار او هیچ استاد مجسمه سازی 
در ایـران وجـود نداشـت و در هیـچ کجـا نیـز ایـن 
هنر تدریس نمی شـد. او در سـال 13۰1 با وسـایلی 
ابتداـیی، از نیم تنـه یـک کـودک، مجسـمه ای گچی 
سـاخت و به کمال الملک نشـان داد. کمال الملک با 
دیـدن مجسـمه، متوجـه اسـتعداد صدیقـی شـد و 
گلخانـه مدرسـه را بـرای او به کارگاه مجسمه سـازی 
نقاشـی،  تدریـس  ضمـن  صدیقـی  کـرد.  تبدیـل 

به گزارش خبرنگار ارتباط ایران زمین، تاریخ مجسمه سازی در ایران به دوره باستان برمی گردد. آثار 
به جامانده از تمدن های آشوری، هخامنشی و...؛ گواه راستین این سخن است. نکته جالب اینکه؛ 
مجسمه ها یا بیشتر از طبیعت الهام گرفته بودند یا در خدمت مذهب و قدرت بودند؛ باوجود این، 
مجسمه سازی به معنای امروزی آن، در صد سال اخیر رواج پیدا کرده است. در این مقاله، یکی از 

معتبرترین مجسمه سازان ایران زمین را معرفی می کنیم.
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ابوالحسن	صدیقی؛	میکل	آنژ	شرق
مروری بر زندگی معتبرترین مجسمه ساز ایران زمین

مجسـمه هـم می سـاخت و کتاب هـای مربـوط بـه 
تئـوری مجسمه سـازی را کـه کمال الملـک از اروپا با 

خود به ایران آورده بود، با دقت مطالعه می کرد.
صدیقـی روزی از کمال الملـک خواسـت امـکان 
سـاختن مجسـمه ای از سنگ را برای او فراهم کند. 
کمال الملک ابتدا مخالفت کرد؛ اما سرانجام به این 
کار راضی شد و هزینه خرید سنگ را برای او فراهم 
کـرد. صدیقـی از روی عکسـی از مجسـمه ونـوس 
دومیلو، کار سـاختن مجسـمه ونوس را شـروع کرد 
و در سال 13۰4 کار این مجسمه سنگی را به پایان 

رساند.
کمال الملک که متوجه استعداد کم نظیر شاگرد 
خود شده بود، او را همراه با مجسمه سنگی ونوس 
میلـو نـزد احمدشـاه بـرد. در ایـن دیـدار احمدشـاه 
پنجـاه تومـان- کـه در آن زمـان پول زیـادی بود- به 
کمال الملک داد و مقرری ماهانه ای به مبلغ بیست 
تومان برای پیشبرد کارهای صدیقی برای وی تعیین 
کرد. کمال الملک نیز سرپرستی کارگاه تازه تأسیس 
شده مجسمه سازی مدرسه صنایع مستظرفه را به 

او سپرد.
در ایـن دوره او مجسـمه های متعـددی را نظیـر 
مجسـمه گچـی فردوسـی، مجسـمه های نیم تنـه و 
تمام قـد امیرکبیـر، مجسـمه ابوالقاسـم، مجسـمه 
الیاس دوره گرد و دالک حمام ساخت. ماندگارترین 
مجسـمه این دوره که در سـال 13۰5 سـاخته شـد، 
مجسـمه سـیاه نی زن، )حاج مقبل( اسـت که از گچ 
فرنگی پاتینه شده ساخته شده است و ارتفاع آن 
93 سـانتی متر اسـت. این مجسـمه امروز در موزه 

هنرهای ملی نگهداری می شود.

مهاجرت استاد و توصیه راهگشا به شاگرد
 کمال الملـک در سـال 13۰6 از کلیـه مناصـب خود 
استعفا داد و به حسین آباد نیشابور مهاجرت کرد. 
او هنـگام تـرک تهـران بـه صدیقـی توصیـه کـرد به 
اروپا برود و تحصیالت خود را در آنجا تکمیل کند. 
کمال الملـک پولـی را هـم کـه در این مـدت از محل 
دریافت مستمری احمدشاه برای او پس انداز کرده 

