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عمل به مسؤولیت اجتماعی از سوی بانک ها می تواند تعیین کننده باشد

ارتباط  نشریه  ارجمند  و  فرهیخته  و مشتریان  مخاطبان  به شما 
امیدوارم همواره در صحت و سالمت  ایران زمین سالم می کنم. 

کامل باشید.

و  اجتماعی  شرایط  در  ما  کشور  بگویم؛  تعارف  و  مقدمه  بدون 
امر  متولیان  می طلبد  که  دارد  قرار  قابل تأملی  و  ویژه  اقتصادی 
وظیفه  اما  کنند؛  اتخاذ  را  الزم  تدابیر  آن  از  برون رفت  برای 
نهادهای مالی و شبکه بانکی کشور در این میان چیست؟ آیا باید 

همین طور دست روی دست گذاشت 
و همه چیز را به عنصر گذشت زمان 
واگذار کرد؟! به نظر تدبیر شایسته ای 

نمی آید.

به  عمل  حوزه  در  پیشرو  بانکی  مقام  در  ایران زمین  بانک 
مسؤولیت های اجتماعی سازمانی، بیش ازپیش بر این امر تأکید 
مهم،  این  مطلوب  اجرای  کشور،  کنونی  شرایط  در  که  می کند 
فرصتی  را  آن  مالی  نهاد  این  و  است  حیاتی  و  ضروری  بسیار 

مغتنم در مسیر بهبود شرایط اقشار آسیب پذیر می داند.

شرایط اقتصادی حال حاضر کشور دشوار است و ما دریافته ایم 
حمایت همه جانبه از نهادهای مردمی از سوی بنگاه های اقتصادی، 
نه تنها رفاه بیشتری در جامعه ایجاد می کند؛ بلکه باعث توسعه 
به  پیش ازاین  نیز خواهد شد. همان گونه که  پیشرفت کشور  و 
اطالع مشتریان عزیز و هم وطنان ارجمند رسیده است، از سال 
»ایران  طرح  در  مشارکت  با  ایران زمین  بانک  همکاری   ۱399
مهربان« و حمایت از ۱۰۰۰ یتیم و فرزند محسنین آغاز شد و 
این  این مسیر، در سال جاری تعداد فرزندان معنوی  ادامه  در 

نهاد مالی از 2۰۰۰ نفر به 3۰۰۰ نفر رسید.

از  حمایت  کنار  در  محیط زیست،  از  همیشگی  و  جدی  حمایت 
فرهنگ و ادب ایران زمین طی سال های اخیر و در قالب ساخت 
موارد  بانک،  این  اختصاصی  صدای  در  ادبی  متعدد  برنامه های 
بانک  اجتناب ناپذیر  و  مهم  مسؤولیت  این  به  عمل  از  دیگری 

ایران زمین است.

در  عظیم  تحوالت  زود  یا  دیر  بدانند  ایران زمین  شریف  مردم 
تغییر  را  آن ها  زندگی  سبک  بانکی،  و  مالی  فناوری های  حوزه 
و  مالی  جدید  زبان  با  کامل  آشنایی  و  آموزش  و  داد  خواهد 
است.  الزامی  آن ها  برای  ارتباطی 
نفس گیر  تغییرات  برابر  در  نمی توان 
ایجاد  مانع  فناوری  دنیای  سهمگین  و 
واقعیت  بر  را  چشم ها  نمی توان  کرد. 
جهان مبتنی بر فناوری امروز بست و 
دور  به  و  کرد  مشارکت  بود،  همراه  باید  نادیده گرفت.  را  آن 
پیشرفت  برای  را  راه  هیجانی،  تصمیم گیری های  هرگونه  از 

همه جانبه کشور هموار کرد.

ایران  و مردم شریف  را خادم مشتریان  ایران زمین خود  بانک 
اختیارات  چهارچوب  در  اقدامی  و  کمک  هیچ  از  و  می داند 
مسؤولیت های  به  عمل  حوزه  در  به ویژه  خویش؛  امکانات  و 

اجتماعی دریغ نخواهد کرد. پیروز و سربلند باشید. 

با مشارکت در طرح ))ایران مهربان((،تعداد فرزندان 
معنوی بانک از 2000نفر به 3000 نفر رسید

سردبیر:سید محمد حسین استاد

ایـــران زمین بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
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 دیدار مدیران ارشد بانک
با کارکنان شعب استان های خراسان رضوی و شمالی

انجام  در  کارکنان  آگاهی  سطح  افزایش  و  دانش  انتقال  هدف  با 
امور بانکی، گردهمایی مدیران ارشد بانک با کارکنان ستاد و شعب 

استان های خراسان رضوی و شمالی برگزار شد.

مشاور  ادبی،  محمدرضا  گردهمایی  این  در  گزارش؛  این  اساس  بر 
و  صنعت  بخش  در  موجود  ظرفیت های  بررسی  ضمن  مدیرعامل، 
برای شناسایی و جذب  بر حرکت رؤسای شعب  کشاورزی و معادن، 

مشتریان ارزنده بخش های مختلف اقتصادی استان تأکید کرد.
وی افزود: بعد از ظرفیت سنجی دقیق اعتباری و صدور مصوبه در ارکان 
این  به  بانک  منابع  تزریق  و  تسهیالت  اعطای  پیگیر  اعتبارات،  عالی 

بخش ها هستیم.
در ادامه جلسه، مسعود مهردادفر، معاون اعتبارات و بانکداری شرکتی، 
سمت  به  بانک  منابع  هدایت  و  استان  در  صنعت  وضعیت  به  اشاره  با 
جذب  و  شناسایی  جهت  در  را  الزم  راهنمایی  ملی،  اشتغال  و  تولید 

مشتریان دارای ظرفیت و صورت های مالی شفاف ارائه کرد.
تشریح  با  پشتیبانی،  و  مالی  معاون  رضی زاده،  مجید  دیدار  این  در 
از  ایجادشده  تمهیدات  به  توجه  با  گفت:  بانک  اهداف  و  چشم اندازها 
اعطای  در  تسریع  شاهد  نزدیک  آینده  در  بانک،  عالی  مدیران  سوی 

تسهیالت به مشتریان خواهیم بود.
در ادامه حسین درویشها، مدیر امور اعتبارات، ضمن بررسی عملکرد 
استان ها،  سایر  با  مقایسه  و  رضوی  خراسان  استان  تسهیالت  اعطای 
برگزاری دوره های آموزشی بخش تعهدات )اعتبارات اسنادی داخلی 

– ضمانت نامه( مهم ارزیابی کرد.

از  هدف  نیز،  استان ها  شعب  امور  مدیر  کنارویی،  حسینی  محمد 
همکاران  میان  و صمیمی  نزدیک  روابط  ایجاد  را  دیدار  این  برگزاری 
شاغل در صف و ستاد با مدیران ارشد بانک برشمرد و گفت: امید است 
با استفاده از تجربه ارزشمند مدیران، بتوانیم گامی مؤثر در رسیدن به 
اهداف تعیین شده برداریم و زمینه درخشش نام ایران زمین را در نظام 

اقتصادی کشور فراهم کنیم.
اعتباری  اطالعات  و  آمار  اداره  دو  رؤسای  زکی،  حاجی  و  ابوالفتحی 
اعطای  نحوه  تحلیل  با  دیدار،  این  در  تسهیالت  اعطای  بر  نظارت  و 
حدود  اصالح  برای  افزودند:  استان،  ستاد  در  آن  تمرکز  و  تسهیالت 

اختیارات اجرایی در شعب، گام های اساسی برداشته خواهد شد.
در پایان شمس آبادی، مدیر شعب استان، به بررسی و تجزیه وتحلیل 
عملکرد استان در بخش های مختلف منابع، مصارف، تعهدات و مطالبات 

پرداخت.
کلور  لوازم خانگی  کارخانجات  از  سفر  این  در  می شود؛  یادآور 
شهرک  در  واقع  خانگی(  یخچال فریزر  و  یخچال  انواع  )تولیدکننده 
صنعتی خیام نیشابور و شرکت ایران شرق به صورت ویدئویی بازدید شد 
و طی جلسه ای با جاللیان، مدیرعامل شرکت، مسائلی نظیر نحوه ارائه 
خدمات اعتباری به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و مقرر شد با هدف 
در چهارچوب  به خودکفایی،  و رسیدن  مولد  داخلی  از صنایع  حمایت 

ضوابط بانک و در قالب ارائه اعتبارات الزم، از مجموعه حمایت شود.
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مدیر امور توسعه سرمایه انسانی:
اعتماد به نیروهای جوان، اولویت بانک در حوزه منابع انسانی است

در  رویه  وحدت  ایجاد  و  هماهنگی  به منظور 
دانش افزایی  و  انسانی  سرمایه  فرایندهای 
سراسری  گردهمایی  نخستین  کارشناسان، 
مناطق،  انسانی  سرمایه  کارشناسان  سه روزه 
انسانی،  سرمایه  توسعه  امور  مدیر  حضور  با 
و  اداره ها  رؤسای  استان ها،  شعب  امور  مدیر 
مناطق  نمایندگان  و  نظارت  تحت  کارشناسان 

بانک ایران زمین برگزار شد.

علی  این گردهمایی  در  گزارش؛  این  اساس  بر 
فتاحی، مدیر امور توسعه سرمایه انسانی، ضمن 
تشریح مراحل رشد سازمانی گفت: ذات سرمایه 
با  روش ها  و  فرایندها  اصالح  و  تغییر  انسانی، 
هر  و  است  سازمان  بر  حاکم  موقعیت  رعایت 
تصمیم باید در زمان و مکان مناسب گرفته شود.
انسانی  نیروی  برنامه ریزی  تعریف  در  وی 
فرایندی  انسانی  نیروی  برنامه ریزی  افزود: 
است که بر اساس آن سازمان اطالع می یابد چه 
مورد  انسانی  نیروی  میزان  چه  و  شخصیت هایی 
این  و  دارد  اختیار  در  آینده،  و  حال  در  نیاز، 
درست  مکان  و  مناسب  زمان  در  انسانی  نیروی 
و  وظایف  می توانند  و  می گیرند  قرار  سازمان 
مسؤولیت های خویش را برای رسیدن به اهداف 

سازمانی انجام دهند.
نیازهای  تحلیل  فرایند  کرد:  خاطرنشان  فتاحی 
تغییرات  با  متناسب  سازمان،  انسانی  سرمایه 
محیطی و توسعه نیازهای عملیاتی سازمان هاست؛ 
بنابراین اگر رویکرد بانک تغییر کند، ما هم باید 

برنامه های خود را متناسب با آن تغییر دهیم.
به  اعتماد  انسانی،  سرمایه  توسعه  امور  مدیر 
نیروهای جوان، دانش افزایی، توسعه مهارت های 
از  را  جانشین پروری  اصل  به  توجه  و  حرفه ای 
در  گفت:  و  برشمرد  مدیریت  این  اولویت های 
اعتماد  جوان  همکاران  به  ما  گذشته  سال  چند 
به  را  شعب  می توانند  داشتیم  باور  و  کردیم 
به  تصور  این  که  برسانند  تعیین شده  اهداف 

واقعیت تبدیل شد.
سرمایه  توسعه  شاخص های  خصوص  در  وی 
تغییرات  سیر  کرد:  خاطرنشان  سازمان  انسانی 
می دهد  نشان  گذشته  سال  چند  در  ایجادشده 
مرتبط  رشته های  با  بانک  انسانی  نیروی  اکثر 
و  هستند  مشغول  بانک  در  مطلوب  وضعیت  و 
تعداد  مشاغل  طبقه بندی  طرح  در  توانستیم  ما 
قابل توجهی از کارکنان را ارتقا دهیم که این خود 

یک توسعه است.
این مدیر بانکی بر گذراندن دوره های آموزشی 
بازار  و  نیاز روز  با  متناسب  و حرفه ای  تخصصی 
تأکید  همکاران  برای  بانکداری  صنعت  رقابت 
کرد و گفت: رویکرد و برنامه ریزی مدیریت امور 
توسعه سرمایه انسانی این است که همکاران در 
هر دوره آموزش تخصصی که نیاز دارند، شرکت 
متمرکز  دوره ای  در  است  الزم  اگر  حتی  کنند؛ 
مدیریت  هماهنگی  با  کنند،  شرکت  تهران  در 

استان ها به تهران اعزام شوند.
اخالقی،  ارزش های  حفظ  بر  تأکید  ضمن  وی 
اجرای  در  مشارکت  و  همگرایی  و  حرفه ای 
برنامه ها برای تحقق اهداف و بالندگی های فردی 
همکاران  دوم  خانه  را  کار  محیط  سازمانی،  و 
سازمانی  فرهنگ  کرد:  خاطرنشان  و  دانست 

امنیت  بنابراین  یابد؛  ارتقا  باید  بانک  مطلوب 
شغلی و روانی همکاران و خانواده آن ها و انضباط 
رفتار  دستورالعمل  ابالغی  مفاد  رعایت  و  اداری 

سازمانی، مورد تأکید است.
تعیین  انسانی،  سرمایه  توسعه  امور  مدیر 
دستورالعمل همکاران نمونه، آیین نامه استخدامی 
بانک، نظام پیشنهادات، کانون ارزیابی، مأموریت 
سال  در  مدیریت  این  اهداف  از  را  مرخصی  و 

جاری اعالم کرد.
برنامه های  اجرای  در  داد:  خبر  همچنین  فتاحی 
و  موجود  وضع  آسیب شناسی  با  پیش بینی شده 
اجرای برنامه ها متناسب با شرایط حادث شده در 
طول سه سال گذشته، تعداد زیادی نیروی جوان 
دارای توانایی و مهارت خاص همراه با تحصیالت 
مرتبط در حوزه کاری، جذب واحدهای حضوری 
بازنگری  و  تدوین  حال  در  و  است  شده  استان 
کانون  ایجاد  عملکرد،  مدیریت  آیین نامه های 
اصالح  ارتقای شغلی،  فرایندهای  اصالح  ارزیابی 
و بازنگری طبقه بندی مشاغل، نظام پیشنهادات، 
مرخصی ها  و  مأموریت  و  استخدامی  آیین نامه 
هستیم که با هماهنگی و سطح بندی کارشناسان 
قانونی  فرایند  از طی  بانک پس  واحدهای  سایر 

برای اجرا، ابالغ خواهد شد.
از  خرسندی  ابراز  ضمن  بانکی  مدیر  این 
هماهنگی  به  نیاز  گردهمایی،  این  برگزاری 
مدیریت  کارشناسان  اطالع  و  اشراف  و  بیشتر 
استان ها در اجرای برنامه ها و همگرایی آن ها با 

یکدیگر را مورد تأکید قرار داد و گفت: آنچه در 
عمل برای توسعه سرمایه انسانی بانک و ارتقای 
معاون  و  رئیس  به عنوان  بانک  کارکنان  جایگاه 
شعب الزم است، هماهنگی، همگرایی و همکاری 

مدیران بانک است.
وی تصریح کرد: حرکت در راستای تحقق اهداف 
ابالغی با هماهنگی دو مدیریت سرمایه انسانی و 
کمیته  اعضای  همکاری  و  همدلی  و  شعب  امور 
تصمیم گیران  مجموعه  باور  همچنین  انتصابات؛ 
نتیجه  که  است  بوده  موجود  نیروهای  به  بانک 
بانک   این  عملکرد  متوسط  از  باالتر  رشد  آن 
در  بازار  از  سهم  و  منابع  جذب  در  خصوصی 
تا  اول  رتبه  در  بعضاً  که  استان هاست  مدیریت 

سوم قرار دارد.
بر  سه روزه،  همایش  این  در  می شود؛  یادآور 
راهکارهای  انجام شده،  آسیب شناسی  اساس 
اداری،  زائد  فرایندهای  حذف  اختیار،  تفویض 
چگونگی  همکاران،  مطلوب تر  خدمت رسانی 
بیشتر  رفاهی  و  تفریحی  امکانات  فراهم کردن 
واحدهای  همگرایی  به  تالش  و  انگیزه  حفظ  و 
اجرایی، بررسی شد و در حوزه مباحث حقوقی، 
آموزش حضوری،  و  کار  قانون  اجتماعی،  تأمین 
و  با حضور مدیران ذی ربط و صاحب نظر، بحث 

تبادل نظر شد. 
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به منظـور نظـارت مسـتمر بـر فعالیـت 
مدیریت هـای مناطق و شـعب اسـتان های 
صمیمی  فضایـی  ایجـاد  همچنین  بانـک؛ 
بیـن مدیریـت و روسـای حوزه حراسـت 
بانـک بـا کارکنـان مناطـق، بازدیدهای 
اسـتانی مدیریت امور حراسـت در برنامه 

کاری ایـن مدیریـت قـرار گرفت.

