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زمین ایـــران  بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
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حضرت زینب )س(، الگوی تکرار نشدنی در پوشش هوشمندانه یک واقعه

مدیــره هلدینــگ فنــاوری اطالعــات بانــک 
میردامــادی  احمــد  )جامــپ(،  ایران زمیــن 
ــوب  ــگ منص ــن هلدین ــل ای ــوان مدیرعام به عن
بنیان گــذار  پیش ازایــن  میردامــادی  شــد. 
)بلیــت  ســها  چــون  موفقــی  شــرکت های 
پــردازش  نوتکنیــک،  تهــران(،  الکترونیــک 
مدیرعامــل  همین طــور  و  فراپــرداز  ایــران، 
ــاز  ــداری ب ــیوم بانک ــن، کنسرس ــت نوی پرداخ
ســنباد و مشــاور اتــاق بازرگانــی تهــران بــوده 

ــت. اس

 تمامــی ایــن تغییــر و تحــوالت ایــن نهــاد مالــی 
تعیین شــده  پیــش  از  اهــداف  تحقــق  در  را 
و  می رســاند  یــاری  بیش ازپیــش  خــود 
ــه  ــما ب ــی ش ــاد و همراه ــه اعتم ــه، نتیج این هم

بانــک مردمــی ایران زمیــن اســت. 

در جایــگاه یــک خدمتگــزار کوچــک و بــه 
نمایندگــی از ایــن نهــاد مالــی، یــک بــار دیگــر 
ایــام تاســوعا و عاشــورای حســینی را بــه شــما 
توفیق هــای  امیــدوارم  و  می گویــم  تســلیت 
ــما را در  ــری ش ــت حداکث ــت آمده رضای به دس
ــی داشــته باشــد و موجــب پیشــرفت هرچــه  پ
بیشــتر کســب و کارهــای داخلــی  و زودبــازده 
باشــد. همچنــان همــراه بانــک ایران زمیــن 
ــه خــود بدانیــد. از شــما  بمانیــد و اینجــا را خان

ــگزارم. سپاس

سید محمد حسین استاد
سردبیر

نکتــه دیگــری کــه الزم می دانــم دربــاره 
ــرفت ها و  ــم، پیش ــطری بنویس ــد س آن چن
گام هــای روبه جلــوی بانــک ایران زمیــن در 
زمینه هــای گوناگــون؛ به ویــژه بانکــداری 
اکنــون  خوشــبختانه  اســت.  دیجیتــال 
میــزان  به دســت آمده،  آمارهــای  طبــق 
مشــتریان  غیرحضــوری  تراکنش هــای 
ــت  ــیده اس ــد رس ــه 97 درص ــک ب ــن بان ای
بانــک  مشــتریان  تراکنش هــای  اکثــر  و 
به صــورت الکترونیــک و خــارج از شــعبه 
و از طریــق همــراه بانــک، اینترنــت بانــک، 
خودپردازهــا و دســتگاه های POS انجــام 
دســت  بــه  بزرگــی  توفیــق  می شــود. 
مجموعــه  ایــن  مدیــران  و  اســت  آمــده 
ــتریان  ــما مش ــاد ش ــت اعتم ــد را باب خداون
فهیــم بــه بانــک ایران زمیــن و بــه ثمــر 
پرتــالش  نیروهــای  تالش هــای  نشســتن 
همچنیــن  می گوینــد؛  ســپاس  ســازمانی، 
ــت  ــش معاون ــیده از بخ ــزارش رس ــق گ طب
ایران زمیــن،  بانــک  اطالعــات  فنــاوری 
ــارت  ــابین تج ــرکت س ــا در ش ــکاران م هم
آریــا در بخــش پرداخــت دیجیتــال، مرکــز 
مرکــز  بخــش  در  ایران زمیــن  نــوآوری 
نــوآوری و زیرســاخت های فنــی بانکــداری 
ــا  ــاداری آری ــان وف ــرکت آرم ــال، ش دیجیت
ــتریان  ــگاه مش ــا و باش ــوزه نئوبانک ه در ح
ــال و  ــداری دیجیت ــانی بانک ــوان پیش ــه عن ب
شــرکت پدیســار انفورماتیــک در بخــش 
ــز  ــری مرک ــخت افزاری و مج ــتیبانی س پش
ــرکتی  ــار ش ــن، چه ــک ایران زمی ــاس بان تم
ــتر  ــدرت بیش ــا ق ــس ب ــه ازاین پ ــتند ک هس
بانــک را در چرخــه بانکــداری دیجیتــال 
موضــوع  همیــن  می کننــد.  پشــتیبانی 
پیشــرفت همه جانبــه ایــن نهــاد مالــی را 
ــه  ــری ب ــات حداکث ــه خدم ــمت ارائ ــه س ب

مشــتریان ارجمنــد نویــد می دهــد.
بــا تصمیــم هیــأت  اینکــه؛  خبــر دیگــر 

گرامــی  همــکاران  ارجمنــد،  مدیــران 
ارتبــاط  نشــریه  فرهیختــه  مشــتریان  و 
گــرم  مــاه  شــما.  بــر  درود  ایران زمیــن؛ 
مــرداد مناســبت های بســیار مهمــی را در 
ــب  ــده َحَس ــت و بن ــای داده اس ــود ج دل خ
ــت  ــه را خدم ــد نکت ــت، چن ــت و اهمی اولوی

می کنــم. عــرض  بزرگــواران  شــما 

هفدهــم مــرداد در تقویــم مــا، مصــادف 
بــا شــهادت خبرنــگار خبرگــزاری ایرنــا، 
محمــود صارمــی اســت. بــه همیــن دلیــل نیــز 
به عنــوان روز خبرنــگار نام گــذاری شــده 
ــزرگ را  ــن روز ب ــود ای ــهم خ ــه س ــت. ب اس
ــک  ــانه تبری ــه رس ــاالن عرص ــی فع ــه تمام ب
ایــن عزیــزان توفیــق  بــرای  می گویــم و 
و ســربلندی آرزو می کنــم؛ همچنیــن مــاه 
ــز  ــرام نی ــاه محرم الح ــا م ــال ب ــرداد امس م
ــل در  ــن دلی ــه همی ــت؛ ب ــده اس ــادف ش مص
ــن  ــا ای ــدی ب ــی بلن ــاط معنای ــن ارتب ــن م ذه

مــاه و روز خبرنــگار شــکل می گیــرد.

در  زینــب)س(  حضــرت  اگــر  به راســتی 
ــن جلوه هــای رســانه عصــر،  ــگاه واالتری جای
بــه آن زیبایــی و به آن شــیوه رســا و متعالی، 
ــال را پوشــش نمــی داد  واقعــه جان ســوز کرب
ــه  ــر را ب ــدان پیامب ــمنان خان ــی دل دش و حت
درد نمــی آورد، آیــا چیــزی از حقیقــت ایــن 
روز بــزرگ بــه دســت مــا رســیده بــود؟! از 
ــگار  ــگاه مــن حقیقــت وجــودی یــک خبرن ن

راســتین، ایــن اســت.

و  پیــام آوری  آبــروی  زینــب)س(  بانــو 
پیام رســانی در جهــت اثبــات حــق و حقیقــت 
ــد کــه همــکاران رســانه ای  هســتند و می طلب
ــه  ــوی بی خدش ــان را الگ ــور، ایش ــا در کش م
ــته  ــر داش ــر در نظ ــر خطی ــن ام ــود در ای خ

ــن. ــند. واهلل المعی باش

ایـــران زمین بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
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زمین ایـــران  بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
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 ،1401 سال  در  تعیین شده  خط مشی های  توسعه  همچنین  بانک؛  عالی  اهداف  و  برنامه ها  تبیین  تشریح،  به منظور 
مدیرعامل بانک با مدیران شعب مناطق دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، در این دیدار که با حضور عبدالمجید پور سعید مدیرعامل، فرهاد اینالویی معاون فناوری اطالعات، 
مهران سوادکوهی معاون طرح و برنامه، محمد حسینی کنارویی و مصطفی یزدان جو مدیران امور شعب استان ها و استان 
سید  حراست،  امور  مدیر  و  مدیرعامل  مشاور  یارقلی  علیرضا  مهندسی،  و  پشتیبانی  امور  مدیر  فصیحی  داود  تهران، 
استان ها، محمدحسین  امور شعب  امور روابط عمومی، محمدحسین مس فروش معاون مدیریت  استاد مدیر  محمدحسین 
بصیر  اسماعیلی  مهدی  مدیریت،  اداره حوزه  رئیس  امیرزاده  احسان  تهران،  استان  امور شعب  در  دو  منطقه  مدیر  ستوده 
امور شعب  در  منطقه یک  معاون  پیشاهنگ  اداره خدمات، رضا  رئیس  علی گلشنیان  مدیره،  هیأت  دبیرخانه  اداره  رئیس 
استان تهران، محمد هاشمی رئیس اداره ارتباطات و تبلیغات و مدیران شعب استان ها برگزار شد، پور سعید محور اصلی 
بانک را سرمایه انسانی و همکاران بیان کرد و افزود: بانک ایران زمین طی چند سال گذشته با اتکا به جوانان متخصص، 
ارائه  از  بانکی در کشور بردارد و چهره جدیدی  نظام  ارتقا و پیشرفت  باانگیزه و خالق توانست گام های بزرگی در مسیر 

خدمات بانکی را به دیگران معرفی و ارائه کند.
مفهوم  و  معنا  کرد:  تأکید  و  دانست  بانک  این  مهم  اولویت های  از  را  مشتریان  برای  تجربه جدید  ایجاد  بانک  مدیرعامل 
بانکداری در نظام بانکی، تغییر کرده است. امروز بر اساس نیاز مشتری، خدمت به صورت اختصاصی طراحی و در اختیار او 
قرار می گیرد؛ همچنین عالیق، اولویت ها و سبک زندگی مشتریان بررسی و بر اساس آن، خدمات اختصاصی ارائه می شود.

را در  بازار منطقه خود  توانستند  مثال زدنی  با دانش و درایتی  استان ها  ما در  ادامه خاطرنشان کرد: مدیران  پور سعید در 
اختیار بگیرند و از ایشان می خواهم با برگزاری جلسات منظم با همکاران استان در جهت ارتقای سطح علمی عزیزان در 
زمینه های مختلف همچون بانکداری مدرن، بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک، این روند و مسیر را با قدرت بیشتر ادامه 

دهند.

دیدار مدیرعامل با مدیران شعب استان ها

ایـــران زمین بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
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زمین ایـــران  بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
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بازدید مدیران استانی بانک
از هلدینگ فناوری اطالعات جامپ

مراسم بازدید از ساختمان هلدینگ فناوری اطالعات بانک 
امور  مدیر  اطالعات،  فناوری  معاون  حضور  با  (جامپ)، 
شعب  مدیران  عمومی،  روابط  امور  مدیر  استان ها،  شعب 
نهاد  این  زیرمجموعه  شرکت های  عامل  مدیران  و  مناطق 

مالی برگزار شد.
بر اساس این گزارش، در این دیدار فرهاد اینالویی معاون 
تغییرات  از  گزارشی  ارائه  ضمن  بانک،  اطالعات  فناوری 
ایجادشده طی پنج سال گذشته در حوزه بانکداری گفت: ما 
در سال 1396 شعار بانک ایران زمین را به بانک دیجیتال 
به  خدمت  ارائه  یعنی  دیجیتال  بانکداری  دادیم.  تغییر 
مختلفی  اپلیکیشن های  سوپر  در  دیجیتال  کسب وکارهای 
باید  نیز  بانکداری  مدل  هستند.  فعال  حاضر  حال  در  که 

به گونه ای باشد که بتوانند به آن ها خدمات برسانند.
غیرحضوری  تراکنش های  میزان  اطالعات  فناوری  معاون 
مشتریان این بانک را 97 درصد اعالم کرد و گفت: اکثر 
تراکنش های مشتریان بانک به صورت الکترونیک و خارج 
از شعبه و از طریق همراه بانک، اینترنت بانک، خودپردازها 

و دستگاه های POS انجام می شود.
افزود:  جامپ  هلدینگ  شرکت های  معرفی  در  اینالویی 

همکاران ما در شرکت سابین تجارت آریا در بخش پرداخت 
دیجیتال، مرکز نوآوری ایران زمین در بخش مرکز نوآوری 
آرمان  شرکت  دیجیتال،  بانکداری  فنی  زیرساخت های  و 
وفاداری آریا در حوزه نئوبانک ها و باشگاه مشتریان به عنوان 
پیشانی بانکداری دیجیتال و شرکت پدیسار انفورماتیک در 
بانک  تماس  مرکز  مجری  و  سخت افزاری  پشتیبانی  بخش 
چرخه  در  را  بانک  که  هستند  شرکتی  چهار  ایران زمین، 

بانکداری دیجیتال پشتیبانی می کنند.
وی خاطرنشان کرد: امروز اگر مجموعه ای بخواهد یک بانک 
بدون شعبه (نئوبانک) داشته باشد، بانک ایران زمین این بستر 
را دارد که زیرساخت الزم برای این کار را در اختیار آن قرار 
دهد. در ادامه این جلسه، محمد حسینی کنارویی، مدیر امور 
بین  شفاف  ارتباط  ایجاد  ایران زمین،  بانک  استان های  شعب 
هلدینگ بانک و مجموعه حوزه اجرا را اتفاقی ویژه و مبارک 
در  که  بنیادی ای  تغییرات  به  توجه  با  گفت:  و  کرد  ارزیابی 
بانکداری دیجیتال انجام گرفته است، این دیدار نقطه عطفی 
برای ایجاد ارتباطات قوی تر و درنهایت بهره وری مناسب و 

موفقیت چند برابر برای دو طرف خواهد بود.

ایـــران زمین بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 5مــرداد مــاه 1۴۰1/ســال هشتم/شــماره ۵1

پنجره



اردیبهشت ۱۴۰۱
سال هشتم/شماره ۴۸

زمین ایـــران  بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 6اردیبهشــت ۱۴۰۱/ســال هشتم/شــماره ۴۸

رادیو آوای ایران زمین
 در پادکست معرفی کتاب می شنوید:

رمان هایی ناب برای شما

مدیران محترم، همکاران، مشتریان ارجمند و مخاطبان ارزشمند نشریه ارتباط 
ایران زمین سالم؛ خبرنگار این نشریه هستم. ماه گرم مرداد را صمیمانه به شما 

تبریک می گویم و برایتان بهترین روزگار را آرزو می کنم.
در  ایران زمین  آوای  رادیو  نوشتم،  نیز  پیشین  شماره های  در  که  همان گونه 
پنجمین سال متوالی فعالیت خود، سال 1۴۰1 را با تغییر و تحوالت عمده در 
کنداکتور برنامه هایش آغاز کرد و شما نمود بارز این تحوالت را از اوایل ماه 

اردیبهشت در برنامه های این رسانه بانکی، احساس کردید.
سیاست این رادیو در سال جاری، تکیه بر پادکست و طرح مباحث اقتصادی 
رادیو  ادبی  و  است. بخش های فرهنگی  اقتصاد دیجیتال  به ویژه  و کالن؛  خرد 
نیز با قدرت بیشتر و البته رویکرد جدید، به کار خود ادامه خواهند داد. بخش 
کنداکتور  به  نیز  جهانی  شگفت انگیز  رویدادهای  به  پرداختن  بخش  و  طنز 
برنامه های امسال اضافه شده و بخش آموزشی نیز با ساختار جدید و به صورت 

مجزا در اختیار شما عالقه مندان قرار خواهد گرفت.
با  ایران زمین  آوای  رادیو  آموزشی  پادکست های  که  کنم  اضافه  نیز  را  این 
ساختار خالقانه تر برای شما ساخته خواهد شد. استقبال از بخش های آموزشی 
عوامل  و همین موضوع مسؤولیت  بود  باال  بسیار  در سال گذشته  این رسانه 
تالش  دلیل،  همین  به  است؛  کرده  سنگین تر  را  بانکی  رسانه  این  برنامه ساز 

متولیان امر، بر جلب رضایت حداکثری شما استوار خواهد بود.
نکته مهم دیگر اینکه؛ در حال گذراندن پیک هفتم هستیم و ویروس منحوس 
کرونا دوباره قد علم کرده است. رادیو آوای ایران زمین به نمایندگی از مدیران 
ارشد بانک، از تک تک شما مخاطبان فرهیخته می خواهد مراقب سالمتی خود 

و عزیزانتان باشید و تزریق دوز یادآور را نیز فراموش نکنید.

در ادامه برنامه های ماه مرداد رادیو آوای ایران زمین را  با یکدیگر 
مرور می کنیم

از  می توان  که چگونه  پرداختیم  موضوع  این  به  پادکست آموزشی کلید  در 
بانک ها، کارت نقدی دریافت کرد. این پادکست آموزشی پرطرفدار بیشتر بر 

مباحث مالی و بانکی انگشت می گذارد.
حسی نویسی،  مخاطب شناسی،  مهم  اصل  به  بانک  کافه  پادکست  در 
و  نگارش  طالیی  نکات  و  پرداختیم  نوشتن  در  آن  تأثیر  و  تصویرسازی 
شنیداری  رسانه  این  ادبی  پادکست های  دادیم.  توضیح  شما  برای  را  ویرایش 
در شش ماهه نخست سال جاری بیشتر بر شیوه صحیح و خالقانه نگارش در 

شبکه های اجتماعی و کمک بر امر درآمدزایی در این فضا استوار است.
در  کتاب جو  عنوان  با  به زودی  که  نیز  کتاب  معرفی  جذاب  پادکست  در 
اختیار شما قرار می گیرد، رمان هویت از میالن کوندرا، رمان کمی تا قسمتی 
کردیم؛  معرفی  شما  به  را  انده  میشل  از  مومو  رمان  و  دی  باربارا  از  معمولی 
را در ذهن  و درعین حال شگفت انگیزی  متفاوت  رمان هایی که هرکدام جهان 

شما ترسیم می کنند.
در پادکست چشم سوم که برنامه ای اقتصادی با تحلیل بازارهای مالی ایران و 
جهان، تحوالت بازار بورس و ارز، مسکن، سکه، طال، خودرو، رمز ارزها، ارزهای 
اقتصادی  روز  مباحث  طرح  با  است،  اقتصادی  رویدادهای  آخرین  و  دیجیتال 
پادکست های  سری  از  نیز  فردا  پادکست  و  بودیم  شما  همراه  جهان  و  ایران 
بسیار مهم و تأثیرگذار رادیو آوای ایران زمین است که به لبه فناوری در تمام 
فیزیک،  ریاضیات،  تجربی،  علوم  تا  گرفته  انسانی  علوم  از  می پردازد؛  علوم 
شیمی، علوم پزشکی، روان شناسی و... . معنای دقیق تر پرداختن به لبه فناوری 
در پادکست فردا این است که تازه ترین رویدادهای فناوری های روز ایران و 
جهان بررسی و مخاطب این برنامه، همواره با اطالعاتی به روز و دست ِ اول در 
را  خود  تالش  تمام  ایران زمین  آوای  رادیو  عوامل  می شود.  تغذیه  حوزه  این 
برای جلب رضایت حداکثری شما به کار بسته اند. با این امید که این برنامه ها 
و  مالی  آگاهی های  سطح  و  آورند  ارمغان  به  شما  برای  را  حال خوب  بتوانند 
چون  و  بمانید  ما  کنار  و  ما  با  همچنان  بخشند.  ارتقا  نیز  را  شما  اقتصادی 

همیشه از همراهی همدالنه و صمیمانه شما سپاسگزاریم.

ایـــران زمین بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 6مــرداد مــاه 1۴۰1/ســال هشتم/شــماره ۵1

پنجره



اردیبهشت ۱۴۰۱
سال هشتم/شماره ۴۸

زمین ایـــران  بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 7اردیبهشــت ۱۴۰۱/ســال هشتم/شــماره ۴۸

با فرارسیدن  ماه محرم و ایام سوگواری  شهادت  اباعبداهلل الحسین(ع)،  نمایشگاه عکس های  محرم ایران زمین برگزار 
شد.