بود، به صدیقی داد.
با رفتن اسـتاد، شـاگردان و معلمان مدرسـه نیز 
پراکنده شـدند و یک سـال بعد در 13۰7 صدیقی با 
هزینه شخصی از تهران به آستارا و از آنجا به باکو 
و مسکو و از طریق مسکو به فرانسه رفت. سپس 
بـه چنـد کشـور اروپاـیی سـفر کـرد و سـرانجام بـه 
مدت چهارسال در مدرسه عالی ملی هنرهای زیبای 
پاریس، زیر نظر آنژالبر، هنر خود را تعالی بخشید.
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فرهنگی

ابوالحسن	صدیقی؛	میکل	آنژ	شرق
مروری بر زندگی معتبرترین مجسمه ساز ایران زمین

صدیقـی کـه در فاصلـه دو جنـگ جهاـنی در اروپا زندـگی می کرد، 
بیشتر وقت خود را نقاشی می کشید. او در این دوره بیش از 16۰ 
تابلو خلق کرد. استاد در ماه اسفند سال 1312 به کشور بازگشت و در 
ماه اردیبهشت 1313 با دخترخاله خود، قدرت السادات میرفندرسکی، 
ازدواج کـرد. ابوالحسـن دوبـاره بـا کسـب اجـازه از کمال الملـک و بـا 
کمک دوست و همکالسی قدیمی اش، علی محمد حیدریان، دوباره 
مدرسه هنرهای مستظرفه را دایر کرد؛ اما این مدرسه پس از مرگ 

کمال الملک در 1319 به دالیل نامعلومی تعطیل شد.
صدیقی در سال 1329 به انجمن آثار ملی پیوست. در این دوره 
او آثـاری از بـزرگان علـم و ادب ایـران را خلـق کـرد و مجسـمه های 
ماندگاری از این مشـاهیر سـاخت. خلق آثاری از سـعدی، ابن سینا، 
فردوسی و حافظ، حاصل فعالیت های او در این دوره درخشان است. 
صدیقی سرانجام در سال 134۰ از دانشگاه تهران بازنشسته شد. 
پس از عمری فعالیت، کمیسـیون ملی یونسـکو در سـال 137۰ در 
ایران تصمیم گرفت از آثار صدیقی عکس بگیرد و کتابی منتشر 
کند. کتاب در سـال 1373 منتشـر شـد و اسـتاد یک سـال پس از 

انتشار این کتاب، در بیستم ماه آذر 1374، درگذشت.
از مشـهورترین و مهم تریـن آثـار صدیقـی می توان به مجسـمه 
فردوسی- که در میدان فردوسی تهران قرار دارد- اشاره کرد. تندیس 
خیام در پارک الله تهران، تندیس نادرشاه افشار در آرامگاه نادرشاه 
در شهر مشهد، تندیس یعقوب لیث صفاری در زابل و طرح چهره 

ابن سینا، از دیگر کارهای برجسته استاد صدیقی هستند.
کـه  اسـت  ایـن  او  هنـری  کارنامـه  در  درخشـان  بسـیار  نکتـه 
از  پرده بـرداری  ایتالیـا، کورونسـکی، هنـگام  وقـت  رئیس جمهـور 
مجسـمه فردوسـی در ویال بورگز رم، نشـان اول هنر ایتالیا، کومن 
داتور را به اسـتاد هدیه داد. گوسـتینوس آمبروزی، مجسمه سـاز 
معتبر ایتالیایی، خالق مجسـمه فردوسـی را میکل آنژ شـرق نامید. 

نام و یاد این استاد هنرمند گرامی.

تندیس امیر کبیر
محل نصب: پارک ملت تهران

تندیس نادرشاه افشار
محل نصب: مشهد

تندیس خیام
محل نصب: پارک الله تهران

تندیس یعقوب لیث صفاری
محل نصب: زابل
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من	یار	مهربانم

مناسبت	ها

بـه گـزارش خبرنـگار ارتبـاط ایران زمیـن، کتـاب 
وسـیله ای اسـت کـه دانـش بشـری به مـدد آن از 
تبـاه شـدن مصـون می ماند و به آینـدگان منتقل 
و  بشـری  تجربه هـای  محصـول  کتـاب  می شـود. 
درازمـدت  آموخته هـای  و  ی  ذهـن خالقیت هـای 
انسـان اسـت. سـهم کتـاب در انتقـال دانش هـا، 
گاهـی بـه  مراتـب بیشـتر و فراتـر از دیگـر ابـزار 

آموزشی است.