مشاور  یارقلی،  علیرضا  اساس،  همین  بر 
با  همراه  حراست  امور  مدیر  و  مدیرعامل 
علی فتاحی، مدیر امور توسعه سرمایه انسانی 
شعب  امور  مدیر  کنارویی،  حسینی  محمد  و 
استان  شعب  همکاران  با  بانک،  استان های 

البرز دیدار کردند.
برگزاری همایش »الزامات حراست در بانک« 
مالحظات  و  اقدامات  تشریح  محوریت  با 
حراست در سازمان، از دیگر اقدامات مدیریت 

امور حراست در این سفر بود.
را  حراست  وظیفه  جلسه  این  در  یارقلی 
پیشگیری از وقوع حادثه و ایجاد همفکری با 
همکاران و مراقبت از آن ها اعالم کرد و گفت: 
یکی از اهداف مدیریت حراست در استان ها، 
شناخت،  این  و  است  همکاران  با  آشنایی 
و  استان  ظرفیت های  و  استعدادها  کشف  به 
بانک  در  را  مستعد  و  متعهد  افراد  با  آشنایی 

منتهی خواهد شد.

این  ما  تمام تالش  افزود:  امور حراست  مدیر 
است که در فضایی امن خدمات بانک را ارائه 
کنیم و مشتریان با خیال آسوده بتوانند از این 

خدمات استفاده کنند.
مدیریت  مختلف  بخش  تشریح  ضمن  یارقلی 
کرد:  خاطرنشان  بانک،  در  حراست  امور 
و  حفاظت  حوزه  سه  در  حراست  مجموعه 
انتظامات، حفاظت کارکنان و حفاظت فناوری 
اطالعات، تمام توان خود را به کار گرفته است 
امنیت  و  مشتریان  سرمایه  بانک،  اموال  از  تا 

کارکنان، حراست و حفاظت کند.
مصداق  را  ایران زمین  بانک  فتاحی  ادامه  در 
از  حمایت  و  پاس داشتن  صیانت کردن،  بارز 
همکاران در مقابل نامالیمات دانست و گفت: 
همه تالش و هدف مدیریت حراست در جهت 
و  معنوی  فکری،  سالمت  ارتقای  و  حمایت 

مادی همکاران است.
افزود:  انسانی  سرمایه  توسعه  امور  مدیر 
جایگاه  در  همکاران  شما  از  می کنیم  تالش 
سرمایه های ارزشمند بانک حمایت و حفاظت 
کنیم و برای آرامش و امنیت فکری و روحی و 
روانی شما متناسب با شرایط بانک، تدابیر الزم 

اندیشیده شود.
رسالت  نیز  کنارویی  حسینی  جلسه،  این  در 
از  مراقبت  و  پشتیبانی  را  حراست  اصلی 
مهم ترین دارایی سازمان، یعنی نیروی انسانی 
آن برشمرد و گفت: افرادی که در این حوزه 
مسؤولیت دارند، واقعاً دلسوز هستند و بیشتر 
به دنبال پیشگیری هستند تا پیگیری مشکالتی 

که در سازمان ایجاد می شود.
مقام  در  ما  افزود:  استان ها  شعب  امور  مدیر 
بانکدار وظیفه  داریم هوشیار باشیم و با آگاهی 
کامل از بخشنامه ها و دستورالعمل ها، در جهت 

انجام امور بانکی مشتریان همکاری کنیم.
محمد رسول خو شنام، سرپرست شعب استان 
جامع  اطالعات  ارائه  ضمن  همایش  این  در 
گفت:  اخیر،  سال های  در  استان  عملکرد  از 
یکدیگر،  به  احترام  بانک  در  شاغل  همکاران 
احترام به مشتری و مشتری مداری را سرلوحه 
کار خود قرار داده اند و تمام تالش خود را در 
جهت ارائه خدمات باکیفیت به کار گرفته اند تا 

رضایت مشتری جلب شود.
نیروی  فرمانده  محمدیان،  عباسعلی  سردار 
نظامی  مقامات  با  همراه  البرز  استان  انتظامی 
اقتصادی  امور  مدیرکل  و رضا جعفری  استان 
مراسم  این  ویژه  میهمانان  از  البرز،  استان 

بودند.
موضوع  همایش  این  در  محمدیان  سردار 
امنیت در جامعه را ضروری و بسیار پراهمیت 
به  اندازه سالمتی مهم  امنیت  دانست و گفت: 
در حفظ  جایگاه خود  در  باید  ما  همه  و  است 

آن بکوشیم.
در ادامه جعفری مطالبی را در خصوص حفاظت 
گفتار و موضوع جعل اسناد بیان کرد و گفت: 
حفاظت  با  باید  و  هستیم  مردم  امانت دار  ما 
گفتار و صرفه جویی در کلمات، حافظ سرمایه 

مشتریان باشیم.

مشاور مدیرعامل و مدیر امور حراست:
تالش ما ایجاد فضایی امن جهت ارائه خدمات به مشتریان است
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بانک ایران زمین چند سالی است که به منظور حمایت از اقشار نیازمند و در قالب طرح اکرام، با کمیته امداد امام خمینی )ره( همکاری 
می کند. بر همین اساس و به منظور بررسی راه های مؤثرتر در یاری رساندن به جامعه هدف، جلسه ای با حضور مهران باوند سوادکوهی، 
معاون طرح و برنامه، سید محمدحسین استاد، مدیر امور روابط عمومی بانک و سیامک محتشم رمضانی، رئیس اداره اکرام کمیته امداد 

امام خمینی )ره( استان تهران برگزار شد.

در این جلسه، مدیر امور روابط عمومی در خصوص اجرای مسؤولیت اجتماعی سازمانی از سوی بانک ایران زمین گفت: در شرایط کنونی کشور، 
اجرای این مهم بسیار ضروری و حیاتی است و ما آن را فرصتی مغتنم در مسیر بهبود شرایط اقشار آسیب پذیر می دانیم.

وی افزود: حمایت از نهادهای مردمی از سوی بنگاه های اقتصادی، نه تنها رفاه بیشتری در جامعه ایجاد می کند؛ بلکه باعث توسعه و پیشرفت 
کشور نیز خواهد شد.

استاد در ادامه خاطرنشان کرد: از سال ۱399 همکاری این بانک با مشارکت در طرح ایران مهربان و حمایت از ۱۰۰۰ یتیم و فرزند محسنین 
آغاز شده است و در ادامه این مسیر، در سال جاری نیز قرار است تعداد فرزندان معنوی خود را از 2۰۰۰ نفر به 3۰۰۰ نفر افزایش دهد.

در این دیدار رئیس اداره اکرام کمیته امداد امام خمینی )ره( نیز ضمن قدردانی از بانک ایران زمین در سال های اخیر به واسطه حمایت ماهیانه از 
9۰۰ یتیم و فرزندان محسنین استان تهران، گفت: ایجاد روابط دوسویه بین کمیته امداد و این بانک مردمی خوش نام در تمامی این سال ها، گامی 

مؤثر در روند خدمت رسانی به اقشار آسیب پذیر جامعه بوده است و امیدواریم این حمایت ها در سال های آتی نیز ادامه داشته باشد.

مدیر امور روابط عمومی:
اجرای مسؤولیت اجتماعی سازمانی برای بانک، یک ضرورت است
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رادیو آوای ایران زمین
عملکرد شش ماهه نخست رادیو آوای ایران زمین

ایران زمینی ها با این رسانه ارتباط برقرار کرده اند

مدیران محترم، همکاران، مشتریان ارجمند و مخاطبان ارزشمند نشریه ارتباط 
ایران زمین سالم؛ خبرنگار این نشریه هستم. به قول قدیمی ها، زمان مثل برق 
و باد می گذرد. چشم هایم را می بندم و برمی گردم به بهمن ۱396 و تولد یک 
ماه  آن  از  ایران زمین.  بانک  در  ایران زمین  آوای  رادیو  نام  به  اینترنتی  رسانه 
و  ویژه برنامه  برنامه،  صدها  می شود،  تقدیم  شما  به  گزارش  این  که  امروز  تا 
پادکست در موضوعات گوناگون و در مسیر تحقق اهداف تعیین شده از سوی 
این نهاد مالی تولید شده و در اختیار جامعه هدف گرفته است. نظرسنجی های 
اخیر نشان می دهد ایران زمینی ها با این رسانه به خوبی ارتباط برقرار کرده اند 

و محتوای تولیدشده برای آن ها جذاب و آموزنده بوده است.
با این مقدمه، گزارشی از عملکرد شش ماهه نخست این رادیو در سال ۱۴۰۱ 
رادیو  شد،  نوشته  نیز  پیشین  شماره های  در  که  همان گونه  می گذرد.  نظر  از 
آوای ایران زمین در پنجمین سال متوالی فعالیت خود، سال ۱۴۰۱ را با تغییر 
و تحوالت عمده در کنداکتور برنامه هایش آغاز کرد و نمود بارز این تحوالت 

از اوایل ماه اردیبهشت در برنامه های این رسانه بانکی، احساس شد.
سیاست این رادیو در سال جاری، تکیه بیشتر بر ساخت پادکست همراه با در 
نظر گرفتن تنوع در موضوعات و طرح مباحث اقتصادی خرد و کالن؛ به ویژه 
اقتصاد دیجیتال بود. این رسانه در شش ماه نخست امسال توانست با ساخت 
تحلیل  مباحثی چون  با طرح  و  فردا  و  نظیر چشم سوم  پادکست هایی  منظم 
طال،  سکه،  مسکن،  ارز،  و  بورس  بازار  تحوالت  جهان،  و  ایران  مالی  بازارهای 
به  اقتصادی،  رویدادهای  بررسی آخرین  و  دیجیتال  ارزهای  ارزها،  رمز  خودرو، 

این مهم جامه عمل بپوشاند.
آوای  رادیو  تأثیرگذار  و  مهم  بسیار  پادکست های  سری  از  فردا  پادکست 
فناوری  لبه  به  پرداختن  ماه نخست سال جاری  است که در شش  ایران زمین 
در تمام علوم را در دستور کار خود قرار داد؛ از علوم انسانی گرفته تا علوم 

تجربی، ریاضیات، فیزیک، 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 این حوزه تغذیه می شود.
ادامه و در مسیر تحقق سیاست گذاری مدیران رسانه و روابط عمومی در  در 
برای  بانکی  و  مالی  مباحث  ساده  زبان  به  آموزش  بخش  ایران زمین،  بانک 
مشتریان نیز، نیازی اساسی تشخیص داده شد و ده ها پادکست آموزشی مهم 
با موضوعاتی نظیر آشنایی با چک های صیادی، رمز پویا، کارت های نقدی و...؛ 

ساخته شد و در اختیار مشتریان قرار گرفت.
پادکست های آموزشی رادیو آوای ایران زمین با نام کلید، در ردیف پادکست های 

پرطرفدار این رسانه بانکی، طبقه بندی می شوند.
نکتـه بسـیار مهمـی کـه در ایـن میان بـه توضیـح تفصیلـی نیـاز دارد، کارنامه 

درخشـان بانـک ایران زمیـن در زمینـه عمـل بـه مسـؤولیت اجتماعی سـازمانی 
در شـاخه های گوناگـون اسـت. مدیـران ارشـد ایـن نهاد مالـی با علم بـه عالقه 
فـراوان هم میهنـان بـه فرهنـگ و ادب ایران زمیـن در کنـار میـل بـه آگاهـی 
نسـبت بـه جریان هـای ادبـی برون مـرزی، سـاخت برنامه هـای ادبـی و معرفـی 

کتـاب را نیـز در دسـتور سـاخت این رسـانه قـرار داد.
حمایـت همه جانبـه بانـک ایران زمیـن از زبـان و ادبیـات فارسـی در جایـگاه 
عنصـر وحدت آفریـن میـان قوم هـای مختلـف ایرانـی، آن هـم در روزگاری کـه 
ایـادی انگلیـس در فتنـه ای بزرگ بـر طبل تفرقـه و برجسته سـازی مصنوعی و 
جهـت دار زبان هـای محلـی می کوبیدنـد، از درایـت و عشـق متولیـان ایـن نهاد 
مالـی بـه زبـان و ادبیـات فارسـی؛ همچنیـن عمل بـه مسـؤولیت های اجتماعی 

سـازمانی خویـش در ایـن حـوزه خبـر می دهد.
آمارهـا نشـان می دهـد از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون، بیـش از چهـل برنامـه 
ادبـی و فرهنگـی در قالـب پادکسـت های کافـه بانک و کتابی نـو در رادیو آوای 
ایران زمیـن سـاخته شـده و در اختیـار مشـتاقان و دلـدادگان فرهنـگ و ادب 

فاخـر ایران زمیـن قـرار گرفته اسـت.
معرفـی کتاب هـای برتـر جهـان و پرداخـت دقیـق به مباحـث مربوط بـه حوزه 
نـگارش و ویرایـش در زبـان فارسـی؛ نظیر دسـتور زبان فارسـی به زبان سـاده، 
مخاطب شناسـی، حسی نویسـی، زنـده نویسـی، اهمیـت آرایه هـای ادبـی، نحوه 
کپشن نویسـی خالقانـه در شـبکه های اجتماعـی، تصویرسـازی های ادبـی و...؛ 
دغدغـه اصلـی سـردبیران بخـش فرهنگ و ادب این رسـانه مشـتری مدار بوده 

است.
رادیـو آوای ایران زمیـن در جایـگاه بـازوی آموزشـی، اطالع رسـانی و فرهنگـی 
روابـط عمومـی، مفتخـر اسـت کـه همچنـان در مسـیر خدمـت بـه مشـتریان 
محتـرم و ارجمنـد بانـک ایران زمیـن گام برمـی دارد و در تحقـق رؤیـای خـود 
کـه جـذب و رضایـت حداکثـری جامعـه هـدف اسـت، خسـتگی ناپذیر به پیش 

می رود.
ضمـن سـپاس فـراوان از خداونـد متعـال بـه خاطـر توفیـق خدمـت و قدردانی 
خالصانـه از مخاطبـان ایـن رسـانه نجیـب بانکـی، از تک تـک مخاطبـان عزیـز 
خواهشـمند اسـت با درج هرچه بیشـتر نظرات، پیشـنهادها و نقدهای سـازنده 
شـبکه های  و  بانـک  همـراه  نظیـر  بانـک  تعریف شـده  بسـترهای  در  خـود 
پربارترکـردن  در  را  ایران زمیـن  آوای  رادیـو  تحقیقاتـی  گـروه  اجتماعـی، 
پادکسـت های مـورد نظـر خود یـاری کننـد. مثل همیشـه از همراهـی همدالنه 

و صمیمانـه شـما سپاسـگزاریم.