بر اساس این گزارش، آثار این نمایشگاه از عکس های برتر در سوگواره های محرم ایران زمین سال های قبل انتخاب و 
در ساختمان های مرکزی بانک ایران زمین به نمایش گذاشته شد.

سید محمدحسین استاد، مدیر امور روابط عمومی بانک ایران زمین، هدف از برگزاری این نمایشگاه را آشنایی هرچه 
بیشتر بازدیدکنندگان و همکاران با آیین و رسوم ماه محرم در نقاط مختلف کشور اعالم کرد و افزود: سوگواره محرم 
ایران زمین هر سال در ایام محرم در این نهاد مالی برگزار می شود و امسال نیز طبق دوره های پیشین، ششمین دوره 

عکاسی این سوگواره برگزار شد.

برگزاری نمایشگاه محرم ایران زمین

ایـــران زمین بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 7مــرداد مــاه 1۴۰1/ســال هشتم/شــماره ۵1

پنجره



اردیبهشت ۱۴۰۱
سال هشتم/شماره ۴۸

زمین ایـــران  بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
ایـــران زمین 8اردیبهشــت ۱۴۰۱/ســال هشتم/شــماره ۴۸ بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 

 8مــرداد مــاه 1۴۰1/ســال هشتم/شــماره ۵1

پنجره



اردیبهشت ۱۴۰۱
سال هشتم/شماره ۴۸

زمین ایـــران  بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 9اردیبهشــت ۱۴۰۱/ســال هشتم/شــماره ۴۸

تعیین حدود ارائه خدمات بانکی 
به اشخاص محجور

بــر اســاس دســتورالعمل اعالم شــده از ســوی بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران، حــدود ارائــه خدمــات 
بانکــی بــه اشــخاص محجــور تعییــن شــد.

ــر از  ــخاص کمت ــپرده اش ــاب های س ــه حس ــت ب ــزار پرداخ ــه اب ــاص هرگون ــزارش، اختص ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــرای ایــن  ــی ابزارهــای پرداخــت ب ــوع اســت و از روز شــنبه یکــم مــرداد 1۴۰1، تمام هفــت ســال تمــام، ممن

ــال خواهــد شــد. ــروه از مشــتریان غیرفع گ
در ضمــن؛ اختصــاص هرگونــه ابــزار پرداخــت بــه حســاب های ســپرده اشــخاص هفــت تــا دوازده ســال تمــام 
ــرداد 1۴۰1،  ــم م ــنبه یک ــود و از روز ش ــد ب ــدور خواه ــی مق ــت فیزیک ــای کارت پرداخ ــب اعط ــا در قال تنه

ــز غیرفعــال خواهــد شــد. ــرای ایــن گــروه از مشــتریان نی ــی ابزارهــای پرداخــت ب تمام
ــوال و  ــه می شــود کــه از تصــرف در ام ــه شــخصی گفت ــن، محجــور ب ــاط ایران زمی ــه گــزارش خبرنــگار ارتب ب
حقــوق مالــی و غیرمالــی خــود منــع شــده اســت. محجوریــن بــه ســه گــروه اصلــی صغــار، افــراد غیــر رشــید 

ــوند. ــیم می ش ــن تقس و مجانی

ایـــران زمین بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 9مــرداد مــاه 1۴۰1/ســال هشتم/شــماره ۵1

پنجره



اردیبهشت ۱۴۰۱
سال هشتم/شماره ۴۸

زمین ایـــران  بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 1۰اردیبهشــت ۱۴۰۱/ســال هشتم/شــماره ۴۸

اهتزاز پرچم بانک ایران زمین بر فراز قله دماوند

ـــارا  ـــالش س ـــا ت ـــن، ب ـــران زمی ـــاط ای ـــگار ارتب ـــزارش خبرن ـــه گ ب
لرســـتانی، بـــازرس مدیریـــت امـــور بازرســـی و همسرشـــان، 
پرچـــم بانـــک ایران زمیـــن بـــر فـــراز قلـــه دماونـــد، یکـــی از 

ــزاز درآمـــد. ــه اهتـ ــع ایران زمیـــن، بـ ــای مرتفـ قله هـ
ایـــن  بـــرای  توفیـــق  آرزوی  ایران زمیـــن، ضمـــن  بانـــک 
همـــکار گرامـــی و خانـــواده، ســـالمتی و تندرســـتی را بـــرای 
ـــال  ـــد متع ـــزرگ، از خداون ـــواده ب ـــن خان ـــای ای ـــر اعض وی و دیگ

خواســـتار اســـت.

ــد  ــالش محم ــا ت ــن، ب ــاط ایران زمی ــگار ارتب ــزارش خبرن ــه گ ب
ــی شــعبه مرکــزی مشــهد، نــام  نامــدار برآبــادی، نیــروی حفاظت
ــای  ــی از قله ه ــد، یک ــه دماون ــراز قل ــر ف ــن ب ــک ایران زمی بان
مرتفــع ایران زمیــن، بــه اهتــزاز درآمــد. بانــک ایران زمیــن، 
ــالمتی و  ــی، س ــکار گرام ــن هم ــرای ای ــق ب ــن آرزوی توفی ضم
تندرســتی را بــرای وی و دیگــر اعضــای ایــن خانــواده بــزرگ، از 

ــت. ــتار اس ــال خواس ــد متع خداون

ایـــران زمین بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 1۰مــرداد مــاه 1۴۰1/ســال هشتم/شــماره ۵1

پنجره



اردیبهشت ۱۴۰۱
سال هشتم/شماره ۴۸

زمین ایـــران  بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 11اردیبهشــت ۱۴۰۱/ســال هشتم/شــماره ۴۸

بــا حمایــت بانــک ایران زمیــن، مســابقات موتورســواری 
ــا  ــابقات ب ــاللوم )مس ــش اس ــتان در بخ ــی اس قهرمان

ــا متوســط( برگــزار شــد. ســرعت کــم ت
بــر اســاس این گــزارش، بخش اول مســابقات اســاللوم 
ــن  ــور حس ــا حض ــی ب ــان جنوب ــتان خراس ــی اس قهرمان
ــتان و  ــتان های سیس ــعب اس ــر ش ــی، مدی ــا یزدان رض
بلوچســتان و خراســان جنوبــی و ســامان اکبرپــور 
ایــن  اتومبیل رانــی  و  موتورســواری  هیــأت  رئیــس 
ــتان  ــاد شهرس ــوره امیرآب ــت چندمنظ ــتان، در پیس اس
ــراز خرســندی  ــی ضمــن اب بیرجنــد برگــزار شــد. یزدان
ــام ورزش  ــی، انج ــن ورزش ــان در میادی ــور جوان از حض
مســتمر را عامــل اصلــی ســالمتی، شــادابی و موفقیــت 
حضــور  از  اکبرپــور  برشــمرد.  روزانــه  فعالیــت  در 
گــرم بانــک ایران زمیــن در مقــام حامــی برگــزاری 

ــرد. ــی ک ــابقات، قدردان مس

ن ی ران زم ای ک  ان ب ت  ای م ح
ی وب ن ان ج راس ان خ ت واری اس ورس وت ات م ق اب س از م
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استان های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل

بـه گـزارش خبرنـگار ارتبـاط ایران زمین، سـال 1۴۰1 و مـاه مرداد، با توجـه به ابالغ سیاسـت های جدید بانکی از سـوی مدیران 
ارشـد ایـن نهـاد مالـی، فعالیـت مدیـران بانکـی در سـطح اسـتان ها رنـگ و بـوی دیگـری بـه خـود گرفـت و آن هـا باانگیـزه ای 
مضاعـف در مسـیر تحقـق اهـداف بانـک بازدید از شـعب اسـتانی را پـی گرفتنـد. در ادامـه فعالیت مدیـران بانکی را بـه تفکیک 

می خوانید. اسـتان 

بررسی عملکرد شعب استان آذربایجان و اردبیل

جلسه بررسی عملکرد شعب استان های آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل با حضور مدیر، معاون و رؤسای شعب استان برگزار شد.

در ایـن جلسـه، رسـول اسـدی مدیـر شـعب اسـتان، ضمـن بررسـی نتایـج آزمون جامـع عملیاتـی در مـاه تیـر، فراگیـری دوره های 
آموزشـی و افزایـش سـطح علمـی همـکاران را امـری مهـم در جهـت پیشـرفت بانـک دانسـت و گفـت: تسـلط همـکاران در ارائـه 
خدمـات بانکـی و آگاهـی کامـل آن هـا از بخشـنامه ها و دسـتورالعمل های بانـک باعـث می شـود کاربـران خدمـات بانـک را دقیق و 

شـفاف بـه مشـتریان معرفـی و آن هـا را بـرای اسـتفاده از ایـن خدمـات؛ به ویـژه خدمـات بانکـداری مـدرن راهنمایـی کنند.
اسـدی بـا توجـه بـه ورود مـوج جدیـد هـوای گرم در کشـور بر مصـرف بهینه بـرق و انرژی تأکیـد کرد و افـزود: بانـک ایران زمین 
در جایـگاه یکـی از حامیـان ایـن قبیـل امور، تالش می کننـد با فرهنگ سـازی مصرف بهینه انرژی در کشـور، گامـی مؤثر در کاهش 
مصـرف بـرق و انـرژی بـردارد و ما نیز باید با برنامه ریزی و اسـتفاده درسـت از وسـایل برقـی، از این اقدام بانـک حمایت کنیم. در 
ادامـه رضـا شـهام فر، معـاون شـعب اسـتان، به بررسـی عملکرد شـعب در ماه گذشـته پرداخت و نکات مهـم را به رؤسـا اعالم کرد.

اسدی: دانش محور بودن، یکی از شرایط احراز بانکدار نمونه است.
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بازدید مدیر استانی از شرکت های فعال در آران و بیدگل

به منظـور گسـترش تعامـالت مالـی و ارائه خدمـات بانکی، مدیر اسـتانی 
همـراه بـا گـروه بازاریابـی شـعبه آران و بیـدگل از شـرکت دنیای مس 

بازدید کردند. کاشـان 
وحیـد علیـزاده در ایـن دیدار ضمن تشـریح مهم ترین مسـائل اقتصادی 
پیـش روی واحدهـای تولیـدی و بنگاه هـای اقتصـادی، اسـتفاده از توان 
داخلـی به جـای واردات بی رویـه را مهم تریـن خواسـته عمـوم جامعـه 
بـردن  بـاال  و  کارآفرینـی  عامـل  را  آن  و  دانسـت  تولیدکننـدگان  و 

ارزش افـزوده و تـوان داخلـی برشـمرد.
وی همچنیـن با اشـاره به سیاسـت های حمایتـی بانـک از تولیدکنندگان 
داخلـی گفـت: تعامـل بـا شـرکت های فعـال و ممتـاز از اولویت هـای هر 
مجموعـه اقتصـادی اسـت و بانک ایران زمیـن در جایگاه متولـی و حامی 

در ایـن عرصـه، از هیچ تالشـی دریـغ نخواهد کرد.
در ادامـه ایـن دیـدار، مزجـی مدیـر اجرایـی شـرکت دنیـای مـس بـه 
تشـریح عملکرد شـرکت از بدو تأسـیس پرداخت و گفت: این شـرکت 
بـا تـالش و جدیـت کلیـه کارکنان ایـن واحد صنعتی، موفق شـده اسـت 
اسـتانداردهای ملـی ایـران و گواهینامه هـای معتبـر داخلـی و خارجی را 

کند. دریافـت 

وی افـزود: بـا توجـه بـه نیـاز واحدهـای تولیـدی به دریافـت خدمـات ارزان قیمت، خواسـتار حمایـت بانـک ایران زمیـن از صنایع تولیـدی در کنار 
هستیم. سـرمایه گذاران 

در ادامـه ایـن سـفر، از شـرکت فرش تمدن، شـرکت فرش البرز، شـرکت فرش شـاهروخ )گروه شـادمان(، شـرکت چله پیچی پارسـا هـم بازدید 
و در خصـوص نحـوه گسـترش تعامـالت بانکی بـا این شـرکت ها بحث و تبادل نظر شـد.

استان مازندران، گلستان و سمنان

مدیر شعب استان مازندران بانک ایران زمین:
یک بانکدار باید از اخبار اقتصادی روز آگاه باشد

مازنـدران،  اسـتان های  شـعب  معاونـان  و  رؤسـا  سراسـری  همایـش 
گلسـتان و سـمنان بانـک ایـران زمیـن بـا محوریـت بررسـی عملکـرد 
شـعب در سـال جاری و تبیین سیاسـت ها و اولویت های بانک با حضور 
مدیـر اسـتان برگـزار شـد. سـلیم بهرامـی مدیر شـعب اسـتان های یاد 
شـده در ابتـدای جلسـه از همکاران خواسـت بـه عنوان یـک بانکدار و 
چهـره اقتصـادی در حـوزه فعالیـت کاری خـود، نسـبت به رصـد اخبار 
اقتصـادی بـه صـورت روزانـه حسـاس بـوده و از ایـن اطالعـات بـرای 

توسـعه منافـع بانـک بهره بـرداری کننـد. 
وی نظـارت دقیـق بـر رفتـار و اعمـال همـکاران در انجـام امـور محوله 
را از رئـوس اولیـه فعالیـت یـک مجموعـه مالی برشـمرد و گفـت: باید 
تمامـی موضوعـات کاری از سـوی رؤسـا کنتـرل و بررسـی شـود تـا 
تمامـی خدمـات به صـورت کامـل ارائه شـود. مدیر شـعب اسـتان های 
مازنـدران، گلسـتان و سـمنان در ادامـه افـزود: بازاریابـی در خـارج از 
وقـت اداری از مسـائلی اسـت کـه بایـد در دسـتور کار تمامـی کارکنان 
قـرار گیـرد و بـا برنامه ریـزی صحیـح و شـناخت مشـتریان بالقـوه و 
بالفعـل، ضمـن مراجعـه حضـوری بـه محـل فعالیـت آن هـا نسـبت بـه 
سلیم بهرامی: نحوه معرفی و ارائه خدمات از سوی کاربران بسیار مهم است.معرفـی خدمـات بانـک و خدمـات متنوع بانکـداری مدرن اقـدام کنند.

استان های اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری
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برگزاری جلسه بررسی عملکرد شعب منطقه البرز

به منظور بررسـی عملکرد شـعب اسـتان های البرز، قزوین و زنجان، 
جلسـه ای بـا حضـور معـاون شـعب منطقـه برگـزار شـد. خوشـنام 
معـاون شـعب منطقه، بر مطالعه همـکاران و آمادگـی کامل به منظور 
برگـزاری آزمون هـای ارتقـای شـغلی در ماه های آتی تأکیـد کرد و 
گفـت: شـعب با مطالعـه دقیق بخشـنامه ها و دسـتورالعمل های بانک 
در جهـت ارائـه خدمـات بهتـر بکوشـند. وی پرسـتاری از مشـتریان 
برتـر را طبـق شـیوه نامه کارگـروه تجهیز و تخصیـص منابع ضروری 
دانسـت و از شـعب خواسـت هنـگام مراجعـه مشـتریان بـه شـعبه، 
امکانـات  کلیـه  از  را  مشـتریان  بانـک،  دقیـق خدمـات  معرفـی  بـا 
آگاه و خدمـات موردنیـاز آن هـا را به نحوی کـه در شـأن و منزلـت 
بانـک و مشـتری اسـت، ارائـه کننـد. معـاون منطقـه البـرز در ادامـه 
بـه تشـریح عملکرد شـعب در طـرح تسـهیالتی انتخـاب پرداخت و 
بـر لـزوم فعالیـت بیش ازپیـش شـعب در خصـوص این طـرح تأکید 
کـرد. در پایـان نیـز، عملکـرد شـعب در کلیـه شـاخص ها بررسـی و 

تجزیه وتحلیـل شـد.

برگزاری جلسه بررسی عملکرد شعب بانک استان اصفهان

جلسـه بررسـی عملکـرد شـعب مدیریـت اسـتان های اصفهـان، قـم، 
مرکـزی و چهارمحـال و بختیـاری بـا حضـور کارکنان و رؤسـای دوایر 

صنـدوق و کارشناسـان سـتاد برگـزار شـد.
در ابتـدای ایـن جلسـه، وحیـد علیـزاده مدیریـت شـعب اسـتان های 
اصفهـان، قـم، مرکـزی و چهارمحـال و بختیـاری بـا تشـریح اهـداف و 
سیاسـت های بانـک بـه بررسـی وضعیـت عملکـرد شـعب در مـاه تیـر 
پرداخـت و بـر تالش در جهت دسـتیابی بـه اهداف ابالغـی تأکید کرد.

وی توجـه بـه تحـوالت بانـک در زمینـه بانکـداری دیجیتـال و خدمات 
بانکـداری بـاز را امـری اساسـی و اجتناب ناپذیـر در عصـر ارتباطـات 
دانسـت و افـزود: ورود بـه دنیـای دیجیتـال، میـدان جدیـدی را بـرای 
فعالیـت مـا ایجـاد کرده اسـت و رونـد سـریع و رو به رشـد این عرصه 
می طلبـد تـا همـه بـا معرفـی و تبلیغ خدمـات متنوعـی که داریم، سـهم 

خـود را از ایـن بـازار کسـب کنیم.
ایـن مدیـر بانکی با اشـاره به تنوع خدمـات هلدینگ فنـاوری اطالعات 

بانـک ایران زمیـن، خاطرنشـان کـرد: خدمـات بانـک نظیـر پایانـه هـای فروشـگاهی، اینترنـت بانـک، همـراه بانـک، تلفن بانـک، خدمـات درگاه های 
اینترنتـی و...؛ باعـث شـده اسـت هـر روز میـزان درخواسـت کاربـران از خدمـات بانکـداری مـدرن افزایـش پیـدا کنـد و ایـن گامـی مؤثـر در جهت 

پیاده سـازی بانکـداری دیجیتـال و اهـداف عالیـه بانک اسـت.

علیزاده: ورود به دنیای دیجیتال، میدان جدیدی را برای فعالیت ما ایجاد کرده است.

خوشنام: شعب با مطالعه دقیق در جهت ارائه خدمات بهتر بکوشند.

استان البرز
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استان های خراسان شمالی و رضوی

استان های خوزستان و لرستان

شمس آبادی: معرفی بانک به مردم، وظیفه حرفه ای تک تک کارمندان است.

نیک پور: آموزش همکاران و مطالعه بخشنامه ها، در اولویت شعب استان است.

جلسه ماهانه رؤسای شعب منطقه خوزستان برگزار شد

لرسـتان،  و  خوزسـتان  اسـتان های  شـعب  عملکـرد  بررسـی  به منظـور 
جلسـه رؤسـای شـعب بـا حضـور مدیـر منطقـه برگـزار شـد.

در ایـن جلسـه نیک پـور مدیر شـعب منطقـه، از همکاران خواسـت تمام 
تـالش خـود را بـرای تحقـق اهـداف بـه کار گیرنـد و بـا برنامه ریـزی و 
بازاریابـی دقیـق در ایـن راه گام بردارنـد. وی بـر آمـوزش همـکاران و 
مطالعـه بخشـنامه ها تأکیـد کـرد و گفـت: ما بـرای همـکاران برنامه های 
زیـادی در مـورد آموزش داریـم و کالس های متعددی برگـزار خواهیم 
کـرد. در پایـان مدیـر شـعب منطقه مشـارکت همـکاران در امور شـعبه 
را از ارکان مهـم پیشـرفت و موفقیـت برشـمرد و از همـکاران خواسـت 
بـا همدلـی و اتحـاد در جهـت رشـد و پیشـرفت شـعبه خـود و بانـک 

ایران زمیـن تـالش کننـد.