نام گذاری روز کتاب و کتاب خوانی
 در سـال 1372 ، بیسـت وچهارم آبـان به عنـوان 
روز کتـاب و کتاب خواـنی تعییـن شـد. ایـن روز، 
یکی از روزهای هفته کتاب نیز هست. نخستین 
هفتـه کتـاب جمهـوری اسـالمی ایـران در روزهـای 
چهـارم تـا دهـم مـاه دی سـال 1372 بـا پیـام رهبـر 
فرزانه انقالب اسالمی برگزار شد. در هفته کتاب، 
در مدرسه ها، مسجدها، دانشگاه ها، و استان های 
کشور، نمایشگاه ها و جشن های کتاب و سخنرانی 

در موضوع چاپ و نشِر کتاب برگزار می شود.

نقش کتاب در انتقال علوم
 کتاب، محصول تجربه های بشری و خالقیت های 
اسـت.  انسـان  درازمـدت  آموخته هـای  و  ی  ذهـن
سـهم کتـاب در انتقـال دانش ها گاهی به مراتب 
بیشتر و فراتر از دیگر ابزار آموزشی است. کتاب 
وسـیله ای اسـت کـه دانـش بشـری به مـدد آن از 
تبـاه شـدن مصـون می ماند و به آینـدگان منتقل 

فرهنـگ  و  علمـی  آثـار  آوردن  پدیـد  می شـود. 
مکتوب از توصیه های مهم اولیای دین اسـت و 

به گسترش دانش کمک می کند. 

مطالعه و کتاب خوانی
میراـثی سـودمندتر  و  ذخیـره  بی گمـان، هیـچ   
و باارزش تـر از کتـاب نیسـت؛ زیـرا کتـاب، مایـه 
همدمـی  کتـاب  اسـت.  انسـان  روـحی  آرامـش 
اسـت کـه انـدوه را می زدایـد، مطالعـه کننـده را از 
تنهاـیی در مـی آورد و بـه او حکمت های جان پرور 
می آموزد. آن زمان که جهل و بی خبری، جامعه ای 
را از پـای درآورد، یـا شـبهه ها ذهـن جوانان را فلج 
کند، یکی از مهم ترین کارهایی که می تواند آفت 
جهـل را بزدایـد، مطالعـه اسـت و آنچـه می توانـد 
شـبهه های ذهنی را دفع کند و ایمان و اطمینان 
را به قلب ها باز آورد، کتاب خوانی است. گرفتاران 
در چنبـره پرسـش ها و محاصره شـدگان در میـان 
انبوه شبهه ها، می توانند برای استمداد فکری به 
کتابخانه مراجعه کنند و از آنجا نیرو بگیرند و به 

بیست وچهارم آبان؛ روز کتاب و کتاب خوانی
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بیست وچهارم آبان؛ روز کتاب و کتاب خوانی

جنگ شبهه ها بروند و پاسخی در برابر القائات و 
شبهه افکنی های دیگران بیابند.

آثار ماندگار
 یـک کتـاب خـوب و تأثیرگـذار، چگونـه بـه یـک 
اثـر خاطره آفریـن و مانـدگار بدل می شـود؟ یکی از 
مهم ترین ویژگی های چنین آثاری، در نظر گرفتن 
این نکته مهم است که این گونه کتاب ها دست 
نیازهـای  یـا  از پرسـش ها  بـه یـکی  کـم پاسـخی 
مخاطبـان خـود بدهنـد؛ پاسـخی کـه بـا توجـه بـه 
اولویت ها، زیبا، متین، استوار و قانع کننده باشد. 
بـرای اینکـه اثـری ماندـنی شـود، باید خوب باشـد. 
آثـار خـوب می ماننـد، در دل هـا جـای می گیرنـد و 
کهنـه نمی شـوند. خـوب هم کـه می گوییم؛ یعنی 
پاسـخ بـه یـک پرسـش و نیـاز باشـد. خـوب فقـط 
معنایش این نیست که صرفًا از لحاظ هنری خوب 
تنظیم شده و عمیق باشد؛ بلکه به این معناست 

که پاسخی به یک نیاز باشد.