ایـــران زمین بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 8شــهریورماه ۱۴۰۱/ســال هشتم/شماره ۵2

پنجره



اردیبهشت ۱۴۰۱
سال هشتم/شماره ۴۸

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

در پی ارتحال آیت اهلل محمد علی ناصری، استاد اخالق و مدرس حوزه علمیه اصفهان، جمعی از کارکنان ستاد و شعب 
بانک ایران زمین در استان اصفهان، با حضور در مراسم تشییع و خاکسپاری این عالم وارسته، یاد ایشان را گرامی 

داشتند.

حضور بانک ایران زمین  در مراسم خاکسپاری آیت اهلل ناصری

ایـــران زمین بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 9شــهریورماه ۱۴۰۱/ســال هشتم/شماره ۵2

پنجره



اردیبهشت ۱۴۰۱
سال هشتم/شماره ۴۸

زمین ایـــران  بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 ۱۰اردیبهشــت ۱۴۰۱/ســال هشتم/شــماره ۴۸

در پی برگزاری مراسم اهدای جوایز جشنواره باشگاه مشتریان 
ُگل«  همشون  پوچ  ُگل  یا  »جشنواره  عنوان  با  ایران زمین  بانک 
در خرداد سال جاری، مراسم اهدای جوایز برندگان استان های 
نتوانستند در این مراسم  آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل که 

حضور پیدا کنند، در محل شعب این استان برگزار شد.

به منظور خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی، بانک ایران زمین 
با برپایی موکب از عاشقان آن حضرت استقبال و پذیرایی کرد.

بر اساس این گزارش؛ به همت مدیریت شعب استان های غرب 
پذیرایی  و  خدمت رسانی  جهت  ایران زمین  بانک  موکب  کشور 
در مرز شلمچه برپا شد و زائران گرامی از خدمات آن استفاده 

کردند.
استان های  در  آبادان  و  ایالم  الغدیر،  شعب  می شود؛  یادآور 
 3۱ تا   ۱8:۰۰ الی   7:3۰ ساعت  از  خوزستان  و  ایالم  کرمانشاه، 
شهریور، به زائران خدمات بانکی ارائه کردند. در این ایام امکان 
دستگاه های  از  ریال   5/۰۰۰/۰۰۰ سقف  تا  نقد  وجه  برداشت 
زائران  برای  استان ها  این  در شعب  ایران زمین  بانک  خودپرداز 

ارجمند فراهم بود.

جشنواره ُگل یا پوچ همشون ُگل
در استان های آذربایجان و اردبیل

برپایی موکب بانک ایران زمین در مرز شلمچه

ایـــران زمین بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 ۱۰شــهریورماه ۱۴۰۱/ســال هشتم/شماره ۵2

پنجره



اردیبهشت ۱۴۰۱
سال هشتم/شماره ۴۸

زمین ایـــران  بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 ۱۱اردیبهشــت ۱۴۰۱/ســال هشتم/شــماره ۴۸

به گزارش خبرنگار ارتباط ایران زمین، ماه شهریور نیز به سیاق مألوف، فعالیت مدیران بانکی در سطح استان ها ادامه داشت و برگزاری همایش و 
تشکیل جلسات با هدف بررسی عملکرد همکاران استانی پی گرفته شد. بازدید از شعب و واحدهای تولیدی نیز به منظور حمایت هرچه بیشتر از 

تولید داخلی چون همیشه در دستور کار قرار گرفت. در ادامه فعالیت مدیران بانکی را به تفکیک استان می خوانید.

 استان های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل

شرکتی،  بانکداری  و  بالقوه  مشتریان  جذب  منظور  به 
آذربایجان  استان های  شعب  مدیریت  بازاریابی  گروه 
و  پتروپاالیش  شرکت های  از  اردبیل  و  غربی  و  شرقی 
بارلی، تولیدکننده انواع پکیج و رادیاتور بازدید کردند.

اسدی مدیر شعب استان در این جلسات، رسالت بانک 
ایران زمین را مشتری محوری، ارائه کننده انواع خدمات 
بانکداری  مختلف  حوزه های  در  بانکی  و  مالی  دیجیتال 
دیجیتال  بانکداری  الگوی  و  وفاداری  و  اعتماد  پایه  بر 
زمینه ها  تمام  در  ایران زمین  بانک  گفت:  و  برشمرد 
ازجمله گردش مالی، صدور انواع کارت های دبیت، بن 
انواع  صدور  هدیه،  کارت  شاغل،  کارکنان  برای  کارت 
آماده  داخلی،  اسنادی  اعتبار  گشایش  و  ضمانت نامه ها 
عملکرد  بررسی  جلسه  ادامه،  در  است.  خدمت  ارائه 
و  معاونان  مدیر،  حضور  با  مذکور  استان های  شعب 
تجارت  سابین  شرکت  مدیر  و  استان  شعب  رؤسای 

کیش برگزار شد.
همه جانبه  تالش  بر  استان  شعب  مدیر  جلسه  این  در 
کیفیت  با  خدمات  ارائه  و  مشتریان  جذب  در  کارکنان 

مطلوب تأکید کرد و افزود: الزم است مناطق تمام توان خود را به کار گیرند تا بهترین نتیجه برابر با اهداف تعیین شده از سوی مدیران عالی بانک به 
دست آید. اسدی نحوه صحیح ثبت اطالعات سپرده ها در سامانه را نیز مهم ارزیابی کرد و افزود: مشخصات مشتریان در زمان افتتاح حساب باید با 
دقت در سامانه ثبت شود تا کاربران در زمان انجام عملیات بانکی با مشکل روبه رو نشوند. در انتهای جلسه صفایی نیک، مدیر شرکت سابین تجارت 

کیش، در مورد عملکرد شرکت توضیحاتی ارائه کرد و به موارد مطرح شده از سوی مدیریت های مناطق پاسخ داد.
در جلسه ماهانه شعب استان های آذربایجان و اردبیل نیز، اسدی از شعب خواست در جهت جذب منابع قدم بردارند و در این راه از هیچ تالشی دریغ 
نکنند. وی با توجه به برگزاری هم اندیشی آموزشی و برنامه ریزی مبتنی بر آینده پژوهی در تهران افزود: این هم اندیشی در کلیه مدیریت ها و برای 

رؤسا و معاونان و کارشناسان ستادی برگزار خواهد شد.
مدیر شعب استان در خصوص شیوه نامه ارزیابی عملکرد شعب نیز خاطرنشان کرد: در پایان هر فصل عملکرد مربوط به کلیه شعب استان ها در 
شاخص های کمی، از سوی مدیریت امور شعب و در شاخص کیفی از سوی مدیریت های مناطق استان ها اخذ و نسبت به ارزیابی و رتبه بندی شعب بر 

اساس مجموع امتیازات کسب شده اقدام می شود.

بازدید از شرکت های پتروپاالیش و بارلی و بررسی عملکرد شعب با حضور مدیران

اسدی: کیفیت کار مهم است و رتبه بندی شعب با ارزیابی دقیق تر انجام می شود

ایـــران زمین بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 ۱۱شــهریورماه ۱۴۰۱/ســال هشتم/شماره ۵2

گزارش استان ها



اردیبهشت ۱۴۰۱
سال هشتم/شماره ۴۸

زمین ایـــران  بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 ۱2اردیبهشــت ۱۴۰۱/ســال هشتم/شــماره ۴۸

 استان های البرز، قزوین و زنجان

جلسه ماهانه رؤسای شعب استان البرز برگزار شد

البرز،  استان های  شعب  عملکرد  بررسی  ماهانه  جلسه 
رؤسا،  استان،  شعب  معاون  حضور  با  زنجان  و  قزوین 
شرکت  نماینده  همچنین  استان؛  کارشناسان  و  معاونان 

سابین تجارت آریا برگزار شد.
در این جلسه خوش نام، معاون شعب استان، مطالعه دقیق 
منابع امتحانی از سوی همکاران و آمادگی کامل به منظور 
و  دانست  را ضروری  ارتقای شغلی  آزمون های  برگزاری 
گفت: به منظور افزایش دانش بانکی همکاران، کارشناس 
با همکاری رؤسای شعب،  استان  و آموزش  انسانی  منابع 

برنامه ای جامع تهیه و اجرا کنند.
در ادامه عملکرد کلیه شعب در تمامی شاخص ها و میزان 
تحقق اهداف تعیین شده ارزیابی شد و از شعبی که موفق 

شدند به طور کامل به اهداف خود دست یابند، قدردانی شد. در این جلسه ضمن تشریح خدمات و محصوالت شرکت سابین تجارت آریا، بر 
همکاری کارشناسان بازاریابی و فناوری اطالعات استان با نماینده شرکت مذکور تأکید شد.

 استان های خراسان شمالی و رضوی

عملکرد شعب استان خراسان رضوی و شمالی بررسی شد

گردهمایی ماهانه رؤسای شعب استان های خراسان رضوی 
برگزار  استان  شعب  معاونان  و  مدیر  حضور  با  شمالی  و 
استان،  شعب  مدیر  شمس آبادی،  گردهمایی  این  در  شد. 
موقعیت اقتصادی منطقه و ظرفیت های مالی موجود در این 
استان را پراهمیت برشمرد و گفت: رؤسای شعب با توجه به 
انتظارات مدیران ارشد بانک با برنامه ریزی صحیح و درایت 
در راستای تحقق اهداف عالی بانک قدم بردارند. وی افزود: 
وظیفه و هدف اصلی رئیس شعبه شناسایی ظرفیت منطقه 
و مشتریان بالقوه، نیازسنجی اعتباری شرکت ها و واحدهای 
ظرفیت های  با  مطابق  خدمات  ارائه  و  تجاری  و  صنعتی 
مشتریان در چهارچوب قوانین و ضوابط بانک است و این 
شد.  خواهد  محقق  بازاریابی  اقدامات  در  استمرار  با  مهم 
از  استان،  اجرایی  معاون  این گردهمایی رضوی،  ادامه  در 
همکاران خواست در جایگاه یک بانکدار حرفه ای در حوزه 
فعالیت خود، با دقت در جهت انجام امور مشتریان و ارائه 

خدمات با کیفیت به آن ها قدم بردارند.
پایانه های فروشگاهی،  توزیع  نظیر رویه  به موضوعاتی  و  بررسی کرد  را  نظرات گزارش شده شعب  نیز  استان  مالی  و  اداری  رخشانی معاون 

جمع آوری پایانه های صفر تراکنش، نحوه و درخواست پایانه های غیر نقدی پرداخت.

خوش نام: افزایش دانش بانکی همکاران ضروری است و باید در دستور کار قرار گیرد

شمس آبادی: موقعیت اقتصادی منطقه مطلوب است و بازاریابی مستمر ما را 
به موفقیت می رساند

ایـــران زمین بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 ۱2شــهریورماه ۱۴۰۱/ســال هشتم/شماره ۵2

گزارش استان ها



اردیبهشت ۱۴۰۱
سال هشتم/شماره ۴۸

زمین ایـــران  بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 ۱3اردیبهشــت ۱۴۰۱/ســال هشتم/شــماره ۴۸

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 منطقـه، بـر مطالعـه همـکاران و آمادگـی کامل 
ماه هـای  ارتقـای شـغلی در  برگـزاری آزمون هـای  به منظـور 
آتـی تأکیـد کـرد و گفت: شـعب بـا مطالعـه دقیق بخشـنامه ها 
بهتـر  خدمـات  ارائـه  جهـت  در  بانـک  دسـتورالعمل های  و 
بکوشـند. وی پرسـتاری از مشـتریان برتـر را طبـق شـیوه نامه 
از  و  دانسـت  منابـع ضـروری  تخصیـص  و  تجهیـز  کارگـروه 
شـعب خواسـت هنگام مراجعه مشـتریان به شـعبه، بـا معرفی 
دقیـق خدمـات بانـک، مشـتریان را از کلیـه امکانـات آگاه و 
به نحوی کـه در شـأن و منزلـت  خدمـات موردنیـاز آن هـا را 
بانـک و مشـتری اسـت، ارائـه کننـد. معـاون منطقـه البـرز در 
ادامـه بـه تشـریح عملکرد شـعب در طـرح تسـهیالتی انتخاب 
پرداخـت و بـر لـزوم فعالیـت بیش ازپیش شـعب در خصوص 
ایـن طـرح تأکیـد کـرد. در پایان نیـز، عملکرد شـعب در کلیه 

شـاخص ها بررسـی و تجزیه وتحلیـل شـد.

جلسه رؤسای شعب استان های خراسان جنوبی و سیستان وبلوچستان برگزار شد

جنوبی  خراسان  استان های  شعب  عملکرد  بررسی  به  منظور 
همچنین  مختلف؛  شاخص های  در  سیستان وبلوچستان  و 
ضرورت انتقال صحیح، شفاف و کامل موضوعات مطرح شده 
در جلسه شورای مدیران، جلسه رؤسا و معاونان شعب استان 

با حضور مدیر شعب استان برگزار شد.
ابتدای جلسه، یزدانی مدیر شعب استان، بر برنامه ریزی  در 
با  گفت:  و  کرد  تأکید  مصوب  اهداف  تمامی  تحقق  جهت 
تحقق  و  گذشته  سال های  در  شعب  مثبت  عملکرد  به  توجه 
تمامی اهداف، انتظار می رود در سال جاری نیز تمامی شعب با 
بهره مندی از حداکثر توان خود زمینه تحقق اهداف را فراهم 
سایر  بین  را  ایران زمین  بانک  برند  و  نام  دیگر  بار  و  کنند 

بانک های خصوصی، در جایگاه نخست قرار دهند.
از سوی معاونت طرح  برگزاری کارگاه آینده پژوهی  به  وی 
و برنامه نیز اشاره کرد و افزود: با توجه به برنامه ریزی های 

صورت گرفته، کلیه همکاران آمادگی الزم را جهت شرکت در کارگاه مذکور داشته باشند.
مدیر شعب استان ضمن اشاره به سرمایه گذاری بانک ایران زمین در حوزه بانکداری دیجیتال، الزمه پیشرفت بانک در این صنعت را کارکنانی آگاه 

و مسلط به خدمات بانکداری دیجیتال دانست و از همکاران خواست در این زمینه مطالعه کنند و سطح علمی خود را افزایش دهند.
در ادامه جلسه رسایی مقدم، معاون اجرایی شعب استان، به ارائه برخی نکات کلیدی در جلسه شورای عالی مدیران پرداخت و گفت: رمز موفقیت 

هر سازمان، جدیت و پشتکار همراه با همدلی و عدم ایجاد هرگونه حاشیه در واحدهای آن است.
وی افزود: صنعت بانکداری دیجیتال با سرعت در تمامی کشورها در حال  توسعه است و لزوم همراهی و پیشرفت در این صنعت، داشتن دانش و 

آگاهی الزم و به روز بودن اطالعات همکاران در این زمینه است.