گردهمایی ماهانه رؤسای شعب منطقه برگزار شد

گردهمایی ماهانه رؤسـای شـعب اسـتان های خراسـان رضوی 
و شـمالی بـا موضـوع بررسـی عملکرد شـعب و تعییـن اهداف 
برگـزار  منطقـه  معاونـان  و  بـا حضـور مدیـر  و  منابـع  جـذب 
شـد. در ایـن جلسـه شـمس آبادی مدیـر منطقـه، ضمـن ارائـه 
گزارشـی از عملکـرد شـعب از ابتدای سـال جاری، به مقایسـه 

جایـگاه شـعب اسـتان بـا یکدیگـر پرداخت.
وی معرفـی بانـک به اقشـار مختلـف جامعه را وظیفـه حرفه ای 
و سـازمانی تک تـک کارمنـدان و در کلیـه سـطوح دانسـت و از 
رؤسـای شـعب خواسـت در این راسـتا از هیچ اقدامی فروگذار 

. نکنند
مصنـع رضـوی معاون اجرایی اسـتان نیز، ضمن تأکیـد بر لزوم 
انسـجام در امـر بازاریابـی، تحقـق اهـداف تعیین شـده جهـت 
مناطـق، رؤسـای شـعب را بـه شناسـایی و مذاکـره با مشـتریان 
بالقـوه دعـوت کـرد و از رؤسـای شـعب خواسـت در مذاکـره 
بـا مشـتریان جدیـد تفکـر و رفتـار حرفـه ای را مدنظـر قـرار 
دهنـد. وی کلیـه همـکاران را بـه فعالیـت در زمینـه بازاریابـی، 
به ویـژه در مناسـبت های خـاص،  پرسـتاری مشـتریان برتـر؛ 
اطالعـات  به موقـع  ارسـال  و  شـعب  مطالبـات  روزانـه  رصـد 

مربـوط بـه کارگروه هـای تخصصـی فراخوانـد.
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استان های فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد

استان های کرمان و هرمزگان

حسن شاهی: بانک ایران زمین جایگاه خود را در حوزه بانکداری دیجیتال تثبیت کرده است.

برگزاری پنجمین گردهمایی رؤسای شعب استان فارس

برگـزاری جلسـه  و  عملیاتـی سـال جـاری  برنامـه جامـع  راسـتای  در 
اسـتان های  شـعب  رؤسـای  گردهمایـی  پنجمیـن  مدیـران،  شـورای 

شـد. برگـزار  بویراحمـد  و  کهگیلویـه  بوشـهر،  فـارس، 
حسن شـاهی مدیـر اسـتان، روند رو به رشـد بانـک را عامل ثبـات باالی 
ایـن نهـاد مالـی نسـبت بـه سـایر بانک هـا برشـمرد و گفـت: بانکداری 
دیجیتـال در کشـور بـا شـتاب زیـادی در حـال رشـد و توسـعه اسـت و 
بانـک، جایـگاه  به عنـوان نخسـتین  ایران زمیـن  بانـک  می تـوان گفـت 

خـود را در ایـن حـوزه تثبیـت کرده اسـت.
زیرمجموعـه  شـرکت های  از  بازدیـد  همایـش  بـه  اشـاره  ضمـن  وی 
هلدینـگ بانـک ایران زمین )جامـپ( افزود: با تالش و همـت همکاران؛ 
همچنیـن زیرسـاخت ها و ابزارهـای مناسـبی کـه در اختیـار کارکنـان 
بانـک قرارگرفتـه اسـت، قطعـاً پیشـبرد و دسـتیابی سـریع بـه اهـداف 

سـازمان محقـق خواهد شـد.
در ادامـه جلسـه، سـیدمهدی فاطمـی معـاون اسـتان، همراهی شـعب از 
سـوی همکاران سـتاد را ضـروری دانسـت و گفت: همچون گذشـته در 

مسـیر تحقـق اهـداف همـراه و همـگام بـا کلیه شـعب خواهیـم بود.

جلسه ماهانه شعب منطقه کرمان برگزار شد

به منظــور بررســی عملکــرد شــعب اســتان های هرمــزگان و 
کرمــان، جلســه ای بــا حضــور مدیــر و معــاون منطقــه و همــکاران 

صــف و ســتاد برگــزار شــد.
خواجویــی هــدف از برگــزاری ایــن جلســه را حرکــت در جهــت 
رســیدن بــه وضعیــت مطلــوب و ارائــه بهینــه خدمــات برشــمرد و 
بــر اســتفاده از همــه ابزارهــا و امکانــات و تــوان کلیــه همــکاران 

نســبت بــه بازاریابــی مفیــد و مســتمر تأکیــد کــرد.
ــی  ــا بازاریاب ــاه ب ــه شــعب خواســت در طــول م ــی از کلی خواجوی
مناســب یــک جلســه بــا مشــتریان برتــر برگــزار کننــد و 
به طورجــدی موضــوع را در دســتور کار قــرار دهنــد و آمــار 
افتتــاح حســاب ها را به صــورت روزانــه اســتخراج و گــزارش 
دهنــد؛ ســپس مهــدی تورکــی، معــاون منطقــه بــه تشــریح 
ــازی  ــر فعال س ــت و ب ــعب پرداخ ــل ش ــرد و تجزیه وتحلی عملک
ــرد. ــد ک ــتریان تأکی ــرای مش ــک ب ــت بان ــک و اینترن ــراه بان هم

خواجویی: برای رسیدن به هدف، به تمام توان و تعهد همکاران نیاز داریم.
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برگزاری آزمون دوره آموزشی ضمانت نامه ریالی در اصفهان
آزمون دوره آموزشی ضمانت نامه ریالی کارکنان شعب استان های اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

روسا،  حضور  با  ریالی  ضمانت نامه  سه روزه  آموزشی  دوره  همکاران،  علمی  سطح  ارتقای  به منظور  گزارش،  این  اساس  بر 
معاونان، کارشناسان و تعدادی از کارکنان شعب منتخب استان برگزار و از مهم ترین مباحث مطرح شده، آزمون گرفته شد.

یادآور می شود؛ بانک ایران زمین در راستای تحقق اهداف تعیین شده، بر برگزاری دوره های آموزشی و باال رفتن سطح دانش 
عمومی و تخصصی نیروهای سازمانی تأکید می ورزد و معتقد است پیشرفت سریع و همه جانبه این نهاد مالی، در گرو نیروی 

انسانی پردانش، کارآمد، باانگیزه و خالق است.
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عوامل مؤثر در کاهش مطالبات غیر جاری

الف. اطالعات اعتباری
اطالعات اعتباری و جریان کامل و مطلوب آن، به عنوان عناصر مهم تصمیم گیری در اعطای اعتبارات می تواند در بهبود وضعیت مطالبات معوق مؤثر باشد. 

مهم ترین مواردی که می تواند معیار و مبنای پذیرش و تعیین حد مجاز تسهیالت اعتباری درخواست اعتبار قرار گیرد عبارتند از:
1.قابلیت اعتماد و اطمینان )شخصیت(؛

2.قابلیت و صالحیت فنی )ظرفیت(؛
3.ظرفیت مالی و کشش اعتباری )سرمایه(؛
۴.تضمین با پوشش کافی اعتباری )وثیقه(.

ب. شناخت و ارزیابی مشتریان
شناخت و ارزیابی مشتریان، مهم ترین عامل در جلوگیری از به وجود آمدن مطالبات معوق است؛ زیرا اغلب مطالبات معوق ناشی از ورشکستگی مشتریان 
می یابد؛  احتمال ورشکستگی آن ها کاهش  یابد،  به آن ها تخصیص  اعطایی  تسهیالت  از  بعد  و  ارزیابی شده  به درستی  اگر مشتریان  است؛ درصورتی که 
بنابراین احتمال عدم بازگشت تسهیالت اعطایی تا حدودی بهبود می یابد. در این ارزیابی مشتریان عواملی چون بررسی وضعیت صورت های مالی شرکت، 

توجه فنی، وضعیت مدیریت شرکت، شخصیت مشتری اعتباری و...؛ بررسی خواهد شد.

ج. کنترل مصرف اعتبارات
این عامل نیز در کاهش مطالبات معوق مؤثر است؛ زیرا عدم کنترل آن ریسک حاصل از بازگشت اصل اعتبار را افزایش می دهد. بیشتر زیان های عمده 
از ضعف های موجود در کنترل داخلی، از عدم سازگاری رویه های موجود کنترل داخلی با یکدیگر هستند. به نظر می رسد کیفیت مدیریت و کنترل های 

داخلی )تفکیک وظایف، گزارش دهی شفاف مدیریتی، عملکرد دقیق و رویه های احتیاطی( از عوامل کلیدی در تقلیل این ریسک هستند.
د. ارزیابی موافقت های کارشناسان تسهیالتی

ارزیابی موافقت های اصولی در  ازاین رو،  به مشتریان تخصیص می یابد؛  اعتبار  به موافقت های اصولی مراجع تصویب  با استناد  بانک  اعتبارات  از  بخشی 
پیش بینی بازگشت اعتبارات مؤثر خواهد بود.

ه. پاسخ گویی مدیران
آنچه می تواند در مدیران نوعی خودکنترلی ایجاد کند و دقت آن ها را در ارزیابی مشتریان اعتباری بهبود ببخشد، پاسخ گویی مدیران است؛ بنابراین، این 

عامل می تواند در کاهش مطالبات غیر جاری نیز مؤثر باشد.
و. نرخ جریمه

افزایش نرخ جریمه می تواند در کاهش مطالبات معوق مؤثر واقع شود.

ز. آموزش کارکنان
نداشتن تبحر و توانایی الزم کارکنان نیز از عوامل مهم در به وجود آمدن مطالبات معوق است؛ بنابراین، افزایش و ارتقای سطح علمی کارکنان می تواند 

باعث کاهش مطالبات معوق شود.

قسمت دوم
خطر افزایش مطالبات غیر جاری برای بانک ها )علل و راهکارها( 
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راهکارهای عملی وصول مطالبات غیر جاری
الف. به کارگیری وکالی بخش خصوصی در راستای وصول مطالبات

با توجه به تعدد چشمگیر مطالبات و حجم مبالغ ریالی فعلی آن و پاسخ گو نبودن امکانات موجود دوایر حقوقی، به نظر می رسد به کارگیری وکالی بخش 
خصوصی در زمینه وصول مطالبات بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ زیرا تحقق چنین امری، چرخه وصول مطالبات را تسریع می کند و در این خصوص 

منع قانونی و عرفی نیز وجود ندارد.

ب. تشکیل کمیته های پیگیری و وصول مطالبات غیر جاری
در  جاری  غیر  مطالبات  وصول  و  پیگیری  کمیته  عنوان  تحت  کمیته هایی  است  الزم  آن  وصول  روند  بر  نظارت  و  مطالبات  تراکم  از  جلوگیری  به منظور 
ستاد و کمیته وصول مطالبات سررسید گذشته در سطح مناطق تشکیل شود تا فعالیت های واحدهای متصدی وصول مطالبات؛ اعم از شعبه و حقوقی، طی 

برنامه ریزی مشخصی به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت پیگیری شود.

ج. به کارگیری کارکنان بازنشسته بانک ها در جریان وصول مطالبات
از تجربه های کافی در  افرادی که  بازنشسته خبره )ترجیحاً  از تجربیات کارکنان  انسانی در سطوح صف و ستاد، استفاده  به منظور جبران کمبود نیروی 

خصوص وصول مطالبات برخوردار هستند( امری ضروری به نظر می رسد که تحقق آن می تواند نرخ مطالبات را کاهش دهد.

د.  کنترل مصارف اعتبارات 

ه. بسیج همت گروهی کارکنان به خصوص فراخوان نیروی ستادی و استان ها در راستای وصول مطالبات
بهره گیری از فرصت های موجود در ستاد و استان ها از قبیل مسؤوالن دوایر اعتباری، بازرسان، کارشناسان و...؛ در شرایط فعلی در راستای وصول مطالبات 
امری ضروری است؛ بنابراین، شناسایی و فراخوان این قبیل مسؤوالن به منظور هماهنگ کردن آن ها با دوایر حقوقی الزامی است؛ زیرا ارتباط نزدیک 
این گونه دوایر با شعب و دایره حقوقی، قطعاً چرخه وصول مطالبات را سرعت می بخشد؛ به نحوی که به کارگیری و جهت دهی این فرصت ها مسؤولیت نظارت 

و پیگیری وصول مطالبات دو تا سه شعبه به هر یک از همکاران یا کارشناسان سپرده می شود.

و. شفاف سازی کلیه پرونده های موضوع مطالبات معوق از حیث اطالعات تسهیالتی و اقدامات حقوقی و مکانیزه کردن دوایر حقوقی
اطالعات  آن  به وسیله  که  نرم افزاری  به  دوایر حقوقی  می رسـد  نظر  به  اما  است؛  قرارگرفته  حقـوقی  دوایـر  کـار  در دستور  امـری  چنین  تحقـق  اگرچه 
تسهیالتی متعهدین، مشخصات ضامنین و چگونگی عملیات حقوقی به وقوع پیوسته در آن ثبت شود، مجهز نیستند؛ ازاین رو تدارک چنین امکاناتی به عنوان 

یک راهکار می تواند در راستای پیگیری وصول مطالبات مؤثر باشد.

ز. تقویت نیروی کارشناس و کمک کارشناس برای دوایر حقوقی
با عنایت به تعدد و تنوع پرونده ها و گستره جغرافیایی مناطق و تعدد مجتمع های قضایی الزم است دوایر حقوقی تعداد کافی کارشناس حقوقی و نماینده 

قضایی را به کار گیرند تا در اسرع وقت نسبت به تنظیم دادخواست موضوع مطالبات و پیگیری های حقوقی به نحو جدی اقدام کنند.

ح. اعطای تسهیالت مجدد به واحدهای فاقد سوءنیت همراه با بحران های مالی 
همان طور که قبالً گفته شد، تغییرات اقتصادی در جایگاه یک عامل برون سازمانی در ایجاد مطالبات مؤثر است؛ ازاین رو اعطای تسهیالت مجدد به واحدهای 

فاقد سوءنیت که با بحران مالی روبه رو شده اند، می تواند در فرایند وصول مطالبات مؤثر باشد.

گردآورنده: رسول پیامی

 کارشناس حقوقی و وصول مطالبات
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بازاریابی نسل پنجم
قسمت اول

بــه گــزارش خبرنــگار ارتبــاط ایران زمیــن، در ایــن شــماره و دو شــماره بعــد صفحــه پرونــده، دربــاره مفهــوم کلیــدی و ارزشــمند بازاریابــی نســل 
پنجــم ســخن بــه میــان آمــده اســت. خوانــدن ایــن مقالــه - بــا تأکیــد- بــه شــما پیشــنهاد می شــود.

تعریف بازاریابی

ــوان  ــزرگان می ت ــه نظــر ب ــگاه ب ــا ن ــی ب ــرای درک کامــل مفهــوم بازاریاب ــی کاری دشــوار اســت. ب ــرای بازاریاب ــه یــک تعریــف واحــد ب رســیدن ب
گفــت، بازاریابــی خلــق یــک ارزش اســت. بازاریابــی از دیــدگاه فیلیــپ کاتلــر، فراینــدی اســت کــه به وســیله آن شــرکت ها مشــتری را درگیــر و 
ــد؛ به طــور  ــل آن، ارزشــی دریافــت می کنن ــرای مشــتری ایجــاد و در مقاب ــت ارزشــی را ب ــد و درنهای ــرار می کنن ــا آن هــا برق ــط مســتحکمی ب رواب
ــا کســب ســود اســت.  ــازار هــدف، هم زمــان ب ــا هــدف تأمیــن نیازهــای یــک ب ــه ارزش، ب ــی، دانــش و هنــر کشــف، خلــق و ارائ ــر بازاریاب دقیق ت
بهتریــن تعریــف بازاریابــی را زمانــی می تــوان ارائــه کــرد کــه راهبــرد بازاریابــی را در مرکــز خــود داشــته باشــد و عامــل موفقیــت ســازمان باشــد. 

بازاریابــی یــک تعریــف محــدود نــدارد و فراتــر از تمــام تعاریــف می توانــد فعالیــت کنــد.

فرایند بازاریابی

ایـــران زمین بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 2۰مــرداد مــاه 1۴۰1/ســال هشتم/شــماره ۵1

پرونده



اردیبهشت ۱۴۰۱
سال هشتم/شماره ۴۸

زمین ایـــران  بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 21اردیبهشــت ۱۴۰۱/ســال هشتم/شــماره ۴۸

در  می شود،  بازاریابی  فرایند  از  صحبت  زمانی که 
خواسته های  و  نیازها  باید  بخش  ابتدایی ترین 
شود.  شناسایی  بازار  نیاز  آن  از  پس  و  مشتری 
در  نهفته  مفهوم  اساسی ترین  انسان  نیازهای 
هستند  حاالتی  همان  نیازها  است.  بازاریابی  مقوله 
خواسته ها  می کنند.  ایجاد  محرومیت  احساس  که 
قالبی است که نیازهای انسانی متأثر از فرهنگ و 
باید متذکر  شخصیت فردی در آن ریخته می شود. 
شد آنچه به نام نیازها و خواسته ها تعریف می شود، 
شامل  می تواند  موارد  این  می شود.  عرضه  بازار  در 
محصوالت فیزیکی و خدمات غیرقابل لمس باشد. 
دیگر مفهوم بسیار مهم و ضروری، تقاضای مشتری 
است. دلیل مطرح شدن تقاضا این است که با وجود 
به  است؛  محدود  منابع  خواسته ها،  بودن  نامحدود 
و  امکانات  به  توجه  با  مصرف کننده  دلیل،  همین 

توانمندی هایی که دارد می تواند تقاضا داشته باشد.
بحث دیگر کاال است. در این بخش کاال به مفهوم 
جلب توجه،  برای  که  می شود  گفته  چیزی  هر 
تحصیل، استفاده یا مصرف به بازار عرضه می شود 
کاال  البته  می کند.  تأمین  را  خواسته ای  یا  نیاز  و 
بلکه  نمی شود؛  خالصه  فیزیکی  محصوالت  در  فقط 
شامل خدمات، ایده ها، عقاید، اندیشه ها، سازمان ها، 
نیز  آن ها  از  ترکیبی  یا  و  فعالیت ها  مکان ها، 
برطرف کردن  نظیر  ویژگی هایی  باید  کاال  می شود. 
نیاز مصرف کننده، قیمت مناسب، نام و معروفیت، 
ابعاد و اندازه استاندارد، کیفیت، شکل، طرح و رنگ، 
تضمین و بسیاری موارد دیگر را نیز به همراه داشته 

باشد.

مورد دیگر مبادله و معامله است. مبادله زمانی اتفاق 
می افتد که مصرف کننده تصمیم به خرید می گیرد و 
پس  از آن وارد معامله ای می شود که شامل دادوستد 
و فایده بین طرفین است. تمام این موارد نیز باید در 
مفهومی به نام بازار انجام شود. بازار از عرضه کننده، 

تقاضاکننده، نیاز و قدرت خرید تشکیل می شود.
بازاریابی مشتری مدار  مرحله بعد طراحی راهبردی 
است. در این بخش مدیریت بازاریابی برای طراحی 
موفقیت آمیز هرگونه راهبرد باید به چند سؤال مهم 
خدمت رسانی  مشتریانی  چه  به  اول،  دهد؛  پاسخ 
و  مشتریان  انتخاب  هدف(  )بازار  کرد؟  خواهیم 
رساندن فایده به آن ها مستلزم دسته بندی مشتریان 
به بخش های مختلف و انتخاب بخش بندی مناسب 
از بین آن ها است؛ دوم، چگونه می توان به بهترین 
)فایده  کرد؟  خدمت رسانی  مشتریان  این  به  شیوه 
خدمت رسانی  نحوه  درباره  باید  شرکت  موردنظر( 
سایر  بین  می تواند  چگونه  اینکه  و  مشتریان  به 
کند  جایگاه  صاحب  و  متمایز  را  خود  کسب وکارها 

نیز، تصمیم بگیرد.