کتاب های ناسالم
 بـه همـان انـدازه کـه می توانیـم از کتـاب بهـره 
آفت هـای  معـرض  در  اسـت  ممکـن  بگیریـم، 
نوشـته های سسـت، بیمـار، مسـموم و انحراـفی 
نیـز قـرار گیریـم. راه دادن کتاب هـای ناسـالم بـه 
مدرسـه ها و خانه ها، مسـمومیت فکری و اخالقی 
نسل ما را به دست خود فراهم می آورد؛ بنابراین، 
نظـارت بـر انتشـار کتـاب و بررسـی محتـوای آن، 
ضـروری  دوراندیـش  و  سـالمت خواه  جامعـه  در 
اسـت. کسـانی کـه بـه سـالمت اندیشـه، باورهـا 
دارنـد،  دلبسـتگی  جامعـه  افـراد  گرایش هـای  و 
نمی پذیرنـد در عرضـه آثار منتشرشـده، حّد و مرز 
و نظارت و محدودیتی نباشد. بانک ایران زمین به 
سهم خود، روز و هفته کتاب و کتاب خوانی را به 
عموم هم وطنان، مخاطبان فرهیخته این نشریه؛ 
همچنین مشتریان ارجمند خود تبریک می گوید.
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طبیعـت پاییـز سـرد و خشـک )سـودا( اسـت. در 
فصل پاییز، مزاج سـرد و خشـک غالب اسـت و این 
مـزاج، مقابـل مـزاج خـون کـه گـرم و تـر اسـت، قـرار 
می گیـرد؛ بنابرایـن، در ایـن فصـل بـه دلیـل تفـاوت 
شدید و یک باره بین هوای گرم نیمروز و هوای سرد 
بامـداد و شـب هنگام، بیماری هـای زیـادی به وجود 
می آینـد. بـه همیـن دلیل، با کمی تغییر در شـیوه 
غذایی می توان از بیماری های فصلی در امان ماند.

غذاهای مضر فصل پاییز
در ایـن فصـل، امـالح واردشـده بـه بـدن بـه صـورت 
رسـوب در ـپی خنـکی شـب ها و افزایـش صفـرا وارد 
خون می شود. به همین دلیل، مصرف مواد مسهل 
برای دفع مواد قلیایی خون )سـودا( که شـور و تلخ 
اسـت، مناسـب اسـت؛ همچنین با توجه به اینکه 
طبع پاییز سـرد و خشـک اسـت، مصرف موادی که 
باعـث سـردی یـا خشـکی بـدن می شـود بایـد کم تـر 
شود. موادی مانند سیر و غذاهای حاوی ادویه زیاد 
مانند سوسیس، کالباس و غذاهای حاوی نمک زیاد 
مانند انواع شورها و ترشیجاتی چون آبغوره، سرکه 
و آبلیمـو، کاهـش رطوبـت بـدن و افزایـش خشـکی 
آن را در پی دارند. برای همین باید در مصرف آن ها 

دقت کرد.
از خوراکی هـای دیگـری کـه بایـد مصـرف آن هـا را 
در فصـل پاییـز بـه حداقـل رسـاند، غذاهـای آمـاده، 
غذاهـای فریزشـده و مانده، سـرخ کردنی های مانده، 
انواع سس، انواع کنسرو، پنیر پیتزا، انواع تنقالت 
بسته بندی شده، کاکائو، قهوه، نسکافه، چای پررنگ، 
مواد حاوی افزودنی و مواد نگهدارنده، نان باگت یا 

خمیر؛ همچنین گوشت گاو و گوساله است.
البته این غذاها در تمام چهارفصل مضر هستند؛ 

اما در این فصل بیش از هر زمان دیگری باید مصرف 
آن ها را کاهش داد. بادمجان، ماهی شور و دودی، 
پنیر شور، ماست، دوغ و کشک، قارچ، گوجه فرنگی، 
انـار و  میوه هـای تـرش )لیموتـرش، گریپ فـروت، 
پرتقال ترش(، عدس و لوبیا سبز نیز، همین حکم 
را دارنـد و در صـورت مصـرف هرکـدام از ایـن مـواد 