 استان کرمان و هرمزگان

جلسه ماهانه شعب استان کرمان و هرمزگان برگزار شد

و  کرمان  استان های  شعب  عملکرد  بررسی  منظور  به 
برگزار  منطقه  معاون  و  مدیر  با حضور  جلسه ای  هرمزگان، 
منسجم  برنامه ریزی  بر  استان،  شعب  مدیر  خواجویی،  شد. 
و به کارگیری همه ابزارها و امکانات و استفاده از توان کلیه 
همکاران نسبت به بازاریابی مفید و مستمر و افزایش منابع 
تأکید کرد و گفت: کلیه شعب به نیت بازاریابی مناسب، در 
تبادل  نظر  و  بحث  برتر  مشتریان  با  جلسه  یک  حداقل  ماه 
داشته باشند و موضوع را روزانه و به طور جدی در دستور کار 
قرار دهند. سپس تورکی، معاون منطقه، ضمن ابالغ اهداف 
جلسات  برگزاری  خصوص  در  مطالبی  بیان  به  شده،  تعهد 
روزانه با کارکنان شعب؛ همچنین فعال کردن همراه بانک و 

اینترنت بانک پرداخت و توجه همکاران را به ظرفیت های موجود در منطقه جلب کرد و گفت: با تالش و برنامه ریزی دقیق می توان به موفقیت های 
بیشتر دست یافت.

یزدانی: پیشرفت ما در گرو کارکنانی مسلط به خدمات بانکداری دیجیتال است

خواجویی: گفت وگوی مستمر با مشتریان برتر، آن ها را به مشتریان وفادار 
تبدیل می کند

 استان های خراسان جنوبی و سیستان وبلوچستان
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 استان مازندران، گلستان و سمنان

همایش سراسری رؤسا و معاونان شعب استان های مازندران، گلستان و سمنان بانک برگزار شد

همایش سراسری رؤسا و معاونان شعب استان های مازندران، 
گلستان و سمنان بانک با محوریت بررسی عملکرد شعب در 
سال جاری و تبیین سیاست ها و اولویت های بانک با حضور 

مدیر استان برگزار شد.
ابتدای  در  یادشده،  استان های  شعب  مدیر  بهرامی،  سلیم 
بانکدار و چهره  جلسه از همکاران خواست در جایگاه یک 
اقتصادی در حوزه فعالیت کاری خود، نسبت به رصد اخبار 
این اطالعات  از  و  باشند  به صورت روزانه حساس  اقتصادی 

در جهت توسعه منافع بانک بهره برداری کنند.
امور  انجام  اعمال همکاران در  و  بر رفتار  نظارت دقیق  وی 
محوله را از رئوس اولیه فعالیت یک مجموعه مالی برشمرد 
از سوی رؤسا کنترل  تمامی موضوعات کاری  باید  و گفت: 

و بررسی شود تا تمامی خدمات به صورت کامل ارائه شود.
مدیر شعب استان های مازندران، گلستان و سمنان در ادامه افزود: بازاریابی در خارج از وقت اداری از مسائلی است که باید در دستور کار تمامی 
بالفعل، ضمن مراجعه حضوری به محل فعالیت آن ها نسبت به معرفی  بالقوه و  با برنامه ریزی صحیح و شناخت مشتریان  کارکنان قرار گیرد و 

خدمات بانک؛ همچنین خدمات متنوع بانکداری مدرن اقدام کنند.

 استان یزد

جلسه مدیر شعب استان با کارگزاری ایساتیس پویا برگزار شد

مدیر  حضور  با  جلسه ای  بانک،  مشتریان  تکریم  منظور  به 
ایساتیس  کارگزاری  مدیرعامل  و  یزد  استان  شعب  معاون  و 
با  همکاری  ایجاد  پورحسنی  جلسه  این  در  شد.  برگزار  پویا 
کارگزاری ایساتیس پویا را گامی مؤثر در پیشرفت اقتصادی 
منطقه برشمرد و گفت: مشارکت و همکاری بنگاه های اقتصادی 
می تواند روند ایجاد اشتغال را سرعتت ببخشد و تولید داخلی 
را در کشور رونق دهد. خبیری مدیرعامل کارگزاری ایساتیس 
پویا نیز، در این جلسه ضمن ارائه اطالعاتی در مورد وضعیت 
رتبه  حاضر  حال  در  کارگزاری  این  افزود:  شرکت  اقتصادی 
سوم را در ارائه خدمات و عملکرد در کشور دارد و آماده است 

با بانک ایران زمین در زمینه های اقتصادی همکاری کند.

سلیم بهرامی: یک بانکدار باید از اخبار اقتصادی روز آگاه باشد

پورحسنی: همکاری با بنگاه های اقتصادی، تولید ملی را در کشور رونق می دهد
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برگزاری دوره آموزشی بازاریابی خدمات بانکی
در شعب استانی

دوره بازاریابی خدمات بانکی شعب استان های اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری، با حضور مدیر و کارکنان 
شعب این استان ها و با هدف توانمندسازی و برخورد صحیح همکاران با مشتریان، با تدریس در دو نوبت برگزار شد.
بر اساس این گزارش؛ وحید علیزاده مدیر شعب استان های اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری، ضمن ابراز 
خرسندی از به کارگیری نیروهای جوان بانک جهت برگزاری و تدریس دوره های آموزشی، گفت: همکاران باید با 
شرکت در دوره های آموزش تخصصی و برنامه ریزی صحیح، بازار هدف را شناسایی و خدمات بانک را معرفی کنند.

در ادامه مجید طالیی، رئیس اداره تحقیقات و مطالعات بازار در جایگاه مدرس، این دوره بازاریابی را قلب تپنده و 
موتور محرک بانک ها برشمرد و گفت: همکاران باید با رصد دائمی بازار و آگاهی از نیاز جامعه و مشتریان، موجب 
بازاریابی،  انواع  نوآورانه،  بازاریابی  دقیق  تعاریف  ارائه  شوند.  بانک  درنهایت  و  دیگر  بخش های  بهره وری  ارتقای 

راهبردهای بازاریابی، سهم بازار و محصوالت بانک، مهم ترین مباحث مطرح شده در این دوره آموزشی بود.

ایـــران زمین بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 ۱5شــهریورماه ۱۴۰۱/ســال هشتم/شماره ۵2

دوره آموزشی



اردیبهشت ۱۴۰۱
سال هشتم/شماره ۴۸

زمین ایـــران  بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 ۱6اردیبهشــت ۱۴۰۱/ســال هشتم/شــماره ۴۸

امروزه با توجه به روند روزافزون تغییر و تحوالت محیطی، بانک ها، 
سازمان ها و شرکت ها، برای پاسخ گویی اثربخش به نیازهای محیطی 
هستند.  نیازمند  راهبردی  کارآفرینی  مختلف  مدل های  به  خویش، 
نوین،  از روش های  استفاده  با  مقاله حاضر در تالش است  ازاین رو 
به صورت  را  خصوص  این  در  صورت گرفته  مطالعات  یافته های 
نظام مند بررسی و بر اساس فرایند شکل گیری و دستاورد خروجی، 

به تحلیل آن ها بپردازد.

مقدمه:

توسعه اقتصادی یک کشور تا حد زیادی به فعالیت های بانکی، صنعتی 
و تجاری آن کشور بستگی دارد. اغلب محققان استدالل می کنند رشد 
اقتصادی یک کشور به طور مستقیم با تحوالت بازارهای پولی )بانک ها( 
در  آن  نقش  دلیل  به  سهام  بازار  است.  مرتبط  سهام(  )بازار  سرمایه  و 
تسهیل تجارت بین واحد مازاد صندوق )سرمایه گذاران( و واحد صندوق 
مدرن،  اقتصاد  در  بانک ها  دارد.  زیادی  اهمیت  )ناشران سهام(  کسری 
در جایگاه یک منبع مهم در تأمین سرمایه الزم برای انجام فعالیت های 
صنعتی و تجاری، نقش حیاتی ایفا می کنند؛ همچنین پول نقش مهمی در 

زندگی مردم دارد.
در این عصر رقابتی، سرمایه گذاران و سپرده گذاران، روش های مختلفی 
برای سرمایه گذاری خود دارند. تصمیم های آن ها برای سرمایه گذاری و 
سپرده گذاری در هر یک از بازارها بسیار مهم است. هرکسی بر اساس 
می گیرد؛  تصمیم  سرمایه گذاری  مورد  در  خود  شخصیتی  ویژگی های 
ویژگی های شخصیتی ای که بر رفتار افراد تأثیر می گذارد و احساسات و 

افکار آن ها را آشکار می کند.
سرمایه گذاران و سپرده گذاران به دنبال اطالعات کمی و کیفی هستند؛ 
زیرا بر بازده آن ها از بازارها تأثیر می گذارد. از آن طرف، تصمیم های 
فردی تحت تأثیر عوامل اقتصادی و رفتاری قرار می گیرد. بسیاری از 
محققان چنین استدالل می کنند که افراد تصمیم گیرانی آگاه هستند و در 

به طور کلی در حسابداری بی طرف طبقه بندی  مورد مسائل مختلف که 
می شوند و در تصمیم گیری های سرمایه گذاری خود از اطالعات حمایت 

می کنند، به دنبال اطالعات هستند.
نظریه مالی فرض می کند که سرمایه گذاران منطقی هستند و بر اساس 

حداکثر سود تصمیم می گیرند.
بازارهای کارآمد است که فرض می کند همه  مالی سنتی، فرضیه  قلب 
واقعیت  بااین حال  می گیرد؛  قرار  همه  اختیار  در  هزینه  بدون  اطالعات 
نشان می دهد سرمایه گذاران در بازارها لزوماً تصمیم های خود را منطقی 
را  است هنگام تصمیم گیری آن ها  نیز ممکن  و عوامل دیگر  نمی دانند 
می کند  تشویق  را  محققان  پدیده  این  بنابراین،  دهد؛  قرار  تأثیر  تحت 
بین  بی منطقی  ایجاد  باعث  است  ممکن  که  کنند  بررسی  را  عواملی 

سرمایه گذاران شود.
پدیده  این  می کند.  ایجاد  بازارها  در  را  متعددی  مشکالت  بی منطقی 
رفتاری سرمایه گذاران در چند دهه گذشته تحت عنوان »مالی-رفتاری« 
موردمطالعه قرار گرفته است. این حوزه مالی مدرن در دو دهه گذشته 
پیشرفت چشمگیری داشته است؛ عالوه بر این، امور مالی-رفتاری تأثیر 

عوامل روانی را بر بازارها مطالعه می کند.
شواهد حاصل از مطالعات اخیر در مورد امور مالی-رفتاری به ما می گوید، 
به کارگیری  با  کنیم.  فکر  مالی  سنتی  مفروضات  به  متفاوت  به گونه ای 
نظریه روان شناختی، رفتار انسان در بازارهای پولی و سرمایه و استفاده 
برای  بهتری  موقعیت  تصمیم ها،  درک  برای  ابزاری  به عنوان  آن  از 
درک رفتار سرمایه گذاران و سپرده گذاران غیرمنطقی خواهیم داشت؛ 
رفتار  توضیح  برای  می توان  مردم شناسی  و  روان شناسی  از  بنابراین 

غیرمنطقی سرمایه گذاران استفاده کرد.
با توجه به امور مالی - رفتاری، سرمایه گذاران فردی همیشه در جهت 
منافع خود رفتار نمی کنند؛ به همین دلیل، بسیاری از محققان رفتارهای 
به  که  را  افرادی  درک  کرده اند  تالش  و  بررسی  را  سرمایه گذاران 
افزایش  می کنند،  مدیریت  را  خود  سرمایه گذاری  مختلف  شیوه های 

دهند.
نحوه  می تواند  جدید  اطالعات  می کنند،  بیان  پیشین  پژوهش های 
تصمیم ها  بر  که  محیطی  عوامل  میان  در  دهد.  تغییر  را  تصمیم گیری 

بررسی شاخص های ادراکی سپرده گذاران و خریداران سهام بانک ها
با توجه به ابعاد مالی-رفتاری
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تأثیر می گذارد، اطالعات نقش اساسی دارند. سپرده گذاران بر اساس 
اطالعاتی که از منابع مختلف دریافت می کنند، تصمیم خود را در مورد 
تعیین  می کنند.  تعیین  سپرده گذاری  هر  در  موجود  اطمینان  عدم 
را  اخبار  برخی  توضیح می دهند سپرده گذاران چگونه  متغیرهایی که 
متوجه می شوند؛ اما اخبار دیگر را نادیده می گیرند و آنچه را که متوجه 
ویژگی های  متقابل  اثر  نحوه  تحلیل  می کنند؛  تفسیر  چگونه  می شوند 
چگونگی  و  سپرده گذاران  درک  مراحل  از  یک  هر  در  اطالعات 
بسیار  گام  اطالعات  پردازش  ارتقای  جهت  اطالعاتی  منابع  اثربخشی 
مهمی در تعیین اطالعات مربوط به تصمیم گیری و نحوه اتخاذ تصمیم 

از سوی سپرده گذاران است.

توجه  می کند:  ادغام  را  مرحله  سه  سپرده گذاران  شناختی  مدل های 
تعامل متغیرهای  تأثیر  این مدل ها چگونگی  کردن، احساس و عمل. 
زمینه ای و صفات فردی، جمعیت شناسی و مؤلفه های دیگر را بر سه 

بعد شناختی سپرده گذاران بررسی می کند.

توجه کردن یک عنصر کلیدی در یک مدل تصمیم گیری است؛ زیرا 
قادر  که  افرادی  می کند،  استدالل   )۱988( استارباک  که  همان طور 
اهداف  به  رسیدن  برای  کنند،  مشاهده  را  مربوطه  تغییرات  نیستند 
خویش با مشکل مواجه می شوند. این مشکالت به این دلیل به وجود 
اصالح  به درستی  را  خود  دانش  از  استفاده  نحوه  یا  فرد  که  می آیند 

نمی کند یا نیاز به ارتقای بیشتر دانش خود را تشخیص نداده است.

دریافتی  جدید  اطالعات  از  سپرده گذاران  درک  نحوه  است  بدیهی 
می گیرند،  که  تصمیم هایی  و  بانک ها  سایر  و  مرکزی  بانک  سوی  از 
ادراک  بر  مؤثر  عوامل  شناخت  و  بررسی  با  است.  محوری  موضوعی 
شناختی سپرده گذار از منابع اطالعاتی همچون ابهام، شفافیت، قابلیت 
و  ابهام  تحمل  سبک شناختی،  همچون  شناختی  نمایه های  و  اطمینان 
مالی،  بازارهای  پویایی  توضیح  بر  عالوه  ابعاد،  سایر  و  فردی  صفات 
برای  رفتارها،  یا  راهبردها  تعریف  با  را  دانشگاهی  مبانی  می توان 

کاهش شکاف بین بازارهای واقعی و بازارهای کارا تقویت کرد.