این  در  است.  برنامه ریزی  مورد  در  بعد  قسمت 
با  چگونه  باشد  داشته  دقت  باید  بازاریاب  بخش 
یک برنامه مناسب و عملی می تواند فایده موردنظر 
مشتری را به نحو مناسب به وی عرضه کند. این 
یا  بازاریابی  اصلی  عناصر  ترکیب  از  باید  برنامه 
 P 4 (PRICE, PLACE, PRODUCT, همان
محصول،  که  شود  تشکیل   (PROMOTION
در  را  پیشبردی  فعالیت های  و  مکان  قیمت، 
را  خدمتی  یا  محصول  باید  شرکت  برمی گیرد. 
توجه  با  و  برآورد  را  مشتری  نیاز  که  کند  عرضه 
نیز  مناسبی  قیمت  می کند،  ارائه  که  ای  به فایده 

داشته باشد که مشتری هدف بتواند آن را تهیه کند، 
سپس باید در مکان مناسب آن را عرضه کند که در 
دسترس مشتری باشد و درنهایت نیازمند این است 
با برنامه ریزی مناسب بتواند مشتری را از محصول یا 

خدمت مناسب مطلع کند.
نحو  بهترین  به  بتواند  باید  شرکت  بعد،  مرحله  در 
با مشتری ارتباط برقرار کند؛ به نحوی که این ارتباط 
باشد.  سودمند  شرکت  هم  و  مشتری  برای  هم 
ارتباط  مدیریت  زمینه  در  باید  مهم  بسیار  امر  این 
مشتری تعریف شود؛ به این معنا که شرکت بتواند 
مشتریان  تک تک  اطالعات  داشتن  اختیار  در  با 
بتواند با آن ها ارتباط برقرار کند؛ همچنین از طریق 
فایده رسانی بیشتر به مشتری، وی را خشنودتر کند.

و مرحله آخر، کسب فایده متقابل است. همه مراحل 
ارتباط  ایجاد  مستلزم  داده شد،  توضیح  که  پیشین 
با مشتری از طریق ایجاد فایده و عرضه بیشتر آن 
فرایند، کسب  این  است. آخرین مرحله  به مشتری 
فایده در ازای خرید بیشتر مشتری است و این فایده 
به شکل فروش در زمان حال و آینده؛ همچنین سهم 
بازار و سودآوری است. به همین دلیل است که باید 
شرکت نهایت تالش خود را جهت راضی نگه داشتن 
بیشتر مشتری به کار گیرند تا او نیز در ازای فایده 
نصیب  بیشتری  فایده  و  کند  خرید  بیشتر  بیشتر، 
شرکت شود و دقیقاً به همین دلیل است مشتریان 

وفادار، ارزشمند هستند.

انواع بازاریابی
بازاریابی را می توان با توجه به شاخص های مختلف 
یا  مدرن  و  سنتی  بازاریابی  از  متفاوتی  انواع  به 
این  بازاریابی آنالین و آفالین تقسیم بندی کرد. در 
اشاره  بازاریابی  انواع  مهم ترین  از  برخی  به  بخش 

می کنیم.

B2C و بازاریابی B2B بازاریابی

تجارت  بنگاه،  به  B2B)بنگاه  بازاریابی  از  منظور 
بازاریابی  صنعتی)  یا  شرکت  با  شرکت  تجارت،  با 
محصوالت شرکت برای فروش به شرکت های دیگر 
است؛ از طرف دیگر، هدف بازاریابی B2C )تجارت 
با مصرف کننده یا بازاریابی مصرفی) مصرف کننده 
از  بازاریابی  نوع  دو  این  اگرچه  است.  معمولی 
برخی  از  اما  دارند؛  شباهت  باهم  بسیاری  جهات 

جهت متفاوت هستند:
از  یک  هر   B2C بازاریابی  در  1. تصمیم گیرنده: 
برای  و  باشد  مشتری  یک  می تواند  خانواده  افراد 
باید   B2B بازاریابی  در  بگیرد؛اما  تصمیم  خود 

سلسله مراتب در نظر گرفته شود.
2. فرایند، انگیزه و زمان الزم برای تصمیم گیری: 
تصمیم گیری در بازاریابی B2C می تواند احساسی 
یا بر مبنای یک تصمیم یا هوس آنی باشد؛ اما در 
مورد B2B تصمیمات بر طبق یک روال مشخص و 

با برنامه ریزی دقیق گرفته می شود.

بازاریابی آفالین و بازاریابی آنالین
از  استفاده  عدم  یا  اینترنت  از  استفاده  به  توجه  با 
آن، می توان بازاریابی را به دو نوع آنالین )با استفاده 
اینترنت(  از  استفاده  )بدون  آفالین  و  اینترنت(  از 
دو  این  از  هریک  انواع  ادامه  در  کرد.  تقسیم بندی 

مدل بازاریابی را مرور خواهیم کرد.

انواع بازاریابی آنالین
بازاریابی  توسعه  و  اینترنت  روزافزون  رشد  امروزه 
را  بازاریابی  سنتی  روش های  از  بسیاری  آنالین 
منسوخ یا به روز کرده و ارتقا داده است. نُه مورد زیر، 
در  که  هستند  آنالین  بازاریابی  انواع  متداول ترین 
کسب وکارهای مختلف می توان از آن ها بهره برداری 

کرد:

1.بازاریابی محتوایی؛ 
2.بازاریابی ایمیلی؛

3.بازاریابی شبکه های اجتماعی؛ 
4.تبلیغات آنالین و کلیکی؛

5.سئو یا بهینه سازی برای موتورهای جست وجو؛
6.روابط عمومی؛

7.اینفلوئنسر مارکتینگ؛
8.بازاریابی مشارکتی؛

9.بازاریابی ویروسی.

انواع بازاریابی آفالین
نه تنها  بازاریابی  در  اینترنت  از  امروزه کمک گرفتن 
با زندگی  اینترنت چنان  بلکه  ممکن و مفید است؛ 
بازاریابی  انواع  از  استفاده  که  است  درآمیخته  ما 
آنالین به یک ضرورت تبدیل شده است؛ درعین حال، 
بسیاری از روش های آفالین یا سنتی هنوز به تاریخ 
نخواهد  لطف  خالی  آن ها  از  استفاده  و  نپیوسته اند 
روش های  رایج ترین  از  مورد  چند  به  ادامه  در  بود. 

بازاریابی آفالین اشاره می کنیم:

تبلیغات رادیویی، تلویزیونی یا تبلیغ در نشریات؛

بازاریابی دهان به دهان؛

عالئم، تابلوها و تبلیغات محیطی؛

ارائه رایگان محصوالت یا پاداش های جانبی؛

اسپانسر شدن در رویدادهای بشردوستانه، 

ورزشی و موارد مشابه؛

فالیرها و تراکت های تبلیغاتی؛

حضور در نمایشگاه های محلی و تجاری.

ادامه دارد...

تهیه کننده: پروانه بهرامی زنوز
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رمـز ارز یـک ارز رمزنگاری شـده اسـت که از سـوی یک رشـته رمزنگاری 
موردحفاظـت قـرار می گیـرد. ایـن حفاظـت جلـوی تقریبـاً هرگونـه جعـل 
یـا دو بـار خـرج کـردن را می گیـرد. بسـیاری از رمـز ارزهـا از شـبکه های 
ایـن  می کننـد.  اسـتفاده  بالک چیـن  فنـاوری  بـر  مبنـی  غیرمتمرکـزی 
فنـاوری ماننـد دفتـر کلـی اسـت کـه در رایانه هـای پخش شـده در شـبکه 
اجـرا می شـود. یکـی از شـاخصه های سیسـتم بالک چیـن ایـن اسـت کـه 
تابـع هیچ یـک از قدرت هـای مرکـزی )دولت هـا( نیسـت، کـه آن هـا را از 

دخالت هـای دولتـی و دسـت کاری محفـوظ نگـه مـی دارد.
تعریـف  رایانه هـا  در  تنهـا  و  ندارنـد  فیزیکـی  ماهیـت  کریپتوکارنسـی ها 
می شـوند. هیـچ بانکـی بـرای رمـز ارزها وجـود ندارد تا سـکه یا اسـکناس 
آن را تولیـد کنـد. رمـز ارزهـا سـرور مرکـزی ندارنـد. آن هـا معمـوالً در 
میـان شـبکه ای از هـزاران رایانـه توزیـع شـده اند. شـبکه هایی کـه سـرور 
مرکزی نداشـته باشـند، شـبکه های غیرمتمرکـز نامیده می شـوند. برخی از 
ویژگی هـای رمـز ارزهـا این اسـت که تعـداد واحدهایشـان محدود اسـت. 
بـرای مثـال در بیـت کویـن محدودیـت 21 میلیـون واحـد اسـت. پـس از 
رسـیدن بـه 21 میلیـون واحـد، هیـچ بیت کویـن دیگـری تولید نمی شـود.

انواع رمز ارزها
اولیـن رمـز ارز مبتنـی بـر سیسـتم بالک چین بیـت کوین بود کـه هنوز هم 
به عنـوان پرکاربردتریـن، محبوب تریـن و باارزش تریـن رمـز ارز شـناخته 
می شـود. امـروزه هـزاران رمـز ارِز جایگزیـن بـا عملکردهـا و خصوصیات 
متفـاوت وجـود دارنـد. برخـی از آن هـا نسـخه کلون شـده یـا فورک شـده 
بیـت کویـن هسـتند؛ درحالی کـه گروهـی از آن هـا نیز رمـز ارزهـای کامالً 

جدیـدی هسـتند کـه از پایـه به صورت مسـتقل سـاخته شـده اند.

نکات مهم رمز ارز
یـک رمـز ارز نـوع جدیـدی از دارایی هـای دیجیتـال اسـت کـه مبنـی بـر 
شـبکه ای شـامل تعداد زیادی رایانه است. سـاختار غیرمتمرکز نیز به آن ها 
ایـن اجـازه را می دهـد تـا خـارج از کنتـرل دولت هـا و قدرت هـای مرکزی 
بـه فعالیـت خـود ادامه دهند. واژه »رمـز ارز« از فنون رمزگذاری ای مشـتق 
شـده که شـبکه از سـوی آن ها تحت حفاظت قـرار می گیـرد. بالک چین ها، 
روشـی سـازمانی بـرای اطمینان از درسـتی اطالعـات معامالت هسـتند. این 

فنـاوری یکـی از اصلی تریـن اجزای تشـکیل دهنده رمز ارزهاسـت.
بسـیاری از متخصصـان بـاور دارنـد کـه بالک چیـن و فناوری هـای مربوطـه 
در بسـیاری از صنایـع ازجملـه صنایـع مالـی و قانونی اختالل ایجـاد خواهند 
کـرد. رمـز ارزهـا از چنـد جهـت موردانتقـاد قـرار می گیرنـد کـه شـامل 
اسـتفاده از آن هـا بـرای انجـام فعالیت هـای غیرقانونـی، نوسـان در نـرخ 
مبادلـه ای و آسـیب پذیری آن هـا نسـبت بـه زیرسـاخت های موجودشـان 

اسـت. هرچنـد آن هـا بـرای قابلیـت انتقـال بـاال، تقسـیم پذیری، مقاومـت 
در برابـر تـورم و شـفافیتی کـه دارند، مورد تحسـین نیز قـرار گرفته اند.

آلت کوین چیست؟
گفتـه  رمزنگاری شـده ای  ارزهـای  تمـام  بـه   (Altcoin( کویـن  آلـت 
می شـود کـه پـس از بیـت کوین معرفی شـده اسـت. می تـوان گفت علت 
وجـود آلـت کوین هـا ایـن بـود کـه داشـتن جایگزین هایـی بهتـر بـرای 

بیـت کویـن انتخـاب خوبـی بـه نظـر می رسـید.
اصطـالح آلـت کویـن بـه هـر ارز رمـز پایـه ای غیـر از بیـت کوین اشـاره 
دارد. بـر اسـاس آخریـن شمارشـی کـه در اوایـل سـال 2۰2۰ انجـام 
Coin� گرفـت بیـش از 5۰۰۰ ارز رمـز پایـه وجـود دارد. طبقـه گفتـه،

MarketCap در فوریـه 2۰2۰، آلـت کویـن چیـزی بیـش از 3۴ 
درصـد از کل بـازار ارزهـای رمزنگاری شـده را تشـکیل می دهـد.

برخـی از عالقه منـدان بـا آلت کوین هـا پروژه هایی را راه انـدازی می کنند 
و برخـی نیـز آن هـا را پایـه کسـب وکار خـود قـرار می دهنـد. می تـوان 
قوانیـن بیـت کویـن را در آلـت کویـن جدیـد تغییـر داد؛ به نحوی کـه 
تغییـرات اعمال شـده عملکـرد آن را بـه بهترین شـکل کاربردی و خاص 

. کند
آلـت کوین هـا به طورکلـی بـرای رفـع نقص هـای موجـود در بیـت کویـن 
بـا چارچوب هـای مشـابه بـه آن طراحـی شـده اند؛ خـواه ایـن نقص هـا 
سـرعت باشـد، خـواه هزینـه اسـتخراج یا عوامل دیگر باشـد. سـازندگان 
آلـت کویـن بـر اسـاس قوانینـی کـه بیـت کویـن بـه آن هـا پایبند اسـت، 
فضایـی را بـرای رقابـت آلـت کوین هـا بـا بیـت کویـن ایجـاد کرده انـد. 
عـالوه بـر فنـاوری امـن بالک چیـن، یکـی از مزایـای اسـتفاده از آلـت 
پاییـن  نسـبتاً  کارمزدهـای  پرداخـت،  روش  یـک  به عنـوان  کویـن 
اعمـال  مجـزا  به صـورت  تراکنشـی  هـر  بـرای  کـه  تراکنش هاسـت 

می شود.

انواع آلت کوین
ارز دیجیتال اتریوم )Ethereum(؛  •

ریپل )Ripple(؛  •
دش )Dash(؛  •

الیت کوین )Litecoin(؛  •
NEM؛  •

.)Monero( مونرو  •

رمز ارز چیست؟
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مزایا و معایب رمز ارزها
طرف  دو  بین  مالی  وجوه  انتقال  که  داده اند  را  وعده  این  ارزها  رمز 
شرکت های  یا  بانک  مانند  قابل اعتماد  سوم  طرف  هیچ  وجود  بدون  را 
کارت های اعتباری انجام دهند. در مرکزیت فناوری ارز دیجیتال، استفاده 
از روش های رمزنگارانه وجود دارد. این رمزنگاری ها برای هر شخصی 
یک کلید خصوصی تولید می کنند که در انجام تراکنش ها مورد استفاده 
برای  انسان ها  نیاز  رمزنگاری شده،  کد  این  از  استفاده  می گیرد.  قرار 
احراز هویت و ارائه اطالعات شخصی خود را برطرف می کند و درنهایت 
همچنین  نیست؛  دولت ها  دست  در  ارز  نوع  این  کنترل  که  آن جایی  از 
هویت واقعی افراد نیز در هنگام استفاده از آن ها مشخص نیست، انتقال 
برون مرزی آن ها با انتقال درون مرزی هیچ تفاوتی ندارد و به هیچ وجه با 

شرایط خاصی همراه نیست.

بالک چین چیست؟
 بالک چین ازنظر لغوی، از دو کلمه بالک )به معنی بلوک) و چین )به معنی 
زنجیره) تشکیل می شود. بالک چین زنجیره ای از بالک هاست که به هم 
متصل هستند. بر روی هر بالک اطالعات مشخصی ثبت می شود؛ اطالعاتی 
که به اطالعات قبل و بعد از خود متصل است. هر بالک چین متشکل از 
اعضایی است که همگی آن ها در فرایند تصمیم گیری های مربوط به آن 
باید  بالک،  یک  روی  بر  شدن  ثبت  برای  اطالعاتی  هر  دارند.  مشارکت 
ابتدا به تأیید 51 درصد از این اعضا برسد و در غیر این صورت، اطالعات 
جدید بر روی بالک ها ثبت نخواهد شد. تغییر اطالعات یک بالک نیز به 
دلیل ذات زنجیره وار بالک ها غیرممکن است. اگر اطالعاتی بر روی بالکی 
داشت،  را  آن  تغییر  قصد  خرابکارانه  نیت  با  شخصی  سپس  و  شد  ثبت 
این اقدام برای همگی اعضای بالک چین قابل رؤیت است؛ بنابراین اعضای 
بالک چین در صورت تشخیص خرابکارانه بودن این اقدام، به انجام آن 
رأی نخواهند داد و به دلیل عدم توانایی کسب تأیید 51 درصد از اعضا 
به اجرا گذاشته نخواهد شد. بالک چین یک پایگاه داده تماماً غیرمتمرکز 
و  عملیات  شفافیت  و  نیست  خاصی  شخص  هیچ  کنترل  تحت  که  است 

تراکنش ها در مرکزیت آن قرار دارد.

رمز ارز؛ پولی که به هیچ وجه نمی توان آن را جعل کرد
 (Cryptocurrency( کریپتوکارنسی  کلمه  فارسی  ترجمه  ارز  رمز 
و  رمزنگاری  معنی  به   (Crypto( کریپتو  واژه  دو  از  کلمه  این  است. 
کارنسی )Currency) به معنی ارز تشکیل شده است. در فارسی به 
رمز  می گویند.  هم  رمزنگاری شده  ارز  یا  پایه  رمز  ارز  کریپتوکارنسی، 
ارز نوعی از ارز دیجیتال است که در ساختار آن از علم رمزنگاری برای 
همچون  مختلفی  دالیل  به  است.  استفاده شده  معامالت  و  شبکه  امنیت 
تقریباً  ارز  رمز  جعل  امکان  امنیتی،  مختلف  الیه های  و  شبکه  ساختار 
نزدیک به صفر است. کریپتوکارنسی ها را می توان به دو دسته کوین و 
توکن تقسیم کرد: کوین ها رمز ارزهایی هستند که از شبکه بالک چین 
اختصاصی استفاده می کنند؛ برای مثال زمانی که به خرید بیت کوین اقدام 
می کنید؛ در حقیقت تمام فرایند نقل وانتقال بر روی شبکه مخصوص این 
رمز ارز اتفاق می افتد؛ اما توکن ها، بالک چین اختصاصی ندارند و از شبکه 
رمز   ،ERC20 توکن های  مثال  برای  می کنند؛  استفاده  کوین ها  سایر 
ارزهایی هستند که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ساخته می شوند و 

بر روی شبکه اتریوم جابه جا می شوند.

تاریخچه رمز ارز؛ از جنگ جهانی تا تسخیر بازارهای مالی
اگر بخواهیم نگاهی به تاریخچه شکل گیری رمز ارزها داشته باشیم، باید 
به جنگ جهانی دوم برگردیم. در جنگ جهانی دوم کشورهای مختلف از 
علم رمزنگاری برای تبادل اطالعات بین نیروهای خود استفاده می کردند. 
را  ارز  رمز  ایده   David Chaum نام به  دانشمندی  بعد  سال  چند 
عرضه  در  باید  را  ارزها  رمز  شناخت  و  شکوفایی  اوج  البته  کرد.  مطرح 
ارز  رمز  اولین  به عنوان  کوین  بیت  چراکه  دانست؛  کوین  بیت  ارائه  و 
شناخته شده است که تمام فرضیات انتقال پول به صورت دیجیتال و بدون 
هیچ واسطه ای را عملی کرد، بیت کوین اولین ارز دیجیتال که مشکل قابل 
کپی بودن فایل های دیجیتالی و یا به اصطالح دابل اسپندینگ را حل کرد.