غذایی، حتمًا باید مصلح آن نیز مصرف شود.
غذاهای مناسب فصل پاییز

فصـل پاییـز مناسـب مصـرف هرچـه بیشـتر مـواد 
غذایی با طبیعت گرم و تر است. گوشت گوسفند، 
شتر، بلدرچین، گندم )نان، جوانه، در آش و سوپ(، 
نخـود و لوبیـا )بـا خیسـاندن نفـخ آن گرفته شـود(، 
سـیب، مواد غذایی آب پز و یا کبابی )سـرخ کردنی 
بسیار کم(، میوه های شیرین و آب دار )انار شیرین و 
انگور شیرین(، کشمش، مویز، بادام، زرده تخم مرغ 
)آب پز یا عسـلی(، شـیره خرما و شـیره انگور، مربای 
بالنگ، به، سـبزیجات، چغندر، ترب، هل و دارچین، 
انجیر، شیر با عسل، شیربرنج، فرنی و کنجد، همه 

غذاهای مناسب فصل پاییز هستند.
با استفاده از این غذاها می توانید اصول تغذیه 
در فصـل پاییـز را رعایـت کـرد. عـالوه بـر نکاـتی کـه 

رژیم	غذایی	مناسب	فصل	پاییز	در	طب	سنتی
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گفتـه شـد، برخی از غذاها نیـز طبعی معتدل دارند 
که منعی برای مصرف هر دو گروه )افراد با طبع سرد 

یا گرم( وجود ندارد.
دمنوش های گیاهی مناسب فصل پاییز

دمنوش هـای مناسـبی بـرای فصـل پاییـز وجـود 
افـزا  آن هـا می توانـد سـالمت  نوشـیدن  کـه  دارد 
دم نوش هـای  از  اسـتفاده  باشـد.  شـادی آفرین  و 
گرمـی چـون چای مبـارک عطارخونه، چـای افتیمون 
و اسـطوخودوس، چـای بـه، چـای پونـه و آویشـن و 
نوشـیدنی های گل شـکر، آب انـار و آشـامیدنی های 
مفـرح و خوش بـو ماننـد شـربت بیدمشـک و گالب 

زعفرانی، در فصل سرد پاییز توصیه می شود.
دو میوه نیروبخش پاییزی

سیب
در فصـل پاییـز میان وعده ها را نبایـد فراموش کرد. 
یـک عـدد سـیب، میـان وعـده ای ایـده آل بـرای هـر 
فردی است. سیب میوه ای خوش طعم، کم کالری و 

سرشار از آنتی اکسیدان نیز هست.
به

تحقیقـات نشـان می دهد میوه پاییـزی به، غنی از 
خـواص ضدویروسـی اسـت. فنول هـای موجـود در 

ایـن میـوه بـا فعالیت های ضدویروسـی 
در  آنتی اکسـیدانی،  خـواص  و  قـوی 
برابـر سـرماخوردگی و سـایر بیماری هـای 
ویروسـی از بدن محافظت می کنند. به، 
سرشار از مواد مغذی چون ویتامین های 
A، B، C فیبـر؛ همچنیـن مـواد معدـنی 
روی،  پتاسـیم، مـس، سـلنیوم،  ماننـد 

فسفر، کلسیم، آهن و منیزیم است.

سه سبزی مناسب فصل پاییز
شلغم

شـلغم یکی از ریشـه های خوراکی سـبزیجات است 
کـه می توانـد در روزهای پاییزی جانشـین مناسـبی 
بـرای تربچـه و کلـم باشـد. شـلغم منبـع عالـی از 

ویتامین های A، K؛ همچنین اسیدفولیک است.
کدو حلوایی

کـدو حلواـیی نیـز سرشـار از بتاکاروتـن اسـت کـه 
در بـدن بـه ویتامیـن A تبدیـل می شـود و در حفـظ 
سـالمت پوسـت، چشم و اسـتخوان ها بسیار مؤثر 
اسـت. مصـرف کـدو حلواـیی بـه تقویـت سیسـتم 
ایمنی بدن منجر خواهد شد و دلیل آن هم، وجود 

ویتامین C و فیبر موجود در آن است.
برگ چغندر

از دیگر مواد سرشـار از آنتی اکسـیدان مناسـب در 
پاییز، برگ چغندر است. وجود این آنتی اکسیدان ها 
از تکثیـر و رشـد سـلول سـرطانی ریـه، تخمـدان، 
پروستات و...؛ ممانعت می کند؛ ضمن اینکه، خواص 
چغنـدر پیـری را نیـز بـه تعویـق می انـدازد. نشـریه 
ارتبـاط ایران زمیـن، بـرای شـما سـالمتی روزافـزون و 

بهروزی آرزو می کند.
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