تعریف مالی-رفتاری

مـالی-رفتاری، مطالعه چگونگی تفسیر افراد از اطالعات بـرای اتخاذ 
به  مالی-رفتاری  به عبارت دیگر،  است؛  سرمایه گذاری  تصمیم های 

دنبال تأثیر فراینـدهای روان شناختی در تصمیم گیری است.
یکی از موضـوعات مهـم در بحـث مـالی-رفتـاری، مطالعـات مربـوط 
تبیـــین  و  سپرده گـــذاران  تصمیم گیری  فراینـد  شناسـایی  بـه 
اغلب  است.  اطمینان  عدم  شرایط  در  آن ها  تصمیم گیری  الگـــوی 
نمیتوانند  اطمینان،  عـدم  بـا  مواجه  هنگـام  افراد  می شود  مشاهده 

داده های  تمام  توصیف،  نظام مند  به صورت  را  مسائل  ندارند  تمایل  یا 
ضـروری را ثبـت یا اطالعات را برای ایجاد قواعد در تصمیم گیری ها 

ترکیب کنند.
در عمل مشاهده می شود افـراد برای تعیین روش انجام کار سازگار 
استفاده  عینی«  »کمتر  و  ذهنی«  »بیشتر  مسیرهای  از  غالباً  اهـداف،  با 
مـی کننـد؛ بنابراین، این پرسـش مطـرح می شود کـه الگوی شناختی 
سرمایه گذاران مبتنی بر نشانه های محیط اطالعاتی چیست و این الگو 

چه ابعاد و مؤلفه هایی دارد؟

نتیجه

و  سپرده گذاران  از  که  رفتارهایی  و  اعمال  می دهد  نشان  نتایج 
سرمایه گذاران سر می زند، در سازمان هایی مانند بانک ها که به فراخور 
اهمیت  دارند،  سروکار  مشتری  و  ارباب رجوع  با  فعالیت هایشان  نوع 
آن ها  سازنده  و  مثبت  رفتارهای  که  نسبت  همان  به  و  دارد  زیادی 
می تواند به سازمان در رسیدن به اهدافش کمک کند، رفتارهای منفی 
و مخرب آن ها نیز می تواند در کار آن ها اخالل ایجاد کند. این امر از 

جایگاه انکارناپذیر مشتریان در عملکرد بانک ها پرده برمی دارد.
به طورکلی می توان گفت، در کلیه دوره های زمانی مهم ترین عاملی که 
در تعیین رفتار مالی تأثیرگذار است، عوامل مربوط به محیط اطالعاتی 
اطالعاتی،  شفافیت  ازجمله  مفهوم  چهار  که  اطالعاتی  محیط  است. 
اطالعات پراکنده، دسترسی اطالعاتی و کیفیت اطالعاتی را در برگرفته 
است؛ بنابراین ازآنجاکه در کشور عوامل محیطی بر رفتار مالی تأثیر 
کارایی؛  افزایش  برای  راه هایی  دنبال  به  باید  بانک ها  دارد،  زیادی 

همچنین کاهش ریسک در شرایط نوسانات اقتصادی باشند.

مؤلف:
امیرحسین جعفری

 دانشجوی دکتری حسابداری
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به گزارش خبرنگار ارتباط ایران زمین، قسمت اول مقاله بازاریابی نسل پنجم در شماره پیشین به شما تقدیم شد. در این شماره و شماره 
بعد صفحه پرونده، درباره مفهوم کلیدی و ارزشمند بازاریابی نسل پنجم سخن به میان می آید. خواندن این مقاله دنباله دار - با تأکید- به 

شما پیشنهاد می شود.

عوامل مؤثر بر اجرای راهبرد بازاریابی
راهبرد یک جهت گیری ذهنی است که حرکت به سمت مجموعه ای از اهداف 
بازاریابی  راهبرد  در  مؤثر  عوامل  می کند.  میسر  چشم انداز  یک  قالب  در  را 

عبارتند از:
شناخت مخاطب خود؛  

انجام عمل مطلوب مشتری؛    
درک مفهوم قیف بازاریابی.  

متنوعی  و  مختلف  مراحل  به  مختلف  کارشناسان  سوی  از  بازاریابی  قیف 
تقسیم شده است؛ اما به طورکلی مراحل زیر را در برمی گیرد:

1( باالی قیف: مشتری به محصول یا شرکت هیچ توجهی ندارد؛
2( وسط قیف: مشتری در حال تحقیق برای پیدا کردن محصول مناسب برای 

حل مشکل یا رفع نیاز خود است؛

3( انتهای قیف: مشتری آماده خرید است.

مشخص کردن  تاکتیک های خود
شناسایی و انتخاب تاکتیک هایی که به کمک آن ها می توانید بهتر و سریع تر به هدف خود دست پیدا کنید، بخشی از تمام راهبردهای مؤثر 
و  گیجی  احساس  است،  زیاد  بسیار  موجود  گزینه های  تعدد  و  تنوع  میزان  آنالین(  بازاریابی  در  ازآنجایی که )به خصوص  البته  است.  بازاریابی 
سردرگمی دور از انتظار نخواهد بود؛ درعین حال، با توجه به مخاطبان خود )که در مرحله اول با آن ها آشنایی پیدا کرده اید( و تاکتیک ها و 
کانال هایی که برای آن ها محبوبیت بیشتری دارند می توانید شروع خوبی داشته باشید. برای انتخاب بهترین روش ها و کانال ها ابتدا بررسی کنید 
که مخاطبان هدف شما بیشتر وقت خود را در کجا می گذرانند، سپس برای انتخاب تاکتیک ها و روش های مختلف بازاریابی برای ارتباط مؤثر با 

آن ها در زمان مناسب در آن موقعیت ها برنامه ریزی کنید.

بازاریابی نسل پنجم
قسمت دوم
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 اجرای راهبرد بازاریابی خود
»مهارت ها«،  باید  بازاریابی  راهبرد  دقیق  و  صحیح  اجرای  برای 

»کارکنان« و »ابزار« مناسب در اختیار داشته باشید.
الف( مهارت های الزم برای بازاریابی

مهارتی که هر بازاریاب برای موفقیت در بازاریابی به آن نیاز دارد به 
نوع اقداماتی وابسته است که باید انجام دهد؛ اما به طورکلی مهم ترین 
مهارت های الزم که در بسیاری از روش های بازاریابی به کار می آیند، 

می توان به موارد زیر اشاره کرد.
بازاریابی  در  مؤثر  ارتباط  برقراری  توانایی  کالمی:  ارتباط  مهارت 
در  معموالً  کالم  تأثیرگذاری  و  وضوح  و  دارد  سزایی  به  اهمیت 

موفقیت آمیز بودن بازاریابی حرف اول را می زند.
مهارت نویسندگی: شما به عنوان کسی که بازاریابی می کند، باید زیاد 
دست به قلم شوید؛ چه برای تولید محتوا چه برای نوشتن ایمیل برای 

مشترکان فهرست ایمیل مارکتینگ خود.
است  بیشتر  اطالعات  کسب  معنای  به  بیشتر  تحقیق  تحقیق:  مهارت 
برنامه ریزی  می توانید  بهتر  باشید،  داشته  بیشتری  اطالعات  هرچه  و 

کنید.
مهارت تجزیه وتحلیل: توانایی تحلیل اطالعات خام جمع آوری شده و 
شناسایی روندهای صعودی و نزولی و دلیل آن ها برای جرح وتعدیل 

و بهبود اقدامات مرتبط با بازاریابی ضروری است.
ب( ابزارهای بازاریابی

بازاریابی  مختلف  بخش های  و  کارکنان  که  ابزارهایی  انتخاب  معموالً 
برای انجام کار خود از آن ها بهره می گیرند به تاکتیک ها، اهداف و 
موارد  به  می توان  ابزارها  این  ازجمله  است؛  وابسته  شرکت  امکانات 

زیر اشاره کرد:
نظم  حفظ  برای  ابزارها  این  از  استفاده  پروژه:  مدیریت  ابزارهای 
گروه های بازاریاب و پیگیری و نظارت بر روند اجرای پروژه ها الزم 

است.
زمان بندی  ازآنجایی که  اجتماعی:  شبکه های  زمان بندی  ابزارهای 
ارسال پست در شبکه های اجتماعی در مقیاس کالن تقریباً غیرممکن 

است، استفاده از چنین ابزارهایی ضرورت دارد.
برنامه های  از  استفاده  محتوا:  انتشار  و  تولید  تقویم  برنامه های 
نرم افزاری به منظور تعیین بازه های زمانی تولید و انتشار محتوا برای 

حفظ عالقه کاربران ضروری است.
مخصوص  برنامه های  از  استفاده  ایمیلی:  بازاریابی  پلتفرم های 
بازاریابی ایمیلی برای مدیریت فهرست های بازاریابی و ارسال ایمیل 

و خبرنامه ضروری است.
سنجش  برای  ابزارها  این  از  اطالعات:  تجزیه وتحلیل  ابزارهای 
اگر  که  باشید  داشته  خاطر  به  می شود.  استفاده  بازاریابی  عملکرد 
کاری  اصالً  که  انگار  بسنجید،  را  خود  اقدامات  بازده  و  تأثیر  نتوانید 

انجام نداده اید.
با  مرتبط  اقدامات  می توانید  سئو  ابزارهای  کمک  به  سئو:  ابزارهای 
وضعیت  بر  نظارت  ازجمله  جست وجو،  موتورهای  برای  بهینه سازی 
بک  بر  نظارت  رقابتی،  تحقیق  انجام  رتبه بندی،  در  کلیدی  کلمه های 
با  و  به آسانی  را  مشابه  موارد  و  کلیدی  کلمه  تحقیق  انجام  لینک ها، 

کارآمدی بیشتری انجام دهید.
خودکارسازی  برای  ابزارها  این  از  بازاریابی:  اتوماسیون  ابزارهای 
فرایندهای بازاریابی )مانند ارسال ایمیل با انجام یک رفتار خاص از 

سوی کاربر( استفاده می شود.
نرم افزار: CRM به کمک نرم افزارهای مدیریت روابط مشتری

 می توانید اطالعات مشتریان را به شکل سازمان دهی شده ای ذخیره و 
رابطه خود را با آن ها مدیریت کنید.

یا  مورد  چندین  شرکت ها  از  برخی  بازاریابی:  مدیریت  پلتفرم های 
همه موارد باال را در یک پنل در اختیار کاربر قرار می دهند. طبیعتاً 
همه  کارآمدی  تقویت  باعث  می تواند  پلتفرم هایی  چنین  یکپارچگی 

اجزای آن شود.

نسل های بازاریابی از دیدگاه فیلیپ کاتلر
                                        

1( نسل اول بازاریابی محصول محور
ابتدا   ۱97۰ از  پیش  سال های  در  کاتلر  نظر  از  بازاریابی(  )تولید، 
محصوالت تولید، سپس وارد بازار شده و درنهایت از سوی بازاریابان 
به جست وجوی چگونگی فروش به اشخاص تفکر می شد. ازنظر کاتلر 

این نوع بازاریابی امروزه در بازار منسوخ شده است. 

2(  نسل دوم بازاریابی مشتری محور
به  تولیدکنندگان  بازاریابی،  دوم  نسل  در  بازاریابی(  تولید،  )تحقیق، 
ارائه سبک جدیدی از بازاریابی روی آوردند. در این شیوه پیش از 
تولید به امر بازاریابی می پرداختند و پس از پیدا کردن نیازمندی های 
و  تولید  را  آن ها  پسند  و  خواسته  با  مطابق  محصولی  مشتریان،  فعلی 
به بازار عرضه می کردند. این نسل از بازاریابی نیز در سال های حدود 

۱99۰ منسوخ شد.

3( نسل سوم بازاریابی انسان محور
)تحقیق، تولید، بازاریابی، ارتباط دائمی با مشتری تا نفوذ به ذهن و 
قلب او( در نسل سوم بازاریابی کاتلر عنوان می کند امروزه ما برای 
موفقیت در فرایند فروش نیازمند همراهی با مصرف کنندگان تا پس 
دنیا  در  موفق  بازاریابی  مدیران  هستیم.  محصول  مصرف  و  خرید  از 
و  باشند  ارتباط  در  مصرف کنندگان  با  نیز  خرید  از  پس  باید  امروزه 

نیازهای آن ها را حین و پس از مصرف پاسخ گویند.

4( نسل چهارم بازاریابی دیجیتال محور
شبکه های  و  رسانه ها  از  استفاده  بر  تنها  دیجیتال  دنیای  در  بازاریابی 
دیجیتال متکی نیست. فاصله دیجیتالی همچنان در میان افراد جامعه 
وجود دارد. از همین رو رویکرد بازاریابی ما باید به شکل همه جانبه - 
بازاریابی  فناوری  به کارگیری  باشد.  آفالین -  هم  و  آنالین  هم  یعنی 
)martech(، تنها محدود به توزیع محتوای دیجیتال در شبکه های 
مجازی نیست. فناوری هایی مانند هوش مصنوعی، فرایند آموزش زبان 
طبیعی و اینترنت اشیا، این قابلیت را دارند که رویکردهای بازاریابی 

را به کل متحول سازند.
5( نسل پنجم بازاریابی هوش مصنوعی محور

بازاریابی نسل پنجم به رغم سه چالش عمده در پس پرده شکل گیری 
آن، یعنی شکاف بین نسل ها، قطبی سازی رفاه و شکاف دیجیتالی تحقق 
می یابد. این اولین بار در تاریخ جهان است که پنج نسل از انسان ها، 
با خلقیات و ارزش های متفاوت، به طور هم زمان کنار یکدیگر زندگی 

می کنند.
غالب  همچنان   X نسل  و  جمعیت  انفجار  نسل  به  متعلق  افراد 

در  را  خرید  قدرت  و  اقتصاد  در  تصمیم گیری  موقعیت های 
دست دارند؛
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کار  نیروی  اعظم  قسمت   Y و   Z دیجیتالی  نسل های  که  حالی  در   
جدید و بزرگ ترین بازار مصرفی را تشکیل می دهند. عدم شناخت 
و  زیردستان  پیشین،  نسل های  به  متعلق  ارشد  مدیران  میان  مؤثر 
مشتریان جوان ترشان می تواند به شدت مشکل ساز باشد؛ همچنین 
بازاریابی در شرایط نابرابری مزمن و قطبی شدن بازارها می تواند کار 

دشواری باشد.
طبقات باالتر جامعه که صاحب شغل های پردرآمدتر و قدرت خرید 

بیشتری نسبت به سایرین هستند،همچنان به سرعت رشد 
داغ تر  را  لوکس  محصوالت  بازار  می تواند  موضوع  این  که  می کنند 
گسترش  حال  در  نیز  جامعه  پایین تر  طبقات  دیگر  طرف  از  کند. 
کمتر  ارزش  و  قیمت  با  اجناس  بازار  رشد  معنی  به  این  و  هستند 
است. این در حالی است که طبقه متوسط و بازار مرتبط با آن ها روز 
به روز در حال کوچک تر شدن و حتی از بین رفتن است. این امر 
باعث می شود شرکت های تجاری و بازار برای سرپا ماندن، به اجبار 

به سوی یکی از دو قطب ایجادشده در جامعه حرکت کنند.
به  که  را  افرادی  میان  دیجیتالی  شکاف  باید  همچنین  بازاریابان؛ 
سودمندی روش های دیجیتال اعتقاد دارند و افرادی که مقابل آن ها 
قرار می گیرند، برطرف کنند. دیجیتالی شدن امور می تواند ترس از 
به  افراد  از  بسیاری  برای  را  خصوصی  حریم  یا  شغل  دادن  دست 
همراه داشته باشد و از طرف دیگر باعث رشد تصاعدی و افزایش 
میان  از  را  شکاف  این  باید  کسب وکارها  شود.  انسان ها  رفاه  سطح 
روبه جلو  فناوری  پیشرفت  کند  پیدا  اطمینان  مشتری  تا  بردارند 

حرکت می کند و با آغوش باز از آن استقبال کند.