چرا کریپتوکارنسی ها بین مردم محبوب شده است؟
کردیم،  اشاره  آن  به  باال  در  که  ارزها  رمز  مهم  ویژگی های  به  توجه  با 
می توان گفت امنیت و سرعت باالی نقل و انتقال پول یکی از اصلی ترین 
دالیل محبوبیت رمز ارزها بین مردم است. در حقیقت با توجه به ماهیت 
رمز ارزها، هیچ واسطه ای میان تبادالت کاربران وجود ندارد. به این ترتیب 
کسی نمی تواند پول های یک شخص را تصرف کند. از طرف دیگر به دلیل 

حذف واسطه ها، هزینه کارمزد نیز به مردم تحمیل نمی شود.
همچنین رمز ارزها از ایجاد تورم جلوگیری می کنند؛ برای مثال ساختار 
بیت  میلیون   21 تنها  که  است  طراحی شده  به گونه ای  کوین  بیت  شبکه 
کوین به دست ماینرها تولید خواهد شد، به این معنی که در ادامه همین 
تعداد محدود در شبکه چرخش خواهند داشت و هیچ بیت کوین جدیدی 
منتشر نمی شود، دقیقاً برعکس مسأله ای که در چاپ پول باعث ایجاد تورم 
می شود، گذاشتن محدودیت در تولید رمز ارز یکی از مزایای برجسته این 
حوزه به حساب می آید. از طرف دیگر به دلیل دسترسی راحت و بدون 
واسطه، همه افراد می توانند از آن استفاده کنند. این مسأله؛ به ویژه دست 

کسب وکارها و افراد را برای گسترش تجارت خود بازتر می کند.

رمز ارزها چگونه تولید می شوند؟
ارزها  رمز  است.  رایانه  و  ریاضی  علم  ارزها،  رمز  تولید  و  وجود  مبنای 
شامل یک رشته کد هستند که بر روی یک دفتر عمومی ثبت می شوند. 
این دفتر عمومی همان بالک چین است. در این دفتر عمومی تمامی سوابق 
نقل و انتقال تراکنش ها از روز اول وجود دارد. کسانی که موفق به تولید 
ماینینگ  نیز  ارز  رمز  تولید  فرایند  به  دارند.  نام  ماینر  شوند،  ارز  رمز 
می گویند. برای تولید رمز ارز به حل محاسبات بسیار پیچیده و دشوار 
ریاضی نیاز است. در هر بار نقل و انتقال، سابقه تراکنش در شبکه ثبت 
می شود. البته پای هیچ گونه اطالعات هویتی در میان نیست؛ اما تمام شبکه 

می داند که X کوین در شبکه جابه جا شده است.

رمز ارز در کجا نگهداری می شود؟
رمز ارز را در یک کیف دیجیتالی می توان نگهداری کرد. البته این کیف 
هم صرفاً چند عدد است که نشان می دهد شما مالک آن کیف هستید. در 
یک کیف می توان هر نوع ارز دیجیتالی را نگه داشت. به این ترتیب امکان 

نقل  و انتقال یا خرید کاال نیز با رمز ارزها وجود دارد.
ادامه دارد...

تهیه کننده: رزیتا عالئی
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با سالم و احترام؛ لطفًا خود را به اجمال برای مخاطبان نشریه 
شغلی  سوابق  و  تحصیالت  از  و  کنید  معرفی  ایران زمین  ارتباط 

خود بگویید.
بازرگانی،  مدیریت  رشته  دانش آموخته  هستم.  سیاری  امیرحسین 
گرایش بازاریابی در مقطع کارشناسی ارشد و نزدیک به چهار سال 

است که در خدمت بانک ایران زمین هستم.
هم اکنون در چه سمت و در کدام شعبه فعالیت می کنید و چند 

همکار دارید؟
با سمت متصدی امور بانکی در شعبه ولنجک تهران مشغول به کار 

هستم و درمجموع شش همکار هستیم.
در جایگاه یک متصدی امور بانکی، دالیل موفقیت خود را چه 

می دانید؟
بعد از لطف و نگاه خداوند، با توجه به اینکه پرسنل صف؛ به ویژه 
تحویل داران شعب به نوعی ویترین بانک هستند و برداشت و درک 
با  ما  تعامل  و  برخورد  نحوه  به  زیادی  حد  تا  سازمان  از  مشتریان 
مشتریان ارتباط دارد، همیشه تالش کرده ام در تعامل با مشتریان 
خوش برخورد و صبور باشم تا تجربه مشتری )حتی مشتری گذری( 
از بانک و تعامل با بانک مثبت باشد و به تصویر مثبتی از بانک در 

ذهن مشتریان ایجاد کنم.
در حوزه جذب منابع ارزان قیمت چه اقداماتی انجام دادید و 

چگونه توازن موجود در شعبه را برقرار کردید؟
اختیاراتی که دارم، همواره تالش  در جایگاه تحویلدار و در حوزه 
افتتاح حساب  بابت دریافت سود قصد  کرده ام برای مشتریانی که 
ندارند، حساب قرض الحسنه افتتاح کنم. شاید این عمل در بدو امر 
کوچک به نظر بیاید؛ اما در درازمدت، زمانی که این آورده ها تجمیع 

می شود، نتایج کار شگفت انگیز است.
جناب عالی چقدر جانمایی مناسب و زیبایی های بصری یک شعبه 

را در توفیق آن مؤثر می دانید؟
به نظر من جانمایی خوب و مناسب برای بانک 5۰درصد راه موفقیت 
شعبه را تضمین می کند و 5۰درصد دیگر درگرو تالش و بازاریابی 

و ارتباطات همکاران شعبه؛ به ویژه مسؤول شعبه با دیگران است.
بزرگ ترین چالش شما در مسیر رسیدن به موفقیت چه بوده است؟

معتقدم در راه رسیدن به هدف، همواره مشکالتی در مسیر وجود 
دارند که اگر به دید مانع یا سد به آن ها نگاه کنیم، مانع رسیدن به 
هدف می شوند یا حداقل مسیر رسیدن به موفقیت را کند می کنند؛ 
و  کرده ام  نگاه  ارزشمند  تجربه  یک  دید  به  چالش  هر  به  من  اما 
تمام تالش من این بوده است که با مشورت با خبرگان بر مسائل 
نیروی  نگاه من بزرگ ترین چالش یک  از  و مشکالت چیره شوم. 
تلخ  احساس  بر  فائق آمدن  توفیق،  به  رسیدن  مسیر  در  سازمانی 

ناامیدی و سرگردانی در محیط کار است.
خدمات بانکی را چگونه به مشتریان معرفی می کنید؟

به  مدرن  بانکداری  خدمات  به خصوص  خدمات  معرفی  و  ارائه 
مشتریان باید توأم با صبر و شکیبایی باشد و توضیح نیز جامع ومانع 

همیشه  من  مثال  برای  شود؛  توجیه  به طورکامل  مشتری  تا  باشد 
خدمات بانکی را با یک مثال واضح و قابل فهم برای مشتری توضیح 

می دهم.

شما تا چه حد با بانکداری دیجیتال آشنا هستید و آن را چگونه 
به مشتریان معرفی می کنید؟

از  نیز  خود  و  هستم  آشنا  بانکداری  از  مدل  این  با  وظیفه  َحَسب 
امکانات بانکداری دیجیتال بسیار استفاده می کنم؛ برای مثال استفاده 
بانکداری  قسمت  در  اضافه شده  جدید  خدمات  فراز،  نرم افزار  از 
دیجیتال، رادیو آوای ایران زمین و خدمات مربوط به چک صیادی 
و...؛ ضمن اینکه تالش می کنم به طور پیوسته اطالعات خود را در این 
زمینه به روز کنم تا بتوانم راهنمای خوبی برای مشتریان بانک باشم.

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

معموالً  نباشد،  شعبه  در  زیادی  مشتری  و  باشد  فرصت  اگر 
بخشنامه ها به محض انتشار در شعبه موردبحث و تبادل نظر همکاران 
بیان  بخشنامه  از  را  خود  برداشت  و  ایده  هرکس  و  می گیرد  قرار 
می کند؛ ولی در تاریخ های سررسید و ایام شلوغ ممکن است جلسه 
بخشنامه خوانی به آخر هفته موکول شود و البته تنظیم صورت جلسه 

بخشنامه خوانی هر هفته به طور مستمر انجام می پذیرد.

نشریه  مخاطبان  یا  همکاران  مدیران،  با  صحبتی  اگر  آخر  در 
دارید، بفرمایید.

وجود  تمام  با  کاستی ها،  تمام  وجود  با  که  گرامی  همکاران  همه  از 
برای اعتالی نام بانک تالش می کنند، قدردانی می کنم و برای همه 

همکاران سالی توام با موفقیت و شادکامی آرزومندم.

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.

امیرحسین سیاری )متصدی امور بانکی(:
حتی مشتری گذری را در انتقال تجربه موفق مشتری از بانک به دیگران، مؤثر می دانم.
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ضمن سالم و تبریک به شما به خاطر توفیقات به دست آمده، لطفًا خود 
را به اجمال برای مخاطبان نشریه ارتباط ایران زمین معرفی کنید و از 

تحصیالت و سوابق شغلی خود بگویید.
و فوق دیپلم حسابداری.  متولد 1363  بر شما. محمد شگفت هستم  درود 
در  و  هستم  ایران زمین  بانک  خدمت  در  که  است  سال  پانزده  به  نزدیک 
شعب خوب این نهاد مالی در شهر شیراز فعالیت کرده ام. از سال 1386 به 
استخدام بانک درآمدم و با توجه به میزان فعالیت و رضایت مدیران محترم 
فعالیت  شعبه  ارشد  عضو  به عنوان  موفق،  خدمت  سال  سه  از  بعد  استان، 
خود را ادامه دادم و مدتی بعد به سمت معاون شعبه درجه سه معرفی و با 
فعالیت های حین خدمت، موجب پیشبرد اهداف بانک و ارتقای درجه شعبه 

محل خدمت به شعبه درجه دو شدم.
سال  از  جوان  قشر  به  ارشد  مدیران  نگاه  و  ایجادشده  انگیزه  به  توجه  با 
فعالیت  از یک سال  و پس  معرفی  رئیس شعبه درجه سه  به عنوان   1397
در شعبه مربوطه و کسب درجه جهت شعبه به درجه دو نائل آمدم و از سال 
1399 به عنوان رئیس شعبه درجه یک در شعبه معالی آباد شیراز کد 611 

با شش همکار گرامی مشغول به فعالیت هستم.
در جایگاه یک رئیس شعبه موفق دالیل موفقیت خود را چه می دانید؟

در  کاری  صداقت  همدلی،  تیمی،  کار  چون  عواملی  را  خود  موفقیت  دالیل 
ارباب رجوع،  تکریم  و  مشتریان  رضایت حداکثری  مشتریان، کسب  برابر 
معرفی محصوالت بانک و برند بانک ایران زمین؛ همچنین آراستگی پرسنل 

و نظافت و ایجاد فضای مناسب در شعبه می دانم.
برای مخاطبان بفرمایید در حوزه جذب منابع ارزان قیمت چه اقداماتی 

انجام دادید و چگونه توازن موجود در شعبه را برقرار کردید؟
بازاریابی در جهت ارائه خدمات جاری و پایانه های فروشگاهی و اتصال آن به 
حساب های قرض الحسنه، کسب رضایت مشتریان در سرویس دهی خدمات 
شرکت های  و  مشتریان  واگذاری  چک های  بازاریابی  جاری،  حساب های 
موجود در حوزه استحفاظی و واریز مبالغ فوق الذکر به حساب های جاری؛ 
همچنین با به کارگیری از ابزارهای موجود در همراه بانک و اینترنت بانک 
جهت ترغیب مشتریان تجاری خود در استفاده از خدمات دیداری تالش 

کرده ایم.

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

موقعیت تجاری و زیبایی شعبه در دید مشتری بسیار حائض اهمیت است. 
در رشد  به سزایی  تأثیر  بزرگ  و  تجاری  مراکز  به  بودن  نزدیک  بی شک 
شعبه؛ به ویژه رشد منابع ارزان قیمت خواهد داشت؛ ازاین رو تالش کرده ایم 
با استفاده از فضایی متفاوت از دیگر رقبا در شعبه، با ایجاد فضای سبز و 
نظافت روزانه همراه با دقت نظر، در جهت جذب مشتریان شعبه همه توان 

خود را به کار بگیریم.

بزرگ ترین چالش شما در مسیر رسیدن به موفقیت چه بوده است؟
بسیاری از افراد موفق هنگام مواجه شدن با شرایط خاص و مشکالت تسلیم 
می شوند؛ اما همکاران ما در شعبه، با پرورش افکار و روحیه مضاعف کاری 

و تعریف فعل »خواستن« همواره در مقابله با مشکالت پیروز بوده اند.

خدمات بانکی را چطور به مشتریان معرفی می کنید؟
تالش  ایران زمین،  بانک  سمت  از  ارائه شده  محصوالت  تنوع  به  توجه  با 
می کنیم در شبکه های اجتماعی، تبلیغات محیطی و به صورت حضوری و با 

سعه صدر به ارائه خدمات خود را به مشتریان ارائه کنیم.
تا چه حد با بانکداری دیجیتال آشنا هستید و آن را چطور به مشتریان 

معرفی می کنید؟
با توجه به پیشرفت و شعار بانک ایران زمین در حوزه بانکداری دیجیتال 
بر آن شدیم که یادگیری کلیه خدمات دیجیتال و معلومات خود را به روز 

کنیم تا بتوانیم در ارائه آن به مشتریان به بهترین شکل ممکن اقدام کنیم.

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

با  در سال گذشته بخشنامه ها پس از مطالعه دقیق از طریق جلسه هفتگی 
به  توجه  با  که  تفهیم می شد  کلیه همکاران  به  و گفت وگو  بررسی  و  بحث 
اهمیت موضوع در سال جاری جلسات به صورت روزانه برگزار می شود و 
به محض ابالغ بخشنامه یا دستورالعمل به کلیه همکاران اطالع داده می شود 

و به بررسی و اجرای آن می پردازیم.
تا چه حد به نحوه برخورد به مشتریان اهمیت می دهید و برای رضایت 

مشتری چه اقداماتی انجام می دهید؟
با توجه به رقبای موجود در حوزه استحفاظی شعبه، تکریم ارباب رجوع و 
مشتریان، اهمیت ویژه ای دارد. به همین سبب تالش کرده ایم با روش های 
مختلف؛ ازجمله تماس تلفنی یا مراجعه حضوری در جهت انجام خواسته ها 
این عملکرد  از  تاکنون مشتریان  اقدام کنیم که بحمداهلل  ایشان  و رضایت 

راضی هستند.

دارید،  نشریه  مخاطبان  یا  همکاران  مدیران،  با  صحبتی  اگر  آخر  در 
بفرمایید.

با  همواره  که  ایشان  معاونت  همچنین  فارس؛  استان  شایسته  مدیریت  از 
راهنمایی و مشاوره به جا و اعتماد به نیروهای جوان و ایجاد انگیزه در بین 
پرسنل باعث رشد و ارتقای شعبه و همکاران و اعتالی نام بانک ایران زمین 
پیشبرد  جهت  در  بتوانیم  است  امید  می کنم.  قدردانی  شده اند،  استان  در 
اهداف تعیین شده در سال جاری نیز مانند سال های گذشته به وظایف خود 

عمل کنیم.

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

ایران زمین باشد.

محمد شگفت )رئیس شعبه(:
مشتریان تجاری خود در استفاده از خدمات دیداری تشویق کنیم
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به گزارش خبرنگار ارتباط ایران زمین به نقل از ایسنا، پژوهشگران کره جنوبی، 
دوربین های فوق باریکی را با الهام از چشم حشرات ابداع کرده اند که می توانند 

به عکاسی راحت از دندان ها کمک کنند.
از  استفاده  در  را  محدودیت هایی  دندان پزشکی،  عکاسی  معمولی  فناوری 
دستگاه ها به همراه دارد. دندان پزشکان برای بررسی سالمت دندان، به تصاویر 
احساس  بیماران  تصاویر،  این  ثبت  هنگام  دارند.  نیاز  مختلف  زوایای  از  دندان 
ناراحتی می کنند؛ زیرا دندان پزشکان باید آینه ای را در دهان بگذارند تا تصویر 

منعکس شده دندان را با دوربین دستی ثبت کنند.
از طریق این فرایند می توان اطالعاتی مانند چینش و محل پوسیدگی دندان را 
به دست آورد. یک دوربین فشرده درون دهانی می تواند بر این ناراحتی غلبه 
با  کند و به بررسی وضعیت دندان ها بپردازد. درهرحال، یک دستگاه معمولی 
توجه به میدان دید محدود، در تصویربرداری نزدیک برای مشاهده پوسیدگی 
دندان با جزئیات و تصویربرداری با زاویه باز برای ثبت کل آرایش دندان ها، 

محدودیت هایی دارد.
چشم های مرکب حشرات دارای ویژگی های بصری برتری هستند؛ زاویه دید 
وسیع و عمق میدان زیاد با اندام های بینایی فشرده، ازجمله این ویژگی هاست. 
چشم های حشرات، الهام بخش دوربین های کوچک هستند و دوربین های الهام 
دید  مانند  معمولی  دوربین های  مشکالت  می توانند  حشرات  چشم  از  گرفته 
حشرات  چشم  از  الهام گرفته  دوربین های  این،  وجود  با  کنند؛  حل  را  محدود 
که پیش تر ساخته شده اند، با مشکالتی در وضوح همراه هستند یا عملکردهای 

محدودی دارند.
پژوهشگران »مؤسسه علم و فناوری پیشرفته کره جنوبی«)KAIST( و »مؤسسه 
چشم  بر  مبتنی  جدید  دوربین  یک   ،)KOPTI( جنوبی«  کره  فوتونیک  فناوری 
حشرات با زاویه باز ابداع کرده اند. این فناوری موسوم به »دوربین داخل دهانی 
الهام گرفته از بیولوژیک«)BIOC(، برای تصویربرداری عملکردی متنوع به کار 
می رود. با استفاده از این دستگاه، موارد گوناگون تصویربرداری عملکردی برای 

برآوردن نیازهای بالینی نشان داده شد.
دوربین BIOC شامل پیکربندی جدیدی از لنزهای مقعر- محدب، »آرایه های 
روی  که  است   CMOS تصویر  حسگر  یک  و   )iMLA(»معکوس میکرولنز 
میدان  محدب،  مقعر-  نصب شده اند. عدسی  انعطاف پذیر  چاپی  مدار  برد  یک 
با قانون  افزایش می دهد و آرایه های میکرولنز معکوس  دید را تا 1۴3 درجه 
مقیاس بندی، »بیراهش نوری«)Optical aberration( را کاهش می دهند. 
بیراهش نوری، عبارت است از تغییر شکل و نقصان در ویژگی های تصویری یک 

سامانه نوری یا الکترونی؛ برای مثال در عدسی ها و آیینه ها.
داخل  دوربین های  حاد  مشکالت  از  بسیاری  بر  است  قادر  جدید  دوربین  این 
محدود  عملکردی  تصویربرداری  و  محدود  میدان  عمق  مانند  معمولی،  دهانی 
را برطرف  بیمار  ناراحتی  باریک همچنین می تواند  این دوربین فوق  غلبه کند. 