نسل پنجم بازاریابی چیست؟
بستن  کار  به  معنای  به  ساده  تعریفی  در  بازاریابی  پنجم  نسل 
کیفیت  ارتقای  و  ارائه  انتقال،  تولید،  برای  انسان  مقلد  فناوری های 
مسیر پیش روی مشتریان است. یکی از مهم ترین مباحث نسل پنجم 
بازاریابی فناوری آینده است؛ یعنی مجموعه فناوری هایی که به قصد 
ازجمله  است،  آمده  وجود  به  بازاریاب  افراد  قابلیت های  با  رقابت 
 ،)NLP( طبیعی زبان های  پردازش   ،)AI( مصنوعی هوش  فناوری 
 ،)VR( مجازی واقعیت   ،)AR( افزوده واقعیت  رباتیک،  حسگرها، 
نسل  فناوری ها  این  از  ترکیبی  بالک چین.  و   )IOT( اشیا  اینترنت 

پنجم بازاریابی را ممکن می سازد.
برای سال های متمادی، هوش مصنوعی برای فراگیری توانایی های 
شناختی انسانی پرورش داده شده است؛ به خصوص توانایی یادگیری 
از داده های بی قاعده مشتریان و کشف ایده های جدیدی که ممکن 
دیگر  همراه  مصنوعی  هوش  اگر  باشد.  مفید  بازاریابان  برای  است 
عرضه  برای  آن  از  می توان  شود  به کارانداخته  مفید  فناوری های 
تجزیه وتحلیل  علم  کرد.  استفاده  مشتری  هر  به  مناسب  پیشنهاد 
که  می دهند  قرار  بازاریابان  اختیار  در  را  امکان  این  کالن داده ها، 
کنند.  شخصی سازی  مشتری  هر  قبال  در  را  خود  بازاریابی  راهبرد 
بازاریابی »جز از کل« یا »بخش های  فرایندی که به آن اصطالحاً 
تک نفره« گفته می شود. اکنون بیش از هر زمانی این روش بازاریابی 

مرسوم شده است.
به وسیله  بگیرید.  نظر  در  را  بازاریابی  پنجم  نسل  از  مثال ها  این 
به  می توانند  شرکت ها  مصنوعی،  هوش  ماشینی  یادگیری  فرایند 

دارد  احتمال  چقدر  کنند  پیش بینی  پیشگویی،  الگوریتم  یک  کمک 
محصول جدیدی با یک سری خصوصیات ویژه با استقبال مشتریان 
مواجه شود؛ درنتیجه بازاریابان می توانند از بسیاری از مراحل فرایند 
این  نتایج  موارد،  بیشتر  در  کنند.  صرف نظر  جدید  محصول  توسعه 
و  است  بازار  واپس گرایانه  مطالعه  از  دقیق تر  بسیار  پیشگویی ها 
سریع تر از پرسشنامه های وقت گیر، نتایج خود را آشکار می سازد.

برای  را  سودمند  خرید  الگوی  می تواند  همچنین  مصنوعی؛  هوش 
محتوای  و  محصوالت  تا  کند  کشف  الکترونیکی  خرده فروشان 
پیشنهاد  خریداران  از  گروهی  مشخصات  اساس  بر  را  مناسب 
فعاالن  میان  حیاتی  تمایز  توصیه گر،  جست وجوی  موتورهای  کند. 
مانند  دیجیتالی  کسب وکارهای  سایر  و  الکترونیکی  تجارت  عرصه 
آمازون، نتفلیکس و یوتیوب را نشان می دهند. آن ها به طور مداوم 
تا  می کنند  تجزیه وتحلیل  را  مشتریان  گذشته  خریدهای  تاریخچه 
روابط  و  کنند  ایجاد  مشتریان  از  پویا  تقسیم بندی  و  پروفایل سازی 
و  پیش فروش  برای  را  مرتبط  غیر  به ظاهر  محصوالت  بین  پنهان 

فروش مکمل پیدا کنند.
دفتری  فعالیت های  و  کارها  به  فقط  پنجم  نسل  بازاریابی  اجرای 
محدود نمی شود. هوش مصنوعی همراه با پردازش زبان های طبیعی، 
فعالیت های  دادن  انجام  را  بازاریابان  می تواند  رباتیک  و  حسگرها 
مستلزم رویارویی با مشتری یاری کند. از محبوب ترین برنامه های 
ارائه خدمات به مشتریان ربات های پاسخ گو هستند. چندین شرکت 
در رویارویی با چالش های منابع انسانی مانند سالخوردگی جمعیت 
برای  خودکار  ابزارهای  سایر  یا  ربات ها  از  هزینه ها،  افزایش  و 

جایگزینی کارکنان خط مقدم استفاده می کنند.
خرده فروشندگان می توانند با کمک سنسورها و اینترنت اشیا، همان 
تجربه دیجیتال را در فضای فیزیکی نیز پیاده کنند؛ برای مثال یک 
سلیقه  می تواند  کوچک  فروشگاه  یک  در  چهره  تشخیص  نمایشگر 
نمایش  به  را  آن ها  میل  باب  تبلیغات  و  بزند  حدس  را  مشتریان 

بگذارد.
بازاریابان  برای  شده  به کاررفته  فناوری های  از  برخی  است  ممکن 
دور از دسترس یا حتی ترسناک به نظر برسد. در حال حاضر یک 
سیستم عامل با هوش مصنوعی منبع باز که محصول شرکت های گوگل 
و مایکروسافت است، در دسترس کسب وکارها قرار دارد. گزینه های 
متعددی برای تجزیه وتحلیل مبتنی بر داده های رایانش ابری وجود 
دارد که از طریق اشتراک های ماهانه قابل دسترسی هستند. بازاریابان 
می توانند از بین طیف گسترده ای از سیستم عامل های ساخت ربات 
پاسخ گو، نمونه ای را انتخاب کنند که کاربری آسانی داشته تا حتی 

افراد غیرماهر نیز امکان استفاده از آن را داشته باشند.
می شود.  بررسی  راهبردی  کامالً  نگاهی  با  بازاریابی  پنجم  نسل 
قاعده کلی این است که فناوری باید از راهبرد پیروی کند؛ بنابراین 
مفاهیم موجود در بازاریابی نسل پنجم برای همه بسترهای ابزاری 
تعمیم پذیرند. شرکت ها می توانند این روش ها را به کمک نرم افزار 
و سخت افزار پشتیبانی که در بازار موجود است به اجرا در بیاورد. 
مسأله کلیدی این است که شرکت ها باید بازاریابانی در اختیار داشته 
باشند، که به خوبی به نحوه طراحی راهبرد که از فناوری مناسب برای 
کاربردهای متنوع بازاریابی استفاده می شود؛ بهره مند شوند. با وجود 
بحث مفصل بر نقش مهم فناوری، بسیار اهمیت دارد به یاد داشته 
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باشیم که انسان همواره در مرکز توجه نسل پنجم بازاریابی قرار دارد. فناوری آینده به کار گرفته می شود تا در تولید، انتقال، ارائه و 
ارتقا کیفیت مسیر پیش روی مشتریان به بازاریاب کمک کند. هدف ایجاد نوع جدیدی از تجربه مشتری )CX( است که بی دردسر 
و مجذوب کننده باشد. برای رسیدن به این هدف شرکت ها باید برای شکل گیری یک هم زیستی مسالمت آمیز و متعادل میان انسان و 

هوش مصنوعی تالش کنند.

هوش مصنوعی این قابلیت را دارد که الگوهای رفتار مشتری را 
که قبالً ناشناخته بودند، از انبوه داده ها کشف کنند؛ با وجود این، 
به رغم قدرت محاسباتی هوش مصنوعی، فقط انسان ها می توانند 
انسان های دیگر را درک کنند. ما همواره به انسان های بازاریابی 
نیاز داریم که انگیزه نهانی پشت رفتارهای مشتریان را پاالیش 
و تفسیر کنند. دلیل آن هم این است که هوش انسان در عین 
این که به شدت تحت تأثیر محیط خود قرار دارد، بسیار گنگ و 
نامفهوم است. هیچ کس نمی تواند دقیقاً سر دربیاورد که بازاریابان 

هنوز  و  می کنند  پیدا  دست  خود  دانش  و  ایده ها  به  چگونه  کارکشته 
دست اندرکاران فناوری ما نتوانسته اند ماشینی بسازند که بتواند در حد 

یک انسان با مشتریان ارتباط برقرار کند.
ازآنجایی که نمی توانیم به کامپیوترها کارهایی را یاد دهیم که خود هم 
نمی دانیم چگونه فراگرفته ایم، نقش انسان های بازاریاب همچنان در 
نسل پنجم بازاریابی پررنگ باقی مانده است؛ درنتیجه بحث اصلی نسل 
پنجم بازاریابی به این پرسش می پردازد که در کدام نقطه ماشین و 
انسان می توانند در کنار یکدیگر قرار گیرند و به بهترین نحو ممکن، 

تجربه مشتری را ارتقا ببخشند.
            ادامه دارد...

  

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

بگویید.
با نام و یاد خدا و ضمن عرض سالم به تمامی 
همکاران گران قدر بانک ایران زمین، بنده سمیه 
شریفی مقدم هستم، متولد سال ۱362، دارای 
مدرک کارشناسی حسابداری و از زمستان سال 
۱39۱ افتخار این را داشتم که به خانواده بانک 

ایران زمین بپیوندم.
شعبه  کدام  در  و  سمت  چه  در  هم اکنون 

فعالیت می کنید و چند همکار دارید؟
بنده هم اکنون با پست متصدی امور بانکی در 
مشغول  تهران  استان   )۱25( ستارخان  شعبه 
بانک و مشتریان  به  ارائه خدمت  به فعالیت و 
وزین هستم. شعبه ستارخان دارای همکارانی 
حال  در  که  است  مسؤولیت پذیر  و  خدوم 
به  نسبت  و  بوده  در شعبه حاضر  تماماً  حاضر 
انجام مسؤولیت ها و وظایف محوله در راستای 
رسیدن به اهداف عالیه بانک ایران زمین اقدام 

می کنند.
دالیل  بانکی،  امور  متصدی  یک  جایگاه  در 

موفقیت خود را چه می دانید؟
بعد از لطف و عنایت پروردگار که عقیده دارم 
به  می شود،  مرتفع  امور  همیشه  او  به  توکل  با 
محصوالت  شناخت  همچون  موضوعاتی  نظرم 
)مدرن(  دیجیتال  و  سنتی  بانکی  خدمات  و 
هدف،  مشتریان  به  آن ها  به موقع  معرفی  و 
بانکی  نیازهای  تجزیه وتحلیل  و  شناسایی 
مشتریان و راهنمایی و هدایت آن ها به منظور 
دریافت خدمات بانکی متناسب، مشتری مداری 
راستای  در  مشتریان  با  مناسب  برخورد  و 
داشتن  جدید،  منابع  جذب  و  آن ها  نگهداری 
روحیه کار گروهی، پیگیری و درنهایت، تالش 
بانک  عالیه  اهداف  به  رسیدن  برای  بی وقفه 

می تواند عواملی برای موفقیت باشد.
چه  ارزان قیمت  منابع  جذب  حوزه  در 
توازن  چگونه  و  دادید  انجام  اقداماتی 

موجود در شعبه را برقرار کردید؟
با توجه به موقعیت جغرافیایی محل قرارگیری 
شعبه ستارخان که مشتریان آن غالباً از صنف 
تالش  بیشتر  هستند،  اطراف  ساکنان  و  کسبه 
بنده و همکاران شعبه بر این بوده تا با همکاری 
کار  روحیه  تقویت  با  و  یکدیگر  همراهی  و 
گروهی، از طریق مذاکرات حضوری فی مابین 
با مشتریان و برقراری تماس های تلفنی مکرر 

به  نسبت  فامیلی،  مراوده های  و 
معرفی محصوالت و خدمات مورد 
هدف و ابالغی بانک اقدام کنیم و 
مشتریان  نگهداری  و  حفظ  ضمن 
مالی  منابع  جذب  جهت  در  فعلی، 
برداشته  گام  ارزان قیمت  و  جدید 
پیش  از  اهداف  به  درنهایت  و 
ارشد  مدیران  از سوی  تعیین شده 

بانک برسیم.

چقدر جانمایی مناسب و 
زیبایی های بصری یک شعبه را 

در توفیق آن مؤثر می دانید؟
و  وضعیت  به  توجه  با  نظرم  به 
شبکه  و  جامعه  کنونی  شرایط 
همه  در  بانک ها  که  کشور  بانکی 
زمینه ها با یکدیگر در حال رقابت 
بودن خدمات  دارا  با  عمالً  و  بوده 
کار  مشابه  و  یکسان  محصوالت  و 
را برای همکاران شعب در راستای 
جذب مشتریان جدید دشوار کرده 
و  نما  به  ویژه  توجه  مسلماً  است، 

یکنواخت  استانداردهای  و  بصری  زیبایی های 
شعب بانک می تواند در جهت ارتقای جایگاه و 
برند بانک ایران زمین و جذب مشتریان جدید، 

مؤثر باشد.

به  رسیدن  مسیر  در  شما  چالش  بزرگ ترین 
موفقیت چه بوده است؟

به  باید  بپردازم،  چالش ها  به  بخواهم  اگر 
به  رسیدن  برای  بانک  روی  پیش  چالش های 
با  نظرم  به  کنم.  اشاره  موفقیت ها  و  اهداف 
و  بانک ها  بین  رقابتی  به وضعیت شدید  توجه 
مؤسسه های اعتباری که همگی به دنبال جذب 
مشاع  درآمدهای  افزایش  و  ارزان قیمت  منابع 
بحث  موضوعات  اصلی ترین  از  یکی  هستند، 
در  تأخیر  گاه  و  بانکی  سپرده های  سود  نرخ 
در  می شود  باعث  که  تصمیم گیری هاست 
و  برود  دست  از  فرصت ها  مواقع  از  برخی 
به  برود.  هدر  به  منابع  جذب  برای  تالش ها 
می تواند  که  چالش هایی  از  دیگر  یکی  نظرم 
سدی برای پیشبرد اهداف بانک باشد، کمبود 
انواع محصوالت و خدمات بانکی است که الزم 
اعتباری  بسته های  به ویژه  محصوالت؛  است 
متنوع تری برای شعب بانک تعریف شود تا به 
به موضوع مدیریت مصارف  بتوان  ترتیب  هر 

جذب  و  بازاریابی  به  نسبت  و  پرداخت  نیز 
مشتریان اقدام کرد.