کند و حتی در قسمت های باریک، به بررسی دندان ها بپردازد.
تصویربرداری واضح از دندان بدون تاری تصویر، با تقلید از ویژگی دید حشرات 

در عمق میدان بی نهایت به دست می آید. دوربین BIOC از طریق سیستم بینایی 
چندکاناله، امکان تصویربرداری چندمنظوره از دندان، محدوده دینامیکی باال، عمق 

سه بعدی و تصویربرداری خودکار فلورسانس را فراهم می کند.
پژوهشگران امیدوارند؛ این دوربین جدید الهام گرفته از چشم حشرات، نه تنها به 
پیشرفت مهندسی پزشکی کمک کند، بلکه تأثیرات قابل توجهی را بر برنامه های 
آن ها  باشد.  داشته  پهپادها  و  هوشمند  همراه  تلفن های  نظارت،  مانند  متنوعی 
وجود  برنامه ها  این  برای  بیشتری  پیشرفت  امکان  آینده،  در  می کنند  پیش بینی 
 »Journal of Optical Microsystems« در  پژوهش،  این  باشد.  داشته 

به چاپ رسید.

تغییر بزرگ در واتس آپ ویندوز اعالم شد
و  پایان رسانده است  به  را  برای ویندوز  بتا  برنامه رسمی واتس آپ  متا آزمایش 
دسترس  در  مایکروسافت  فروشگاه  طریق  از  دانلود  برای  اکنون  اپلیکیشن  این 
گرفته است. ویژگی اصلی این نسخه این است که استفاده از آن به همگام سازی 
تاکنون کاربران واتس آپ در  ندارد.  نیاز  اپلیکیشن واتس آپ گوشی هوشمند  با 
داشته  تعامل  یکدیگر  با  وب  نسخه  طریق  از  بودند  مجبور  ویندوزی  رایانه های 
ویندوز  برای  واتس آپ  تمام عیار  کالینت  یک  از  می توانند  آن ها  اکنون  باشند. 

استفاده کنند.
این نسخه نسبت به نسخه وب، سریع تر و روان تر شده است و یک رابط کاربری 
که  است  این  تغییر  قابل توجه ترین  می کند.  ارائه  را  پلتفرم  این  ظاهر  با  متناسب 
کاربران برای همگام سازی پیام ها بین نسخه های موبایل و دسکتاپ مجبور نیستند 
قابلیت  کنند.  بررسی  همراهشان  تلفن  در  را  واتس آپ  بودن  اجرا  حال  در  دائماً 
پشتیبانی از چند دستگاه این امکان را در اختیار کاربران قرار می دهد که با حفظ 
رمزگذاری سراسری و بدون استفاده از تلفن هوشمند خود حداکثر چهار دستگاه 
را به حساب واتس آپ خود پیوند دهند. طبق برخی گزارش ها، متا در حال طراحی 

یک کالینت کامل برای سیستم عامل macOS نیز هست.
این پیام رسان اخیراً تالش هایی نیز در جهت افزایش حریم خصوصی کاربران انجام 
داده است. جدیدترین ویژگی این پلتفرم این امکان را به کاربران می دهد تا شماره 
تلفن خود را از همه اعضای یک گروه واتس آپ مخفی کنند. این قابلیت تاکنون 

تنها در نسخه بتای اندروید 2.22.17.23 مشاهده شده است.
»مارک زاکربرگ« می گوید: »ویژگی جدید به شما این امکان را می دهد تا شماره 
تلفن خود را از همه اعضای یک گروه پنهان کنید؛ همچنین شما می توانید فهرستی 
به  ما  به آن ها نشان دهد.  تا واتس آپ فقط شماره شمارا  تعیین کنید  را  افراد  از 
ایجاد راه های جدیدی برای محافظت از ارتباطات و حفظ حریم خصوص کاربران 

ادامه خواهیم داد.«

ساخت دوربین فوق باریک با الهام از چشم حشرات
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به گزارش خبرنگار ارتباط ایران زمین، مجله »گلوبال فاینانس« اعالم 
کرد: بانک آِمریا )Ameriabank(، یکی از بزرگ ترین موسسه های 
منطقه  در  دیجیتال  بانک  »نوآورترین  رقابت  در  ارمنستان،  در  مالی 
مانند  معیارهایی  شد.  برنده   ،2022 سال  شرقی«  و  مرکزی  اروپای 
میزان  دیجیتال،  مشتریان  به  خدمت رسانی  و  جذب  راهبرد  اثربخشی 
بهره مندی مشتریان از پیشنهادهای دیجیتال و رشد تعداد مشتریانی که 
از خدمات دیجیتال استفاده می کنند، بخشی از معیارهای انتخاب بانک 
برنده بود. تنوع محصوالت ارائه شده، وجود مزایای ملموس از ابتکارات 
دیجیتال و وب سایت؛ همچنین نوع ساختار و عملکرد اپلیکیشن موبایل، 

در برنده شدن هریک از بانک ها مؤثر بودند.
جوزف جیاراپتو، مؤسس و سردبیر مجله گلوبال فاینانس گفت: اپیدمی 
بلندمدت کرونا، تالش بانک ها را برای دیجیتالی شدن سرعت بخشیده 
به شدت  بازار  در  الکترونیکی  پیشنهادهای  شرایط،  این  در  و  است 
توسعه  یافته است؛ به همین دلیل مجله گلوبال فاینانس در سال 2022 
که  مالی  موسسه های  از  جهان،  دیجیتال  بانک های  بهترین  جوایز  با 
بهترین نتایج را در معرفی محصوالت و خدمات جدید و بهبودیافته به 

دست آورده اند، تجلیل می کند.
آرتیوم شمسیان، مدیر نوآوری ها و دیجیتال سازی بانک آمریابانک نیز 
گفت: این نهاد مالی در چند سال گذشته پیشرفت چشمگیری در توسعه 
قابلیت های دیجیتال خود داشته است. این جایزه جهانی فاینانس، یک 
افتخار بزرگ برای ما است. این گواهی بر موفقیت راهبردی دیجیتال 
تعداد  و  ما  دیجیتال  پیشنهادهای  برای  تقاضا  افزایش  است.  بانک 
تراکنش های انجام شده از طریق پلتفرم بانکی چندمنظوره آمریابانک، 
بهترین گواه بر اثربخشی تالش ها و سرمایه گذاری های قابل توجه ما در 
این زمینه است. ما مفتخریم که در این زمینه در بازار پیشگام هستیم 

و راحتی و نوآوری را به زندگی مردم می آوریم.
یادآور می شود؛ آمریابانک برای نخستین بار در ارمنستان مجموعه ای 
خدمات  و  است  کرده  راه اندازی  را  دیجیتال  اکوسیستم های  از  جامع 

مالی و غیرمالی را با یکدیگر ترکیب می کند.

درباره فاینانس جهانی

مجله گلوبال فاینانس در سال 1987 تأسیس شده است و در 50000 
نسخه در منطقه و 193 کشور دیگر منتشر می شود. خوانندگان گلوبال 
ارشد مالی شرکت ها هستند؛ مدیرانی که مسؤولیت  مدیران  فاینانس 
مؤسسه های  و  شرکت ها  در  راهبردی  تصمیم گیری  و  سرمایه گذاری 

مالی بزرگ بین المللی را بر عهده دارند.
نیز  جهان  سراسر  در  و  است  نیویورک  در  مجله  این  مرکزی  دفتر 
سایر  و  برتر  بانک های  منظم  به طور  فاینانس  گلوبال  دارد.  نمایندگی 
موسسه های مالی را انتخاب می کند. این جوایز به یک معیار قابل اعتماد 

برتری برای جامعه مالی جهانی تبدیل شده است.

)Ameriabank( درباره آمریابانک
آمریابانک یکی از بزرگ ترین موسسه های مالی در ارمنستان و یکی از 
مهم ترین بازیگران در حوزه اقتصادی ارمنستان است و دارایی های آن 
بیش از یک تریلیون درام می رسد. این نهاد مالی در جایگاه یک بانک 
جهانی درحال توسعه پویا، طیف گسترده ای از خدمات بانکی نوآورانه 
را با تأکید بر محصوالت دیجیتال، از طریق پلتفرم خدمات چندمنظوره 
باال  کیفیت  با  خدمات  ارائه  به منظور  آمریابانک  می کند.  ارائه  خود 
سیاست  لطف  به  تحول،  حال  در  دیجیتال  محیط  در  بانکی  تجربه  و 
مشتری مدار بودن خود به شایستگی به پیشرفت خود ادامه می دهد. 
این سیاست تجاری مسؤوالنه، ارمنستان را در آینده به کشوری باثبات 

در حوزه مسائل پولی و بانکی هدایت می کند.

امسال از سوی مجله »گلوبال فاینانس« اعالم شد؛
بانک آِمریا، برنده جایزه نوآورترین بانک دیجیتال

در منطقه اروپای مرکزی و شرقی
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آیا می دانید
هر فرد چند کارت هدیه می تواند بگیرد؟

ــزارش خبرنـــگار ارتبـــاط ایران زمیـــن، ســـقف صـــدور کارت هدیـــه در تمـــام  بـــه گـ
بانک هـــا معـــادل دو میلیـــون تومـــان اســـت کـــه بـــا مراجعـــه بـــه کیوســـک، هـــر فـــرد 
در طـــول شـــبانه روز می توانـــد پنـــج کارت هدیـــه دریافـــت کنـــد؛ امـــا شـــرایط و میـــزان 
ـــی  ـــد مواقع ـــت. هرچن ـــاوت اس ـــا متف ـــعب بانک ه ـــه ش ـــه ب ـــا مراجع ـــن کارت ب ـــت ای دریاف
پیـــش آمـــده اســـت کـــه مشـــتریان از اینکـــه نتوانســـته اند بـــرای مثـــال ده کارت هدیـــه 

ــد. ــراز نارضایتـــی کرده انـ ــد، ابـ دریافـــت کننـ

دریافت پنج کارت هدیه در شبانه روز

ـــی  ـــرد حقیق ـــر ف ـــبانه روز ه ـــر ش ـــان داد در ه ـــا نش ـــوع، پیگیری ه ـــن موض ـــرح ای ـــس از ط پ
بـــا مراجعـــه بـــه کیوســـک بانک هـــا می توانـــد معـــادل پنـــج کارت هدیـــه دریافـــت کنـــد؛ 
ـــه  ـــدور کارت هدی ـــرای ص ـــه ب ـــت وج ـــاری دریاف ـــه های اعتب ـــی از موسس ـــن، در برخ همچنی
به صـــورت غیرشـــتابی امکان پذیـــر اســـت؛ امـــا کارت هدیـــه ای کـــه بـــدون مراجعـــه بـــه 
شـــعب و غیرحضـــوری صـــادر می شـــود، بـــرای جلوگیـــری از کاله برداری هـــای احتمالـــی، 
ـــن  ـــق آخری ـــن، طب ـــر ای ـــالوه ب ـــش دارد؛ ع ـــام تراکن ـــکان انج ـــدور ام ـــد از ص ـــج روز بع پن
ـــت. ـــان اس ـــون توم ـــادل دو میلی ـــه مع ـــدور کارت هدی ـــقف ص ـــزی، س ـــک مرک ـــنامه بان بخش

امـــا بـــرای پاســـخ بـــه اینکـــه آیـــا مراجعـــه حضـــوری بـــه شـــعب بـــرای دریافـــت کارت 
ـــک  ـــر؟ بان ـــا خی ـــت ی ـــه اس ـــداد مواج ـــر تع ـــی ازنظ ـــا محدودیت ـــبانه روز ب ـــول ش ـــه در ط هدی
ایران زمیـــن توضیـــح داد کـــه محدودیتـــی در ایـــن زمینـــه وجـــود نـــدارد و فـــردی کـــه 
ـــعبه ای  ـــه ش ـــت ب ـــن اس ـــد، ممک ـــت کن ـــه دریاف ـــال ده کارت هدی ـــرای مث ـــت؛ ب ـــته اس نتوانس
ـــداد  ـــن تع ـــته ای ـــت و نمی توانس ـــوده اس ـــی ب ـــتم آن قدیم ـــه سیس ـــد ک ـــرده باش ـــه ک مراجع

کارت را صـــادر کند؛ از ســـوی 
اطالعـــات  طبـــق  دیگـــر، 
ــت  ــر درخواسـ ــی اگـ دریافتـ
در  هدیـــه  کارت  صـــدور 
ـــتر  ـــدد بیش ـــج ع ـــعبه از پن ش
مســـؤول  بایـــد  شـــود، 
ــه  ــه نامـ ــه خزانـ ــه بـ مربوطـ
بزنـــد تـــا میـــزان موردنظـــر 
ـــت  ـــی اس ـــود. طبیع ـــادر ش ص
کـــه ایـــن فراینـــد کمـــی 
ـــز  ـــه حائ ـــرد. نکت ـــان می ب زم
اهمیـــت ایـــن اســـت کـــه 
ـــه  ـــداد کارت هدی ـــدور تع ص
مختلـــف  بانک هـــای  در 

ــت. ــاوت اسـ متفـ

ایـــران زمین بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 28مــرداد مــاه 1۴۰1/ســال هشتم/شــماره ۵1

دانستی ها



اردیبهشت ۱۴۰۱
سال هشتم/شماره ۴۸

زمین ایـــران  بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 29اردیبهشــت ۱۴۰۱/ســال هشتم/شــماره ۴۸

   بــه گــزارش خبرنــگار ارتبــاط ایران زمیــن، هفدهــم 
مــرداد مصــادف بــا شــهادت خبرنــگار خبرگــزاری ایرنــا، 
محمــود صارمــی اســت. بــه همیــن دلیــل نیــز به عنــوان روز 
ــه  ــگار نام گــذاری شــده اســت. ســه ســال گذشــته ب خبرن
دلیــل همــه گیــری کرونــا بــر اهــل رســانه بســیار ســخت 
گذشــته اســت و ایــن دشــواری بــه دلیــل شــرایط ویــژه ای 

کــه بــر کشــور حاکــم اســت، همچنــان ادامــه دارد.
ــدم گذاشــتن و  ــن ق ــدان می ــر می آســان نیســت هــرروز ب
ــگاری  ــا خبرن ــا ب ــدن. رابطــه کرون ــرون آم ــده از آن بی زن
کــه جانــش را کــف دســت می گیــرد و بــه خیابــان می زنــد، 
ــوانح  ــر س ــت. اگ ــن اس ــدان می ــرباز و می ــه س ــان رابط هم
ــم! ــم بگیری ــه ای را از آن قل ــای حادث ــی و مرگ ه رانندگ

بــه همیــن مناســبت ســید محمدحســین اســتاد مدیــر 
روابــط عمومــی بانــک پیامــی را در رســانه ها منتشــر 

کــرده اســت:
ــه  ــت ک ــانی اس ــات کس ــی از زحم ــگار قدردان »روز خبرن
ــتن  ــه نگاش ــراوان ب ــختی های ف ــل س ــؤولیت و تحم ــا مس ب
ــد کــه رشــد و توســعه جامعــه را ثمــر  حقایقــی می پردازن
می بخشــد و همــواره به مثابــه دیده بانــان امیــن جامعــه 
در عرصه هــای مختلــف، پرچــم آگاهــی را برافراشــته اند. 
هفدهــم مــرداد روز بزرگداشــت مقــام خبرنــگار و اصحاب 

ــم.« ــن حــوزه تبریــک می گوی ــه فعــاالن ای رســانه را ب
آری خبرنــگار مــی دود، می نویســد، بــا جســارت تمــام 
می زنــد.  حادثــه  بــه  شــب  دل  در  و  می کنــد  حرکــت 
خبرنــگار روزهــای تلــخ کــم نــدارد. گاهــی ســاعت ها 
ایــن وزیــر و آن وکیــل می نشــیند و  اتــاق  پشــت در 
آخرســر هــم فرصتــی بــرای پرســش و مطالبــه نمی یابــد! 
ــه  ــان ب ــتی نامهرب ــا دس ــورد، ب ــش می خ ــی فح ــی حت گاه
عقــب رانــده می شــود و هــزار و یــک ماجــرای دیگــر کــه 

ــت. ــارج اس ــاه خ ــتار کوت ــن نوش ــه ای از حوصل
نــه  اســت؛  خبرنــگار  حقیقتــاً  آن کــه  خبرنــگار- 
خبررســان، خبربیــار و خبرچیــن!- گوهــر کمیابــی اســت. 
آگاهی بخشــی و اطالع رســانی در خــون اوســت. در عصــر 

ــیاه و زرد  ــای س ــیطره خبره ــات و دوره س ــار اطالع انفج
ــفید و  ــبز و س ــه س ــت ک ــن اوس ــی، ای ــان عموم ــر اذه ب
ــی از ناســره تشــخیص  ســرخ می نویســد و ســره را به خوب

می دهــد.
خبرنــگار حقیقــی آگاه اســت؛ جان ســخت اســت؛ پیگیــر و 
ــاد  ــم فری ــر ســر ظل ــگار حقیقــی ب مطالبه گــر اســت. خبرن
ــد، او  ــن باش ــز ای ــر ج ــه اگ ــت ک ــواه اس ــد و حق خ می کش
در لبــاس شــیر، کار کفتــار می کنــد و نمی تــوان بــر او نــام 

خبرنــگار گذاشــت.
ــانی  ــا کس ــت. او ب ــز هس ــاز نی ــی جریان س ــگار حقیق خبرن
کــه درک صحیحــی از ایــن حرفــه پیچیــده و دشــوار 
خبرچیــن!،  خبرنویــس،  او  می کنــد.  تفــاوت  ندارنــد 
ــر  ــود را ب ــژه خ ــگاه وی ــت. او ن ــنو نیس ــار و خبرش خبربی
هــر رویــداد دارد و آن نــگاه نــو، کارآمــد و ســازنده را بــه 

مخاطــب عرضــه می کنــد.
خبرنــگار حقیقــی هوشــمند اســت. می دانــد نبایــد بــا 
خبــری  بــا  را  مــردم  کام  بیهــوده،  بزرگ نمایی هــای 
ــدوار  ــز آن هــا را شــاد و امی ــا بی جهــت نی ــخ ی ــی تل معمول

ــفیر مهربانــی و حقیقــت اســت. کنــد. او س
ــدی و  ــد در ناامی ــی، امی ــور در تاریک ــی ن ــگار حقیق خبرن
فریــاد در ســکوت اســت. بــه امیــد آن روز کــه در کشــور 
مــا بســامد خبرهــای خــوب آنچنــان نســبت بــه خبرهــای 
ــض  ــا بغ ــگاری ب ــچ خبرن ــر هی ــه دیگ ــد ک ــاال باش ــی ب منف
حــرف خــود را نخــورد و بــا درد قلــم را بــر صفحــه کاغــذ 

ــد. نگریان
بانــک  از  نمایندگــی  بــه  ایران زمیــن  ارتبــاط  نشــریه 
ــانه ای  ــه رس ــه جامع ــکوه را ب ــن روز باش ــن، ای ایران زمی
ــد و  ــک می گوی ــد تبری ــگاران متعه ــژه خبرن ــور به وی کش
ــه از جــان  ــن حرف ــی را کــه در ای ــام تمــام عزیزان ــاد و ن ی
شــیرین خــود مایــه گذاشــتند و رفتنــد، گرامــی مــی دارد. 

ــارک. ــگار مب روز خبرن

به مناسبت روز خبرنگار:
خبرنگار حقیقی گوهری 

کمیاب است
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به مناسب ایام محرم و عاشورای حسینی
منتخب قطعه شعر عاشورایی از شاعر معاصر

بـه گـزارش خبرنـگار ارتبـاط ایران زمیـن، واقعـه عاشـورا و قیـام تاریخـی امـام حسـین )ع( عـالوه بـر اینکه یـک رویداد 
عظیـم در تاریـخ تشـیع بـود، یـک فرهنـگ غنـی را به صـورت مسـتقل در همـه ابعـاد فرهنگـی و هنـری شـکل داد کـه 
سال هاسـت در بدنـه فکـر و فرهنگـی جامعـه شـیعه بـه جامانـده و گرامی داشـت یـاد آن واقعه عظیـم در آثـار هنرمندان 

شـیعه در قالـب شـعر، نقاشـی، عکاسـی، موسـیقی، خطاطـی و...؛ بـه شـکل های مختلـف خـود را نشـان داده اسـت.
شـعر و ادبیـات از مهم تریـن شـاخه های هنـری تشـیع اسـت کـه واقعـه عظیـم عاشـورا را از زوایـای مختلـف به خصـوص 
ابعـاد احساسـی آن بازتـاب داده اسـت؛ به نحوی کـه اغلـب شـاعران مـا در ایـن زمینـه اشـعاری را سـروده اند. در اینجـا 

قطعـه شـعر منتخـب از شـاعر معاصـر را بـا مضمـون واقعـه عظیـم عاشـورا می خوانید. 

علیرضا قزوه
گودال قتلگاه، پر از بوی سیب بود

تنهاتر از مسیح، کسی بر صلیب بود
سرها رسید از پی هم، مثل سیب سرخ

اول سری که رفت به کوفه، حبیب بود!
موال نوشته بود: بیا ای حبیب ما

تنها همین، چقدر پیامش غریب بود!
موال نوشته بود: بیا دیر می شود

آخر حبیب را ز شهادت نصیب بود
مکتوب می رسید فراوان؛ ولی دریغ

خطش تمام، کوفی و مهرش فریب بود
اما حبیب؛ رنگ خدا داشت نامه اش

اما حبیب؛ جوهرش »امن یجیب« بود
یک دشت سیب سرخ، به چیدن رسیده بود

باغ شهادتش به رسیدن رسیده بود
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به گزارش خبرنگار ارتباط ایران زمین، دریاچه چورت 
دریاچه ای کوچک در انبوه جنگل های مازندران است و 
است.  تور طبیعت گردی  برای  مقاصد  بهترین  از  یکی 
قدی  تمام  آینه  کم،  وسعت  وجود  با  که  دریاچه ای 
است از تمام افسون هایی که طبیعتی بکر می تواند در 
مه رقیقی روی سطح  خود جای دهد. حوالی صبح که 
به  به آرامی  پرندگان  آواز  و صدای  می زند  پرسه  آب 
گوش می رسد، آرامش آن دوچندان می شود. دریاچه 
چورت یا »میانشه« همیشه زیبا و دیدنی است؛ اما بهار و 
تابستان و به ویژه پاییز آن، حکایت دیگری دارد. پاییز 
برای  ادامه  در  رنگ هاست.  سمفونی  چورت  دریاچه 
آشنایی با این دریاچه زیبا، با نشریه ارتباط ایران زمین 

همراه شوید.
 

دریاچه چورت کجاست؟
چورت  نام  به  روستایی  به  نزدیک  میانشه  دریاچه 
نیز  چورت  دریاچه  را  آن  ازاین رو  و  است  واقع شده 
سال  هشتاد  به  قریب  جوان،  دریاچه  این  می نامند. 
پیش متولدشده است؛ به این ترتیب که در سال 1318 
پی  در  و  زمین  رانش  و  زمین لرزه  اثر  بر  خورشیدی 
آن بسته شدن مسیر آب چشمه ای که در کنار دریاچه 
به  بدیع ترین جاهای دیدنی ساری  از  قرار دارد، یکی 
وجود آمد. هنگام کاهش آب، پدیدار شدن باقی مانده 
بوده اند،  دریاچه  پیدایش  محل  در  که  درخت هایی 

منظره ای ویژه ایجاد می کند.
این دریاچه در شکاف دره ای با شیب زیاد قرارگرفته و 
دورتادور دریاچه را پوشش های جنگلی بکر و درختان 
به  دریاچه  هندسی  شکل  است.  برگرفته  در  قدیمی 
شکل بیضی کشیده است و ژرفای آن با توجه به میزان 
در  موجود  ماهی های  است.  متغیر  فصلی  بارش های 
شده  انداخته  دریاچه  به  محلی  افراد  سوی  از  دریاچه 
توسط  آن ها  تخم  جابه جایی  براثر  هم  برخی  و  است 

وجود  به  دریاچه  درون  به  آن ها  انتقال  و  پرندگان 
آمده اند و طی سالیان براثر تولیدمثل به جمعیت خود 
دریاچه  این  در  ماهیگیری  امکان  ازاین رو،  افزوده اند؛ 

وجود دارد.

مسیر دسترسی به دریاچه چورت
بخش  در  هکتار،  وسعت2.5  به  چورت  دریاچه 
چهاردانگه شهرستان ساری و در فاصله ده کیلومتری 
روستای چورت - حد فاصل ساری تا کیاسر در استان 

مازندران - واقع شده است.

مسیر دسترسی از ساری
برای رسیدن به این دریاچه از ساری، پس از طی حدود 
از  بعد  تاکام،  به سمت جنوب و روستای  23 کیلومتر 
این  شوید.  فرعی  مسیر  وارد  چورت  روستای  تابلوی 
مسیر را حدود پانزده کیلومتر ادامه دهید تا به روستا 
برسید. فاصله روستا تا دریاچه حدود ده کیلومتر است 
برای  برسید.  آن  به  می توانید  مختلفی  از مسیرهای  و 
عبور از این مسیرها می توانید از راهنمایان محلی کمک 
از  استفاده  با  را  این مسیر  بگیرید؛ همچنین می توانید 
پیدا  روستا  در  به راحتی  که  بگذارید  نیسان پشت سر 

می شود.
مسیر دسترسی از سمنان

با طی مسیر 25  ابتدا  از مسیر سمنان  برای دسترسی 
کیلومتر به سمت شمال به شهر شهمیرزاد می رسید. از 
شهر شهمیرزاد مسیر جاده را به سمت ساری طی کنید، 
پس از طی مسافت تقریبی 15۰ کیلومتر و گذشتن از 
از روی  پلی که  از  بعد  بالفاصله  و  کیاسر  فوالد محله، 
و  چورت  روستای  جاده  ورودی  به  می گذرد  رودخانه 
پس از طی مسافت پانزده کیلومتر به روستای چورت 
کیلومتر  ده  دریاچه  تا  روستا  این  فاصله  می رسید. 
باشید  داشته  مدنظر  را  نکته  این  البته  است.  خاکی  و 

سفر  چورت  سمت  به  آن  اطراف  و  تهران  از  اگر  که 
می کنید، حتماً از جاده فیروزکوه مسیر را ادامه دهید. 
زمان  و  می شود  برابر  چند  مسیرتان  سمنان  سمت  از 

زیادی صرف خواهد شد.
 

بهترین زمان بازدید از دریاچه چورت
دریاچه چورت همیشه زیباست؛ اما فصل بهار و تابستان 
دریاچه  طبیعت  به  که  بی حدوحصری  سرسبزی  با 
می بخشند و نیمه اول پاییز با جشنواره ای از زیباترین 
برای  فصل ها  بهترین  دریاچه،  چشم انداز  در  رنگ ها 

سفر به این دریاچه هستند.

مدت زمان الزم برای بازدید از دریاچه چورت
و  ندارید  را  طبیعت گردی  تورهای  با  سفر  قصد  اگر 
این  برای  می دهید  ترجیح  را  شخصی  مسافرت های 
فرصت  چنانچه  اما  است؛  کافی  وقت  روز  یک  سفر، 
بین  کنید.  برنامه ریزی  روزه  دو  سفری  برای  دارید 
شش تا هشت ساعت رانندگی خواهید داشت. مسافت 
کمی بین صد تا دویست متر را نیز باید پیاده طی کنید.

جاهای دیدنی اطراف دریاچه چورت
در فاصله هشتاد کیلومتری این دریاچه، حوضچه های 
بی نظیرترین  از  که  دارند  قرار  سورت  باداب  پلکانی 
جاذبه های گردشگری استان مازندران است و در مقام 
در  دماوند،  قله  از  پس  ایران،  طبیعی  میراث  دومین 

فهرست آثار ملی ثبت شده است.
توصیه های ایمنی برای سفر به دریاچه چورت

از شنا کردن در دریاچه خودداری کنید و درصورتی که 
در دریاچه شنا می کنید، حتماً به این نکته توجه داشته 
باشید که اطراف و حتی کف دریاچه را پوشش گیاهی 

جنگلی شامل درخت و بوته در برگرفته است.

چورت؛ دریاچه ای جوان در شمال کشور
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در مرداِد داغ، با این روش ها سالمت بمانیم

طاقت سوز؛  و  است  گرم  مرداد  ماه  ایران زمین،  ارتباط  خبرنگار  گزارش  به 
بنابراین می طلبد در این ماه بیشتر مراقب سالمتی خود باشیم. در ادامه چند 

توصیه ساده؛ اما مؤثر را در این زمینه در اختیار شما قرار می دهیم.

الف. خنک و هیدراته بمانید
در طول روز مقدار زیادی آب حداقل دوتا چهار فنجان صبح ها و مقادیر مشابه 
هنگام انجام فعالیت ها و تمرینات بنوشید. هر وقت بیرون می روید، یک بطری 
پالستیکی همراه خود ببرید. عمدتاً به دو تا سه لیتر آب روزانه در آب وهوای 
بنابراین بسیار مهم است که  نیاز دارید؛  با وجود عرق و ورزش کردن  گرم 
خود را با نوشیدن حداقل هشت تا نه لیوان آب در روز هیدراته کنید. عالوه بر 
احساس تشنگی با دقت در میزان تیره و روشن بودن ادرار می توانید از کمبود 
آب در بدن آگاه شوید. تیرگی ادرار نشانه کم آبی بدن و روشن بودن آن به 

دلیل دریافت میران کافی مایعات نشانه هیدراته بودن بدن است.

ب. از خود در برابر تابش بیش ازحد خورشید محافظت کنید
تابش بیش ازحد نور خورشید بر جسم شما، آن هم بدون استفاده کافی از کرم 
ضد آفتاب و لوسیون های مناسب، می تواند مشکالت فراوانی برایتان به وجود 
آورد. در ماه مرداد حتماً از خود در برابر تابش مستقیم و بیش ازحد خورشید 

محافظت کنید تا بدنی سالم و روحیه عالی داشته باشید.

ج. رژیم غذایی سالم و مناسب داشته باشید
رژیم غذایی مناسب داشته باشید و غذاهای خنک، سبک و به طور مرتب میوه 
و سبزیجات فصلی بخورید و بدن را برای فعالیت های بیرون از منزل تغذیه 
کنید. برخی از پروتئین ها را در یک یا دو وعده غذایی خود وارد کرده و از 

غذاهای چرب و بی ارزش بپرهیزید.

د. ورزش کردن را فراموش نکنید
فعالیت های ایروبیک برای داشتن قلب قوی و سالم بسیار مهم است. باید دم 
باشگاه  در یک  اگر  کنید.  منظم ورزش  به طور  و  دهید  انجام  زیادی  بازدم  و 
در  را  خالقانه  فعالیت های  تا  کنید  صرف  زمان  کمی  می دهید،  انجام  ورزش 
فضای باز انجام دهید. این کار به شما در افزایش انرژی کمک می کند. برای 
انجام ورزش عالقه داشته باشید و آن را نوعی فعالیت مفید، تفریح و سرگرمی 
می توانید  داد؛ همچنین  انجام  ورزش  می توان  مکانی  و  هر ساعت  در  بدانید. 
به صورت گروهی با دوستان یا اعضای خانواده در فعالیت های ورزشی شرکت 

کنید. البته ورزش هایی را انتخاب کنید که مناسب سن، جنسیت، محل زندگی 
و وضعیت سالمتی شما باشد.

ه. مراقبت از پوست خود را جدی بگیرید
کامالً  پوست های  برای  شما  مرطوب شود.  به درستی  تابستان  در  باید  پوست 
باید  صورت  و  پوست  کنید.  استفاده  مرطوب کننده  کرم  از  می توانید  خشک 
به درستی در تابستان شسته شود تا از گرمازدگی و ذرات گردوغبار در امان 

بماند. این کار را باید سه تا چهار بار در روز انجام دهید.
و. قابلیت های تلفن همراه را بشناسید

تلفن های هوشمند امکانات مختلفی همچون اندازه گیری زمان دارند که به کمک 
نرم افزارهای  کرد.  اندازه گیری  را  ورزشی  تمرینات  انجام  زمان  می توان  آن 
با نصب آن ها و انجام حرکات  مفیدی برای تمرینات ورزشی وجود دارد که 
نرم افزارهای  می کنید.  جلوگیری  اضافه وزن  و  چاقی  از  به راحتی  ورزشی، 
گام شمار، رژیم غذایی و تمرینات ورزشی می توانند در تناسب اندام، جلوگیری 

از پیری و مرگ زودرس به انسان کمک کنند.
ز: مکمل های غذایی مصرف کنید

با مصرف مکمل های غذایی مناسب می توان میزان انرژی فیزیکی و فعالیت های 
تابستانی خود را افزایش دهید. ویتامین های گروه ب سیستم عصبی را آرام 
می کنند و برای تولید انرژی سلولی بسیار مفید هستند و این آنتی اکسیدان ها 
محصوالت  بیوشیمیایی  و  شیمیایی  آالینده های  استرس،  برابر  در  بدن  از 

بیوشیمیایی محافظت می کنند.
ح: مراقب افسردگی باشید

اگر مبتال به افسردگی هستید، با شرکت در کالس های گروهی و فعالیت های 
به  مراجعه  همچنین  کنید؛  جلوگیری  آن  عالئم  تشدید  از  می توانید  اجتماعی 
مشاور و تغذیه سالم یکی دیگر از راه های حفظ سالمتی و پیشگیری از ابتال به 
بیماری های گوناگون است. برای غلبه بر افسردگی و نگرانی در فصل تابستان، 
هنر نه گفتن را یاد بگیرید. خواسته هایی را که باب میل شما نیست، نپذیرید و 
دوستان جدیدی پیدا کنید که با روحیه شما سازگار هستند و انرژی مثبت به 

شما هدیه می دهند.
ط. غذای کم و سبک بخورید

غذای شما باید در تابستان کم و سبک باشد. از خوردن غذاهای چرب مانند 
افزایش  باعث  و  است  دشوار  چرب  غذاهای  هضم  بپرهیزید.  فوری  غذای 
کلسترول می شود که بر سالمتی تأثیر می گذارد. حتماً بر غذاهای سبک مانند 
خوراکی ها  از  طیف  این  کنید؛  تمرکز  و...؛  سبز  نوشیدنی های  میوه ها،  ساالد، 

زمان زیادی برای هضم غذا نیاز ندارند.
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به گزارش خبرنگار ارتباط ایران زمین، تعامل 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 حکایت می کند. بانک ایران زمین در جایگاه یک بانک خوش نام و در حال پیشرفت، همواره 
در مدار توجه رسانه های مطرح کشور بوده است و فعالیت های آن به ویژه نحوه عمل به مسؤولیت اجتماعی خود در این ماه های دشوار و نحوه 
حمایت این نهاد مالی از تولیدکنندگان داخلی و مردم، دقیق و موشکافانه رصد می شود. شاید درگذشته کمتر نهادی ضرورت دیجیتالی شدن 
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.
یادآور می شود؛ در ماه مرداد، خبرهای اخذ وام فوری 1۰۰ میلیون تومانی با اقساط کم، انتصاب مدیرعامل هلدینگ فناوری اطالعات جامپ، 
مراسم اهدای جوایز باشگاه مشتریان و خبر دیدار مدیران ارشد بانک ایران زمین با کارکنان شعب استان های خراسان رضوی، بیشتر از سایر 

رویدادهای دیگر این بانک دیده شد. انعکاس سایر خبرهای این ماه بانک - در رسانه های مهم برخط و مکتوب کشور - به شرح زیر است.

. خبر اهتزاز پرچم بانک ایران زمین در قله آرارات کشور ترکیه در مثلث آنالین و پایگاه خبری بانک و صنعت؛
 . خبر تحکیم انضباط مالی در بانک ایران زمین در پول پرس؛

. خبر برگزاری دوره بازاریابی در بانک ایران زمین در خبرگزاری ایلنا و تجارت گردان؛
.  خبر خلق ارزش از طریق اکوسیستم های دیجیتال بانکی در خبرگزاری تابناک؛

. خبر دیدار مدیران ارشد بانک ایران زمین با کارکنان شعب استان های خراسان رضوی و...؛ در فراز نیوز، ایران اکونومیست، پیام فوری، خبرگزاری ایلنا و تجارت گردان؛
. خبر اخذ وام فوری 1۰۰ میلیون تومانی با اقساط کم در مثلث آنالین، نامه نیوز، تجارت نیوز، روند بازار و شما نیوز؛

. خبر اعتماد به نیروهای جوان، اولویت بانک ایران زمین در حوزه منابع انسانی در تیتر 2۰، و روزنامه نوآوران؛
. خبر یک بانکدار باید از اخبار اقتصادی روز آگاه باشد )همایش سراسری استان های مازندران، سمنان و گلستان( در روزنامه نوآوران، دنیای اقتصاد، ایرنا، اقتصاد آنالین، 

تیتر 2۰، فرهنگ اقتصاد، بورس امروز و مثلث آنالین؛
. خبر نئوبانک، ارمغان بانکداری مدرن برای مشتریان ایران زمین در اقتصاد تهران، نبض بازار، فرارو و وقت خبر؛

. خبر تأیید محکم سپرده گذاران بانک ایران زمین در خبرگزاری ایلنا و نبض بازار؛
. خبر اکوسیستم دیجیتال بانک ایران زمین چگونه در خدمت مشتری قرار می گیرد؟ در تیتر 2۰؛

. فراخوان ششمین دوره سوگواره عکاسی »محرم ایران زمین« در قاب تصویر در خبرگزاری ایلنا و موج؛ همچنین پایگاه های خبری نقدینه و اقتصاد ملت؛
. خبر بانک ایران زمین، بازار منطقه ای را در اختیار گرفت در خبرگزاری ایلنا، فرارو، پول نیوز، فرهنگ اقتصاد، نقدینه، اخبار بانک و 598؛

. خبر برگزاری پنجمین گردهمایی روسای شعب استان فارس بانک ایران زمین در تیتر 2۰ و روزنامه نوآوران؛
. خبر حمایت بانک ایران زمین از مسابقات موتورسواری استان خراسان جنوبی در خبرگزاری ایلنا و تجارت گردان؛

. خبر پرچم بانک ایران زمین در قله سبالن به اهتزاز درآمد در خبرگزاری ایلنا و نقدینه؛
. خبر احمد میردامادی، مدیرعامل هلدینگ فناوری اطالعات بانک ایران زمین شد در راه پرداخت، بانکداری الکترونیک، سابین تجارت آریا و آی سی تی پرس؛

. خبر بانک ایران زمین پیشرو در عرصه بانکداری دیجیتال در نقدینه و شما نیوز؛
. خبر بررسی عملکرد شعب استان آذربایجان و اردبیل بانک و خبر برگزاری جلسه بررسی عملکرد شعب بانک ایران زمین استان اصفهان در روزنامه نوآوران و نقدینه؛

. خبر گام کارشناسانه بانک ایران زمین در شناسایی سود در پول پرس و پیام فوری؛
. خبر اعتماد بیشتر مردم به بانک ایران زمین در روزنامه عصر اقتصاد و خبرگزاری ایلنا؛

. خبر تکمیل چرخه پرداخت با دستگاه های خودپرداز و خود دریافت بانک ایران زمین در عصربانک؛
. خبر توجه ویژه بانک ایران زمین به مقوله مسؤولیت اجتماعی در اقتصاد تهران؛

.  خبر برگزاری جلسه روسای شعب استان های مازندران، گلستان و سمنان بانک ایران زمین در تجارت گردان، اخبار پول، خبرطالیی و خبرگزاری ایلنا؛
. خبر دیدار مدیرعامل بانک ایران زمین با مدیران شعب استان ها در دنیای بانک؛

. خبر اهتزاز نام بانک ایران زمین بر فراز قله دماوند در شما نیوز و دنیای بانک؛
. خبر دیدار مدیرعامل بانک ایران زمین با مدیران شعب استان ها در عصر بانک و نقدینه؛
. خبر بانک ایران زمین پیشگام در تحول بانکداری نوین در خبرگزاری ایلنا و اخبار بانک؛

. خبر بازدید معاون وزیر از میز خدمت بانک ایران زمین در بانکداری ایرانی و نقدینه؛
. خبر تحقق شعار تولیِد دانش بنیان و اشتغال آفرین در بانک ایران زمین در نقدینه و نبض بازار؛

. خبر بازدید مدیران استانی بانک ایران زمین از هلدینگ فناوری اطالعات جامپ در تیتر 2۰.