را  بانکی  خدمات  بفرمایید  مخاطبان  برای 
چگونه به مشتریان معرفی می کنید؟

تاکنون تمام تالشم بر این امر استوار بوده است 
خدمات  و  محصوالت  از  کامل  شناخت  با  که 
قابل ارائه از سوی بانک که در قالب طرح ها و 
شرایط  تمامی  می شود،  ابالغ  شعب  به  بسته ها 
تفکیک  با  و  کنم  بررسی  را  آن ها  ضوابط  و 
گروه های هدف مشتریان و شناسایی نیازهای 
آن ها که هرکدام انتظارات متعدد و مختلفی از 
و جذب  بازاریابی  برای  تالش  به  دارند،  بانک 
از  )اعم  مختلف  روش های  از  جدید  مشتریان 
مذاکره تلفنی، حضوری و...( بپردازم و همچنان 
برای مشتریان  را  و محصوالت جدید  خدمات 

قدیمی شعبه معرفی و تشریح کنم.

آشنایی شما با بانکداری دیجیتال چه میزان 
معرفی  مشتریان  به  چگونه  را  آن  و  است 

می کنید؟
جامعه  در  و  حاضر  حال  در  دارید  استحضار 
طریق  از  قابل ارائه  خدمات  از  استفاده  کنونی 
بانکداری  خدمات  و  اینترنتی  بسترهای 
الکترونیکی و دیجیتال به عنوان یک نیاز اساسی 

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.

سمیه شریفی مقدم )متصدی امور بانکی(:
تجزیه وتحلیل نیازهای بانکی مشتریان را در اولویت قرار دهیم
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همه  تقریباً  و  است  مطرح  هر شخصی  اولیه  و 
مردم به  نوعی خواه ناخواه به سمت استفاده از 
خدمات الکترونیک و دیجیتالی شدن سوق داده 
محصوالت  و  خدمات  معرفی  برای  شده اند. 
دیجیتالی بانک به مشتریان، تالش می کنم ابتدا 
خودم با مطالعه و شناخت محصوالت بانکداری 
موضوع  امر  جوانب  بر  کامالً  بانک  دیجیتالی 
به  مطلوب  نحو  به  را  آن  سپس  شوم،  مسلط 

مشتریان شعبه معرفی کنم.

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

در شعبه ستارخان، به صورت هفتگی جلسه ای 
با حضور تمامی همکاران شعبه برگزار می شود 
و  اطالعیه ها  بخشنامه ها،  مجدد  بازخوانی  با  و 
دستورالعمل ها که در طول هفته ابالغی می شوند 
به بحث و تبادل نظر پرداخته شده و توصیه ها و 
برنامه ریزی های موردنیاز برای رعایت ضوابط 
و مقررات ابالغی و تالش برای پیشبرد اهداف 

عالیه بانک و شعبه صورت می پذیرد.

مشتریان  به  برخورد  نحوه  به  حد  چه  تا 
اهمیت می دهید و برای رضایت مشتری چه 

اقداماتی انجام می دهید؟
به نظرم مشتری مداری و توجه و نگاه ویژه به 
مورد  بانکی  محصوالت  و  خدمات  ارائه  نحوه 
به  رسیدن  راستای  در  مشتریان  درخواست 
دارای  و  بااهمیت  بسیار  آن ها  رضایت  جلب 
مسیر  می تواند  کلی  به صورت  و  بوده  ارزش 
خود  عالیه  اهداف  به  رسیدن  برای  را  بانک 
هموارتر کند. بنده برای افزایش رضایت مندی 
بردن  باال  با  می کنم  تالش  شعبه  مشتریان 
فرهنگ  و  صنوف  از  خود  شناخت  سطح 
با  متناسب  شعبه،  جغرافیایی  منطقه  بر  غالب 
بانک،  سوی  از  مشتریان  به  قابل ارائه  خدمات 
محصوالت را با کمال احترام و ادب و سعه صدر 
رضایت  درنهایت  تا  کنم  معرفی  مشتریان  به 
برند  و  نام  اعتالی  جهت  در  آن ها  حداکثری 
بانک جلب شود؛ چراکه بهبود تجربه مشتری 
سطح  ارائه  از  مشتری  رضایتمندی  افزایش  و 

مطلوب خدمات شرط اصلی موفقیت یک بنگاه 
موجب  قطعاً  و  است  بانک  همچون  اقتصادی 

خلق ارزش  افزوده خواهد شد.

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

از  شما،  زحمات  از  قدردانی  ضمن  پایان  در 
به ویژه  بانک؛  ارشد  محترم  مدیران  تمامی 
شعب  امور  معزز  و  محترم  مدیران  مجموعه 
امیدوارم  و  دارم  را  تهران، کمال تشکر  استان 
به  رسیدن  مسیر  در  همکارانم  کنار  بتوانم 
خانواده  برای  کماکان  بانک،  متعالی  اهداف 
بزرگ ایران زمین مفید باشم و گام های مؤثری 

بردارم.

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

خود بگویید.
گرامی سالم  همکاران  و  شما  هم خدمت  بنده 
عرض می کنم. حمزه یارمحمدی هستم. از سال 
فعالیت  ایران زمین  بانک  در  کنون  تا   ۱38۱
می کنم و اکنون نیز در شعبه هرسین با مدرک 
ارجمند  مشتریان  و  بانک  خدمت  در  کاردانی 

هستم.
شعبه  کدام  در  و  سمت  چه  در  هم اکنون 

فعالیت می کنید و چند همکار دارید؟
در حال حاضر در سمت رئیس شعبه شهرستان 

هرسین با پنج همکار مشغول خدمت هستم.

در جایگاه یک مسؤول شعبه، دالیل موفقیت 
خود و شعبه تحت مسؤولیت را چه می دانید؟

قبل از هر چیز توکل به حضرت حق و بعدازآن 
هم  بعدی  مراحل  در  و  مافوق  اعتماد  نیز 

آموزش، تجربه و رعایت حسن 
اخالق با همکار و مشتریان.

منابع  جذب  حوزه  در 
اقداماتی  چه  ارزان قیمت 
توازن  چگونه  و  دادید  انجام 
برقرار  را  شعبه  در  موجود 

کردید؟
حساب  افتتاح  حوزه  این  در 
واریز  برای  پس انداز  و   جاری 
بلندمدت  سپرده های  سود 
که  شد  اجرایی  و  پیشنهاد 
پی  در  را  شعبه  امتیاز  افزایش 

داشت.
بصری  زیبایی های  و  مناسب  جانمایی  چقدر 

یک شعبه را در توفیق آن مؤثر می دانید؟
از نگاه بنده، جانمایی یکی از مهم ترین شرایط 
پیشرفت یک شعبه است؛ به ویژه نمای بیرونی 
برای مشتریان گذری که می تواند در روحیه و 
مؤثر  بسیار  شعبه  به  ورود  برای  آن ها  تصمیم 

باشد.

شما و همکارانتان خدمات بانکی را چگونه به 
مشتریان معرفی می کنید؟

قاعده کار ما مراجعه حضوری همکاران به محل 
اجرای  نحوه  مورد  در  توضیح  و  مشتریان  کار 
خدمات بانک است. مراجعه حضوری حقیقتاً در 
معرفی خدمات بانکی به جامعه هدف تأثیرگذار 

است.

به گزارش خبرنگار ارتباط ایران زمین، نظر به اهمیت آشنایی با اعضای موفق خانواده بزرگ بانک ایران زمین با هدف انگیزه بخشیدن به سایر اعضا 
و سرعت بخشیدن به توسعه همه جانبه این نهاد مالی، در سال جدید عالوه بر معرفی مدیران، معاونان، متصدیان و همکاران موفق و ارجمند امور 
خدماتی و پشتیبانی شعب استان تهران، با اعضای موفق این خانواده در شعب استان های سراسر کشور نیز آشنا خواهید شد. بدیهی است 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.

منتخبان شعبه هرسین کرمانشاه

یارمحمدی )مدیر شعبه(:
اخالق خوب کارکنان بانک در کرمانشاه، زبان زد خاص و عام است
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آشنا  دیجیتال  بانکداری  با  حد  چه  تا  شما 
هستید؟

بانکداری  کارهای  اغلب  با  حاضر  حال  در 
از  مدل  این  ضرورت  و  دارم  آشنایی  دیجیتال 
بانکداری را برای بیشتر مشتریان جدید و قدیم 

تشریح می کنم.
نحوه یادگیری بخشنامه ها و دستورالعمل های 

بانک در شعبه چگونه انجام می شود؟
گفتمان  و  مطالعه  طریق  از  اوقات  بیشتر 
و  بخشنامه  مورد  در  توضیح  و  کارکنان  بین 
خلوت  شعبه  که  ساعاتی  در  دستورالعمل ها 

است، این کار انجام می شود.

تا چه حد به نحوه برخورد به مشتریان اهمیت 
می دهید و برای رضایت مشتری چه اقداماتی 

انجام می دهید؟
یکی از مشخصه های خوب این شعبه که همواره 
نمود  نیز  شعبه  مشتریان  نظرات  نتایج  در 
با  برخورد حسنه  و  اخالق  داشته است، رعایت 
است. شکر  مراجعه کنندگان شعبه  و  مشتریان 
بانک  کارکنان  خوب  اخالق  شهرستان  در  خدا 

ایران زمین زبان زد خاص و عام است.
در آخر اگر صحبتی با مدیران، همکاران یا 

مخاطبان نشریه دارید، بفرمایید.
و  سالمتی  عزیزان  کلیه  برای  نیست.  عرضی 

توفیق آرزو می کنم.

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

خود بگویید.
تحریریه  در  همکاران  سایر  و  شما  بر  درود 
نوروزی،  زینب  این جانب  ایران زمین.  ارتباط 
مقطع  در  حسابداری  رشته  دانش آموخته 

کارشناسی هستم.
شعبه  کدام  در  و  سمت  چه  در  هم اکنون 

فعالیت می کنید و چند همکار دارید؟
در حال حاضر در پست تحویلداری و در شعبه 
محترم  همکار  پنج  و  می کنم  فعالیت  هرسین 

کنار من در خدمت مشتریان ارجمند هستند.
دالیل  بانکی،  امور  متصدی  یک  جایگاه  در 

موفقیت خود را در چه می دانید؟
پس  نیست.  موفقیت  بر  نشان  دلیل  یک  قطعاً 
نشان  می تواند  یکدیگر  کنار  عامل  چندین 
مشتری مداری،  مثال،  برای  باشد؛  موفقیت  از 
که  به طوری  مشتریان؛  با  قوی  ارتباط  داشتن 
و  کند  راحتی  احساس  با دیدن همکار  مشتری 

باجه بی حوصله نشود  بودن در پشت  منتظر  از 
و آن قدر با همکار ارتباط محکم داشته باشد که 

حتی بیرون از شعبه از بانک خود دفاع کند.
یکی دیگر از این عوامل ارتباط میان همکاران 
و ارتباط همکاران با مسؤول شعبه است که اگر 

هیچ یک  هیچگاه  باشد،  مستحکم  ارتباط  این 
با  مدیر  مثال،  برای  نمی شوند؛  خسته  کار  در 
هماهنگی  ایجاد  باعث  کار  تقسیم  و  مدیریت 
می تواند  نیز  شعبه  جایگاه  می شود.  شعبه  در 
مکان  جایگاه  از  منظور  باشد.  تأثیرگذار  بسیار 
شعبه است که هرچقدر در مسیرهای شلوغ و 
پرتردد واقع شود، بیشتر دیده می شود. تماس 
شعبه  از  دلیلی  هر  به  که  قدیمی  مشتریان  با 
مشتری  برای  مثبتی  تأثیر  می تواند  رفته اند، 
ایجاد کند. کارمندان بومی در وقت آزاد که در 
ارتباط  با برقراری  بین مردم هستند، می توانند 

با آن ها در جذب مشتریان جدید تالش کنند.
چه  ارزان قیمت  منابع  جذب  حوزه  در 
اقداماتی انجام دادید و چگونه توازن موجود 

در شعبه را برقرار کردید؟
سپرده  از  را  ارزان قیمت  منابع  بیشترین  ما 
طریق  از  آن هم  کرده ایم؛  جذب  پس انداز 
سپرده های  سود  واریز  جهت  مرتبط  سپرده 

بلندمدت؛ همچنین سپرده جاری.
به  رسیدن  مسیر  در  شما  چالش  بزرگ ترین 

موفقیت چه بوده است؟
از نگاه بنده برخورد مناسب با مشتریان یکی از 
مهم ترین چالش هاست؛ زیرا هرچقدر برخورد 
مناسب باشد، همان مشتری می تواند مشتریان 

بیشتری را برای بانک جذب کند.
خدمات بانکی را چگونه به مشتریان معرفی 

می کنید؟
بخواهد  مشتری  اگر  حساب  افتتاح  زمان  در 

سرویس پیامک آن را فعال می کنیم و با معرفی 
او  برای  را  آن  بانک  اینترنت  و  بانک  همراه 

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

ایران زمین  بانک  برنامه 
است  شفاف  به قدری 
می تواند  مشتری  هر  که 
به راحتی با آن کار انجام 
فعال سازی  با  ما  دهد. 
برای  برنامه  این 
را  آن  منوهای  مشتری 
و  می دهیم  توضیح  نیز 
به  برخورد  صورت  در 
مشکل می توانند به بانک 
توضیح  دریافت  جهت 

بیشتر مراجعه کنند.
یادگیری  نحوه 
و  بخشنامه ها 
بانک  دستورالعمل های 
انجام  چگونه  شعبه  در 

می شود؟
در زمان ارسال بخشنامه 
بانک  دستورالعمل  و 
اگر  مطالعه  و ضمن  می گیریم  پرینت  را  آن ها 
در حین انجام فعالیت به مشکلی برخوردیم، از 
مسؤول شعبه یا دیگر همکاران کمک می گیریم 

و موارد احتمالی را برطرف می کنیم.
تا چه حد به نحوه برخورد به مشتریان اهمیت 
می دهید و برای رضایت مشتری چه اقداماتی 

انجام می دهید؟
می بینم  ویژه  مشتری  را  مشتریان  من تک تک 
می خواهد  مشتری  آن  ندارد  فرقی  برایم  و 
سپرده از شعبه خارج یا وارد کند. همیشه تالش 
این  به  کنم.  جلب  را  مشتری  رضایت  کرده ام 
صورت که در زمان ورود با آن ها احوال پرسی 
برای  می توانم  چه کاری  می پرسم  و  می کنم 
آن ها انجام دهم. این نحوه صحبت کردن شاید 
به نظر ساده بیاید؛ اما تأثیر عجیبی بر مشتری 
ارتباط  ما  با  بیشتری  با صمیمت  او  و  می گذارد 

برقرار می کند.
در آخر اگر صحبتی با مدیران، همکاران یا 

مخاطبان نشریه دارید، بفرمایید.
می کنم.  قدردانی  همکاران  کلیه  و  شما  از  ابتدا 
سیستمی  اگر  می کنم  تقاضا  مدیران  از  بنده 
بود  دستورالعمل  ارسال  به  نیاز  که  کرد  تغییر 
برای  به زبان ساده  را  ارسالی  آن دستورالعمل 
باجه تصور  را در پشت  و خود  بفرستند  شعب 
در  کار  آن  انجام  حین  را  پرسشی  هر  و  کنند 
توضیح  عنوان  به  می کنند،  تصور  خود  ذهن 

بیشتر ذکر کنند.