ایـــران زمین بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 33مــرداد مــاه 1۴۰1/ســال هشتم/شــماره ۵1

 ایران زمین در رسانه ها



اردیبهشت ۱۴۰۱
سال هشتم/شماره ۴۸

زمین ایـــران  بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 3۴اردیبهشــت ۱۴۰۱/ســال هشتم/شــماره ۴۸

پرورش آسان شش گیاه دارویی
برای صفرکیلومترها!

باغبانـی و کاشـتن سـبزیجات یکی از سـرگرمی های 
آرامش بخشـی اسـت کـه بسـته بـه محـل زندگی تان 
در  ببریـد.  لـذت  آن  از  می توانیـد  سـال  کل  در 
گیـاه  سـه  پـرورش  و  کاشـت  نحـوه  قبـل،  شـماره 
اسـطوخودوس، نعنـاع و رزمـاری را به شـما آموزش 
دادیـم. در ایـن شـماره نحـوه کاشـت و پرورش سـه 
بـه  بابونـه  و  بادرنجبویـه  ریحـان،  فوق العـاده  گیـاه 

می شـود. داده  آمـوزش  شـما 

د. ریحان
ریحـان یـک بوتـه متعلق بـه تیـره نعناعیـان و بومی 
قسـمت های شـمالی و مرکـزی هنـد اسـت؛ امـا بعد، 
گرمسـیری  مناطـق  در  ریحـان  پـرورش  و  کشـت 
جوامـع شـرقی هـم رواج پیـدا کـرد. امـروزه چندین 
گونـه ریحان در سراسـر جهان کشـت داده می شـود 
کـه هـر یـک طعـم، گل، رنـگ بـرگ و الگوی رشـد 
از یـک گونـه  ارتفـاع گیـاه  را دارنـد.  خـاص خـود 
بـه گونـه دیگـر متفـاوت اسـت؛ امـا معمـوالً ریحـان 

شـصت تـا نـود سـانتی متر رشـد می کنـد.

نکاتی برای کشت موفق ریحان
رشـد  آفتابـی  و  گـرم  محیط هـای  در  تنهـا  ریحـان 
گیـاه  ایـن  بـاال  دمـای  و  یخبنـدان  مناطـق  می کنـد. 
بهتریـن  بنابرایـن  می کننـد؛  نابـود  را  گرمسـیری 
زمـان بـرای کاشـت بـذر ریحان، پنـج تا شـش هفته 
قبل از آخرین سـرمای سـخت اسـت. با وجود اینکه 
ریحـان برای رشـد به نور مسـتقیم آفتـاب نیاز دارد؛ 
امـا بایـد بذرپاشـی را در محیـط خانه یـا در گلخانه و 
بـا دمـای 18 تـا 2۴ درجـه سـانتی گراد انجـام دهید. 
در ایـن شـرایط، بعـد از مـدت کوتاهـی کـه دانه هـا 
جوانـه زدنـد، می توانیـد آن هـا را بـه بیـرون منتقـل 
کنیـد و در یـک خـاک زه کشـی شـده و حاصلخیـز 
بکاریـد. نقطـه ای را بـرای کاشـت ریحـان پیـدا کنید 
کـه گیـاه بتوانیـد حداقـل شـش سـاعت در روز نـور 
در  را  گیـاه  می خواهیـد  اگـر  کنـد.  دریافـت  کافـی 
باغچـه و بیـرون از خانـه بکاریـد، حتماً بعـد از جوانه 
زدن گیـاه را هـرس کنید و آن ها را بـا فاصله حداقل 
اجـازه دهیـد  بکاریـد.  از یکدیگـر  سی سـانتی متری 
گیـاه بـرای یـک مـاه و نیـم رشـد کنـد، سـپس نوک 
آن را کوتـاه کنیـد. کوتـاه کـردن قسـمت سـر گیـاه 
بـه رشـد گیاه از قسـمت های اطـراف کمـک می کند.
ایـن هـرس شـدن دوره ای مانـع از گلدهـی پیـش از 
مشـاهده  جدیـدی  سـاقه های  اگـر  می شـود.  موعـد 
کردیـد، آن هـا را قطـع کنید؛ زیرا ایـن کار در نهایت 
سـبب تحریـک جوانه دهـی اغلـب گیاهـان می شـود.

خواص ریحان
بـه علـت سـاختار ریحـان که سرشـار از مـواد مغذی 
اسـت، این گیـاه خواص درمانی بسـیار زیـادی دارد. 
ریحـان منبعـی غنـی از ویتامین های ضـروری و مواد 
معدنـی )نظیـر ویتامیـن A و K، پتاسـیم، منیزیـم و 
منگنـز( اسـت. ایـن گیـاه حـاوی فیبـر خوراکـی نیـز 
اسـت که بـه بهبـود گـوارش، عملکـرد روده و معده 

کمـک می کنـد.

ه. بابونه
بابونـه از قدیـم بـرای درمـان تـب یونجـه، التهـاب، 
بی خوابـی،  قاعدگـی،  اختـالالت  عضـالت،  اسپاسـم 
جراحت، مشـکالت گوارش و درد اسـتفاده می شـده 
در  معمـوالً  کـه  مرواریـد  گل  شـبیه  گیاهـی  اسـت؛ 
مـاده  یـک  به عنـوان  زیبایـی  محصـوالت  و  چـای 
تسـکین دهنده اسـتفاده می شـود. ایـن گل زیبـا یکی 
از گیاهان باسـتانی نیز هسـت. گل هـای بابونه حاوی 
ترپنوئیـد و فالونوئیـد هسـتند کـه اسـتفاده دارویـی 
از ایـن گیـاه را موجـب می شـوند. بابونـه را در فصـل 
درو  شـدند  بـاز  آن  گل هـای  زمانی کـه  و  تابسـتان 
می کننـد. گل هـای بابونـه را می توانیـد خشـک کنیـد 
و بـرای تهیـه یـک چـای خوش طعـم و آرامش بخش 

از آن اسـتفاده کنیـد.
نکات مهم برای پرورش موفقیت آمیز بابونه

بابونـه را می توانیـد در فصـل بهـار بـا کاشـت جوانـه 
به طـور  کـه  شـوید  مطمئـن  البتـه  دهیـد.  پـرورش 
مرتـب گیـاه را آبیـاری می کنید؛ به خصـوص اگر هوا 
خیلـی گـرم اسـت. اگـر می خواهیـد ایـن گیـاه را در 
گلـدان بکاریـد، بـرای اینکـه فصل زمسـتان از تجمع 
رطوبـت زیاد پیشـگیری کنیـد، آن را باالتر از سـطح 

زمیـن قـرار دهید.

برخی از استفاده های بابونه
عـالوه بر مصـرف بابونه به روش خوراکـی، می توانید 
گل هـای خشک شـده بابونـه را بـه شـکل ساشـه در 
محیـط خانـه قرار دهیـد تا هـوای مطبوعـی را تنفس 
کنیـد یـا گل هـای خشک شـده را بـه سـوپ خانگـی 
فنجـان  یـک  به عنـوان  را  آن  می توانیـد  بیفزاییـد. 
چـای قبـل از خـواب بنوشـید و لـذت ببریـد. عـالوه 
بـر ایـن، بـرای طعم دهـی بـه ایـن چـای می توانید از 

عسـل یـا زنجبیـل نیـز اسـتفاده کنید.

و. بادرنجبویه
بادرنجبویـه از خانـواده نعناعیـان اسـت؛ درنتیجـه از 
نعنـاع شـباهت دارد. در گذشـته  بـه  نظـر ظاهـری 
بادرنجبویـه بـرای تقویـت روحیـه اسـتفاده می شـد 
کـه  اسـت  دسـترس  در  اطالعاتـی  هـم  امـروزه  و 
ایـن ادعـا را ثابـت می کننـد. بـا توجـه بـه تحقیقـات 
اخیـر بادرنجبویـه عـالوه بـر بهبـود روحیه بـر بهبود 
عملکـرد هـم تأثیـر می گـذارد. همچون نعناع، رشـد 
بادرنجبویـه هـم آسـان اسـت و می توانـد به راحتـی 
باغچـه شـما را پـر کنـد. شـما می توانیـد ایـن گیـاه 
طراوت بخـش را در باغچـه یـا گلـدان نیـز بکاریـد.

نکاتی برای پرورش بادرنجبویه
بادرنجبویـه یـک گیـاه جاودانه اسـت کـه در مناطقی 
بـا خـاک غنی و زهکشی شـده پـرورش پیـدا می کند. 
ایـن گیـاه هـم بـا وجـود سـایه رشـد می کنـد هـم بـا 
یـا  نهـال  یـک  می توانیـد  آفتـاب. شـما  نـور  وجـود 
جوانـه بادرنجبویـه را بخرید؛ اما اگـر می خواهید آن 
را از بذرهـا کشـت دهیـد، دو الـی سـه هفتـه قبـل از 
آخریـن سـرمای بهـار آن را در خاکـی بـا دمـای 21 

درجـه سـانتی گراد بکاریـد.

برخی از استفاده های بادرنجبویه
بـرای اسـتفاده از ایـن گیـاه، چنـد بـرگ بادرنجبویه 
سـپس  کنیـد،  لـه  دسـتانتان  در  را  آن  بچینیـد،  را 
روحیـه  تـا  بزنیـد  مچ هـا  روی  یـا  گوش هـا  پشـت 
شـما تقویـت شـود؛ عـالوه بر ایـن می توانیـد برگ ها 
را بجوشـانید و آن هـا را از صافـی رد کنیـد تـا یـک 
چـای تقویت کننـده روحیـه تهیـه کنیـد. طعـم مالیـم 
بادرنجبویـه گزینه مناسـبی برای درسـت کردن یک 
چای سـرد خوش طعم در طول تابسـتان اسـت. چای 
داغ را در یـک ظـرف بریزیـد، آن را در یخچال قرار 

دهیـد تـا خنـک شـد؛ سـپس روی آن یـخ بریزیـد.
و  خوراکـی  گیاهـان  پـرورش  بـه  اگـر  مهـم:  نکتـه 
دارویـی در باغچـه منـزل یـا گلـدان و..؛ عالقه منـد 
بـه  کنیـد،  شـروع  کـم  مقـدار  یـک  بـا  هسـتید، 
ظرافت هـای کار مسـلط شـوید و بعـد آن را در ابعاد 

دهیـد. گسـترش  دلخـواه 

قسمت دوم
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سـبک؛  صاحـب  و  چیره دسـت  نقاشـی  بـود؛  زن 
را  فرنـگ  دانشـگاهی  و  هنـری  محیط هـای  هـم 
تجربـه کـرده بـود هـم در وطـن جایگاه برجسـته 
هنرمنـدان  صفحـه  داشـت.  شناخته شـده ای  و 
ایـن شـماره نشـریه ارتبـاط ایران زمیـن بـه ایـران 

دارد. اختصـاص  َدّرودی 

 1315 شـهریور  یازدهـم  در  هنرمنـد  زن  ایـن 
در مشـهد بـه دنیـا آمـد. پـدرش خراسـانی بـود و 
مـادرش قفقـازی. تبـار پـدری اش همگی بـازرگان 
بودنـد. پـدر و مـادرش همـراه بـا خانواده هایشـان 
بعـد از انقـالب اکتبـر و تشـکیل کشـور شـوروی، 
َدّرودی  کردنـد.  مهاجـرت  ایـران  بـه  قفقـاز  از 
در کودکـی بـا خانـواده بـه اروپـا سـفر کـرد و از 

شـهرهای مختلـف اروپـا دیـدن کـرد.
در  او  خانـواده  دوم،  جهانـی  جنـگ  آغـاز  در 
هامبـورگ زندگـی می کـرد. بـا شـروع جنـگ بـه 
ایـران بازگشـتند، مدتی در مشـهد زندگـی کردند 
و بعـد بـه تهـران آمدنـد و سـاکن تهـران شـدند. 
می خوانـد،  درس  مدرسـه  در  درحالی کـه  َدّرودی 
آزاد  کالس هـای  بـه  نقاشـی  بـه  عالقـه  دلیـل  بـه 
پایـان  از  بعـد  می رفـت.  هـم  نقاشـی  و  طراحـی 
در  تـا  شـد  فرانسـه  راهـی  متوسـطه  تحصیـالت 
دانشـکده هنرهـای زیبـای پاریس نقاشـی بخواند. 
و  بازگشـت  ایـران  بـه  پایـان تحصیـالت  از  پـس 
در اردیبهشـت 1339 آثـارش در تـاالر فرهنـگ 

تهـران بـه نمایـش گذاشـته شـد.
در سـال های دهـه چهل در شـهرهای مختلف اروپا 
آثـار خـود را در گالری هـای مختلـف بـه نمایـش 
گذاشـت، سـپس بـه آمریـکا رفـت. در آمریـکا بـا 
پرویـز مقدسـی کارگـردان تئاتـر و سـینما آشـنا 
شـد و بـا یکدیگـر ازدواج کردنـد. هرچنـد دوران 
زندگـی مشـترک ایـن دو طوالنـی نبـود و بـا مرگ 
تأثیـر  امـا  رسـید؛  پایـان  بـه  مقدسـی  زودهنـگام 
دیگـر  او  و  گذاشـت  َدّرودی  بـر  عمیقـی  بسـیار 

هرگـز ازدواج نکـرد.
 ۴3 از  بیـش  در  تاکنـون  هنرمنـد  بانـوی  ایـن 
نمایشـگاه آثـار خـود را بـه دیـد عمـوم گذاشـته 

اسـت و بـا نوشـتن کتـاب »در فاصلـه دونقطـه« بـه 
آورد. روی  نیـز  نویسـندگی 

ایـران َدّرودی را برخـی منتقـدان و صاحب نظـران، 
دیگـر  برخـی  می داننـد،  سـورئال  نقـاش  یـک 
مکتـب.  چنـد  از  ترکیبـی  برخـی  و  سمبولیسـت 
بـه گمـان برخـی دیگـر او پیـرو مکاتـب متعـارف 
نیسـت؛ بلکـه او بـه نوعـی اصالـت سـبکی رسـیده 
و شـیوه هنـر ورزیدنش »ایران َدّرودیسـم« اسـت.
منتقـد بـزرگ مکزیکـی، آنتونیو رودریگـز درباره 
را  او  سـبک  »برخـی  اسـت:  نوشـته  این گونـه  او 
»سمبلیسـم«  و  »سورئالیسـم«  بیـن  حدفاصـل  در 
توصیـف می کننـد و برخـی دیگـر هـر دو اطـالق 
ایـن اسـت کـه  امـا  را صحیـح می داننـد. حقیقـت 
و  چهارچوب هـا  در  شـدن  طبقه بنـدی  از  َدّرودی 
ترسـیم  چراکـه ضمـن  اسـت؛  گریـزان  سـبک ها 
بلندپروازانـه  رؤیاهـای  و  ذهنـی  تصاویـر  جهـان 
دورنماهـای  در  روییـده  گلهـای  میـان  در  خـود 
فرهنـگ  از  برخاسـته  مفاهیمـی  نورانـی،  غریـب 
هیـچ  در  آن هـا  کـه درک  می کنـد  بیـان  را  خـود 
قالبـی نمی گنجـد؛ ازاین رو، مـن او را یـک هنرمند 
»آزاد« می خوانـم کـه تصاویـری از کمـال و اعتـال 
می آفرینـد، درعین حـال کـه رهـا از هـر قیـدی بـه  
سـوی نقطـه ای کـه هـدف قـرار داده یـا آفریـده 

می پویـد.« راه  اسـت، 
برش هـای  ارائـه  دنبـال  بـه  َدّرودی  ایـران 
سـوی  آن  در  نیسـت.  طبیعـت  از  ناتورالیسـتی 
سـیر  نایافتنـی  دسـت  ماورایـی  در  هـم  ماجـرا 
نمی کنـد. واقعیتـی از تجربه هـای زیسـته خویـش 
را در کـوره ای از الهـام و اشـراق ذوب می کنـد، بـا 
دسـتان پرتوان خالقیت ورز می دهد و دسـت آخر 
مولـودی را بـه دنیـا مـی آورد کـه حاصـل آمیـزش 
به مثابـه  خطـوط  اوسـت.  ناخـودآگاه  و  خـودآگاه 
مرزهـای تحدیدکننـده در آثـار او، کمتریـن تجلی 
را دارنـد. دنیـای نقاشـی های ایـران َدّرودی، دنیای 
او در جایـی گفتـه اسـت:  الیتناهـی رنگ هاسـت. 
ایـن مفهـوم شـگرف و ایـن بی نهایـت پایان ناپذیر 
را از شـاملو بـه یـادگار گرفته، آنجا که می سـراید:

»آینه ای برابر آینه ات می گذارم
تا با تو ابدیتی بسازم.«

مناظـر غالـب در آثار َدّرودی بیشـتر حاشـیه کویر 
و گل هایـی خـاص بـا دیوارهایـی شیشـه ای و افـق 
اسـت کـه بـه آثـار َدّرودی فضایـی خـاص و عمیق 
بخشـیده اسـت. برپایـی ده هـا نمایشـگاه داخلـی 
چندیـن  و  مختلـف  جوایـز  کسـب  خارجـی،  و 
بزرگداشـت از مقام هنری َدّرودی، حاصل سـال ها 

فعالیـت ایـن هنرمنـد اسـت.

آثار ایران َدّرودی

1352- نقاشـی  )آثـار  َدّرودی  -ایـران   1973
مؤلـف ناشـر:  اول،  چـاپ   )1338

1352- نقاشـی  )آثـار  َدّرودی  -ایـران   1976
امیرکبیـر انتشـارات  ناشـر:  دوم،  چـاپ   )1338
1997 -در فاصلـه دونقطـه...! زندگینامـه نقاش به 

قلـم خود او، ناشـر: »نشـر نی«
2۰۰۴ -چشم شنوا )آثار نقاشی( ناشر: مؤلف
2012 - در فاصله دونقطه...! چاپ دوازدهم

پایان راه
بیمـاری  بـه   1۴۰۰ سـال  شـهریور  َدّرودی  بانـو 
کرونـا مبتـال و در بیمارسـتان بسـتری شـد. دوران 
نقاهـت پـس از بهبودی نسـبی را در منزل گذراند؛ 
امـا بـاال بـودن سـن و درگیر شـدن بـا بیماری های 
بـه  مـدام در رفت وآمـد  ناچـار کـرد  را  او  دیگـر 
حوالـی  سـرانجام  اینکـه  تـا  باشـد.  بیمارسـتان 
سـاعت هفـت صبـح جمعه، هفتـم آبـان 1۴۰۰ در 
بیمارسـتان دی تهـران جـان به جان آفرین تسـلیم 
کـرد و از دنیـا رفـت. او رفـت؛ امـا آثـار مانـدگار 
و شـگفت انگیز او از روح همیشـه زنـده و پاینـده 
و  بـود  ایـران  کـه عاشـق  زنـی حکایـت می کننـد 

نقاشـی می کشـید. تصـور خـوب  بیش ازحـد 

ایران َدّرودی، بانوی نور و بلور

ایـــران زمین بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 35مــرداد مــاه 1۴۰1/ســال هشتم/شــماره ۵1

با هنرمندان ایران زمین