نوروزی )متصدی امور بانکی(:
بهتر است دستورالعمل های ارسالی، ساده و قابل فهم باشند، دوستان خود را 

پشت باجه تصور کنند
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به گزارش خبرنگار ارتباط ایران زمین به نقل از زومیت، مایکروسافت 
برگزاری  از  است،  کرده  ارسال  رسانه ها  برای  که  دعوت نامه ای  در 
است.  داده  خبر  سرفیس  خانواده  محصوالت  محوریت  با  رویدادی 
با  رویدادی  میالدی،  آینده  ماه  اعالم کرد  بیانیه ای  در  مایکروسافت 
محوریت محصوالت خانواده سرفیس برگزار می کند. غول ردموندی 
خطاب  مایکروسافت«   2۰22 پاییز  »رویداد  را  جدیدش  رویداد 
مورد  در  »صحبت  برای  محفلی  است  قرار  که  رویدادی  می کند؛ 

دستگاه ها« باشد. این رویداد بیستم مهر برگزار می شود.
دعوت نامه مایکروسافت تصویری شبیه به والپیپر با آبرنگ است که 
عبارت »این تاریخ را به خاطر بسپارید« روی آن دیده می شود. ظاهراً 

متن مذکور به قلم لمسی سرفیس پن نوشته شده است.
مایکروسافت قصد دارد در رویداد  تأییدنشده می گویند  شایعه های 
در  اینتل  پردازنده  بر  افزون  را   9 لپ تاپ  سرفیس  خود  پاییزه 
با تجهیز سرفیس پرو 9  با پردازنده آرم هم معرفی کند.  کانفیگی 
به پردازنده آرم، احتماالً باید با سری سرفیس پرو ایکس خداحافظی 
بسیار  نیز  لپ تاپ  سرفیس  جدید  مدل  از  رونمایی  احتمال  کنیم. 
اشاره می کنند؛  به معرفی سرفیس لپ تاپ 5  و شایعه ها  است  زیاد 
همچنین پیش بینی می شود برای نخستین بار شاهد عرضه سرفیس 
پرو 9 در رنگ های جدید سبز و آبی کمرنگ باشیم. از زمان شروع 
را  سرفیس  رویدادهای  مایکروسافت  کرونا،  ویروس  همه گیری 
به صورت حضوری برگزار نکرده است و به نظر می رسد رویداد پاییز 

2۰22 نیز قرار است صرفاً آنالین باش

IV 1 سونی از قاب خنک کننده اکسپریا
با قابلیت های اختصاصی برای استریم رونمایی کرد

نویسنده: حمید عابدینی

سونی قاب جدیدی را برای گوشی اکسپریا IV ۱ معرفی کرد که با 
قابلیت خنک سازی و استریم، گزینه ای عالی برای گیمرها محسوب 

می شود.
نام  به  خنک کننده ای  قاب  خود  اکسپریا  گیمینگ  رویداد  در  سونی 
Xperia Stream را رونمایی کرد که با گوشی هوشمند اکسپریا 

IV ۱ سازگار است و قابلیت های ویژه ای برای استریم بازی و فیلم 
متصل  گوشی  به   USB-C درگاه  طریق  از  استریم  اکسپریا  دارد. 
می شود و آن را به درگاه های جانبی HDMI و LAN و جک هدفون 
همراه با USB-C مجهز می کند. این ابزار هیچ دکمه یا جوی استیک 
اضافی ندارد و برای بازی کردن باید از صفحه نمایش گوشی استفاده 

کرد.
به  را  بازی  تصاویر  انتقال  امکان  استریم  اکسپریا   HDMI درگاه 
 ۱۰8۰p رزولوشن  با  فیلم  پخش  از  و  می دهد  تلویزیون  یا  مانیتور 
و نرخ نوسازی ۱2۰ هرتز پشتیبانی می کند؛ همچنین، امکان اتصال 
بر  افزون  دارد؛  وجود  بازی ها  ذخیره  یا  استریم  برای  کپچر  کارت 
این، فن های خنک کننده تعبیه شده در این قاب امکان کنترل به وسیله 

اپلیکیشن Game Enhancer را دارند.
گفتنی است؛ گجت جدید سونی با قیمت ۱6۰ دالر روانه بازار می شود؛ 
گوشی  گیمینگ  نسخه  امروز،  رویداد  در  شرکت  این  همچنین، 
اکسپریا IV ۱ همراه با اکسپریا استریم را معرفی و مدل جدیدی از 
گوشی اکسپریا IV ۱ را با ۱6 گیگابایت رم و 5۱2 گیگابایت حافظه 

ذخیره سازی با قیمت ۱225 دالر رونمایی کرد.

مایکروسافت تاریخ رونمایی سرفیس های جدید را اعالم کرد

نویسنده: مبین احمدی
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 ،)Banker( بنکر  از  نقل  به  ایران زمین  ارتباط  خبرنگار  گزارش  به 
مؤسسه »کورپوریت فایننس« در گزارش جدید خود برترین بانک های 
بانکی در سوئیس شامل  سوئیس و سوئد را معرفی کرده است. نظام 
بانک های داخلی، بانک های خارجی و بانک های خصوصی است. در حال 
حاضر بیش از 3۰ درصد بانک های سوئیس مربوط به دولت هستند. 
رتبه بندی  باثبات  را  سوئیس  بانکی  نظام  »مؤدی«،  رتبه بندی  مؤسسه 
در  سوئد  بانک های  قابل قبول  و  قوی  عملکرد  همچنین  است؛  کرده 
مستغالت،  و  امالک  تجاری،  بازرگانی،  نظیر  گوناگون  زمینه های 
اعطای وام، مبادالت و پرداخت های بین المللی، این کشور را به یکی از 
ثروتمندترین کشورهای اروپایی تبدیل کرده است. در ادامه با برترین 

بانک های این دو کشور آشنا می شوید.

 الف. بهترین بانک های سوئیس

یو بی اس
یکی از دو بانک بزرگ سوئیس که در سال ۱998 میالدی و به دنبال 
ادغام دو بانک قدیمی )یونیون بانک سوئیس و سوئیس بانک( تأسیس 
شد و در بسیاری از کشورهای جهان فعال است. مقر اصلی این بانک در 
شهر زوریخ قرار دارد و عالوه بر حوزه بانکی، در حوزه سرمایه گذاری 

نیز فعالیت زیادی دارد.
کردیت سوئیس

بانکی  با بانک یو بی اس، 5۰ درصد کل سپرده های  این بانک همراه 
سوئیس را در اختیار دارند و مقر اصلی آن در شهر زوریخ است. بانک 
بانکداری خصوصی،  زمینه سرمایه گذاری،  در  عموماً  کردیت سوئیس 
مدیریت دارایی و بازار سهام فعال است. این بانک در حال حاضر در 
5۰ کشور فعال است و بیش از ۴8 هزار نفر نیز برای آن کار می کنند.

 رایفایزن
سومین بانک بزرگ در سوئیس که 3.7 میلیون مشتری دارد. این بانک 

دارای ۱۰۰۴ شعبه در سوئیس است.

زوریخ کانتونال بانک
این بانک در سال ۱87۰ تأسیس شد و بزرگ ترین بانک محلی سوئیس 
به شمار می رود. فعالیت های این بانک عمدتاً روی دو کشور آلمان و 

سوئیس متمرکز است.
ژولیوس بائر

 2۰ از  بیش  در  که  سوئیس  خصوصی  بانک های  بزرگ ترین  از  یکی 
کشور فعالیت دارد و در سال ۱89۰ میالدی تأسیس شد. مقر این بانک 

نیز در شهر زوریخ قرار دارد.
بانک کونتونال دو ژنو

این بانک در سال ۱86۱ میالدی تأسیس شد؛ اما شکل نوین فعالیت هایش 
را از سال ۱99۴ آغاز کرد. این بانک بیشتر با کسب وکارهای کوچک و 

متوسط همکاری می کند.
 فونتوبل

مشهور  بانک های  از  یکی  شد،  تأسیس   ۱92۴ سال  در  که  بانک  این 
سوئیسی در زمینه مدیریت دارایی است. مقر اصلی این بانک در زوریخ 
قرار دارد؛ اما عالوه بر سوئیس، فونتوبل در 2۱ نقطه دیگر از جهان نیز 

فعال است.

برترین بانک های سوئیس و سوئد کدامند؟
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ب. بهترین بانک های سوئد
قوی  عملکرد  و  ثبات  شد،  گفته  نیز  مقاله  ابتدای  در  که  همان گونه 
بانک های سوئد در زمینه های گوناگون ازجمله بازرگانی، تجاری، امالک 
و مستغالت، اعطای وام و مبادالت و پرداخت های بین المللی این کشور 
را به یکی از ثروتمندترین کشورهای اروپایی تبدیل کرده است. نکته 
و  اینترنتی  بانکی  خدمات  ارائه  در  سوئد  بانک های  اینکه،  دیگر  مهم 
موبایل نیز بسیار فعال و موفق بوده اند و اینکه برای انجام فعالیت هایی 
مانند خرید ملک خارجی در سوئد باید در یکی از بانک های این کشور، 
حساب بانکی بین المللی افتتاح کنید. در ادامه ضمن توضیح درباره انواع 
بانک های سوئد و سیستم مالی این کشور، به بهترین بانک های سوئد 

نیز اشاره می کنیم.

انواع بانک های سوئد
اما  دارد؛  وجود  سوئد  کشور  در  بانک   ۱۱۴ از  بیش  حاضر  حال  در 
دارایی های کشور  کل  درصد  از 8۰  بیش  آن  بزرگ  بانک  نوع  چهار 
را با سیستم بانکداری خود مدیریت می کنند. سیستم بانکداری سوئد 
سوئد  بانک های  انواع  می شود.  خالصه  بانکی  خدمات  نوع  چند  در 
عبارتند از: بانک های بازرگانی، بانک های خارجی، بانک های پس انداز 
مانند  خدماتی  بانک ها  این  عمومی.  و  شخصی  خدمات  بانک های  و 
و  آنالین  بانکی  خدمات  اعتباری،  کارت های  پس انداز،  حساب های 

اپلیکیشن های موبایل را ارائه می کنند.

سیستم بانکداری سوئد
در افتتاح حساب بانکی بین المللی خوب است بدانید سیستم بانکداری 
آن،  بر  عالوه  دارد؛  مطلوب  و  قوی  عملکردی  و  است  باثبات  سوئد 
نرخ های سود کمی نیز برای خدمات گوناگون خود در نظر می گیرد. 
سیستم بانکداری سوئد سال هاست که پابرجاست و هرسال نیز قوی تر 
ثروتمندترین  از  یکی  سوئد  دلیل،  همین  به  می شود.  سودآورتر  و 
کشورهای اروپایی است؛ همچنین بانک های سوئد در سطح بین الملل 
نیز با انواع خدمات گوناگون بسیار موفق عمل کرده اند؛ بنابراین اگر 
انتقال وجه خرید ملک  برای  باید  بخرید،  دارید در سوئد ملک  قصد 
برای سرمایه گذاری ملکی بین المللی، در یکی از بانک های مرتبط در 

این کشور حساب بانکی بین المللی داشته باشید.

بانک های بازرگانی سوئد
بانک های  و  می شوند  تقسیم  بخش  سه  به  سوئد  بازرگانی  بانک های 

Swedbank Handelsbanken و SEB سه بانک بزرگ و فعال 
و  حقیقی  افراد  که  است  بازاری  مالی  بازار  هستند؛  مالی  بازارهای  در 
حقوقی مجاز هستند معامالت اوراق ضمانت مالی، کاال و دیگر دارایی ها 
را با هزینه های مبادالتی کم انجام دهند. نکته مهم دیگر اینکه، برای 
سوئد  در  بین المللی  بانکی  افتتاح حساب  و  خود  گوناگون  امور  انجام 
دنیا  بانکی  خدمات  کیفیت ترین  با  و  بهترین  از  شدن  بهره مند  جهت 
داشته  مشاوره  بین المللی  معتبر  بانکی  وکیل  یک  با  می شود  توصیه 
باشید تا بر اساس نوع نیازتان بتوانید مناسب ترین بانک را برای منظور 

انتخاب کنید.

مهم ترین بانک های سوئد
مهم ترین بانک های سوئد عبارتند از:

• Nordnet Bank با شعبه های متعدد و خدمات بانکی در کشورهای 
نروژ، دانمارک و فنالند؛

و  امالک  مالی،  صنایع  شرکت های  مدیریت  با   Ikano Bank  •
مستغالت و صنایع بیمه؛

• Avanza Bank با درآمد بیش از ۱۱۴ میلیون دالر و دارایی هایی 
به ارزش ۱3 بیلیون دالر؛

در  خصوصی  و  بازرگانی  بانکی  خدمات  ارائه  با   ICA Branden  •
سوئد؛

• Nordea Bank یکی از بزرگ ترین گروه های مالی این کشور؛
بانکی  خدمات  با  استکهلم،  در  مرکزی  دفتر  با   SEB بانک   •

مالی و بیمه عمر؛
• Svenska Handelsbanken با خدمات مدیریتی نقدینگی و 

دارایی ها و دارای 8۰۰ شعبه در 2۰ کشور دنیا؛
• Swedbank AB با 2۴8 شعبه داخلی و خارجی و ارائه خدماتی 

در رابطه با اعطای وام؛
• Forex Bank سرآمد در بانکداری اینترنتی.

ایـــران زمین بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 27شــهریورماه ۱۴۰۱/ســال هشتم/شماره ۵2

بانک های جهانی



اردیبهشت ۱۴۰۱
سال هشتم/شماره ۴۸

زمین ایـــران  بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 28اردیبهشــت ۱۴۰۱/ســال هشتم/شــماره ۴۸

به  امکان می دهد  به دارنده آن  نقدی کارتی پالستیکی است که  ایران زمین، کارت  ارتباط  به گزارش خبرنگار 
حساب خود نزد یک مؤسسه مالی به شکل الکترونیکی دسترسی داشته باشد. کارت نقدی با افتتاح حساب جاری، 

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت یا حساب قرض الحسنه برای مشتریان حقیقی صادر می شود.
دارنده کارت عالوه بر بهره مندی از خدمات متداول حساب های مذکور نظیر دریافت و پرداخت نقدی، برخورداری 
از سود بانکی )ویژه دارندگان حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت( و واگذاری چک در شعب بانک، از امکان 
از  نقدی  برداشت  همچنین  شتاب؛  عضو  بانک های  و  بانک  قرارداد  طرف  فروشگاه های  از  خدمات  و  کاال  خرید 

دستگاه های خودپرداز )ATM( و دیگر بانک های عضو شتاب برخوردار می شود.

شرایط اعطای محصول/ خدمت

۱. این خدمت به مشتریانی تعلق می گیرد که در بانک ایران زمین حساب داشته باشند؛
2. هزینه صدور کارت 3۰.۰۰۰ ریال و اعتبار کارت از تاریخ صدور پنج سال است؛

3. صدور کارت به صورت آنی و به محض ارائه درخواست به مشتری تحویل داده می شود؛
۴. برداشت نقدی یا خرید از دستگاه های خودپرداز و کارت خوان های بانک ایران زمین هزینه ای برای دارنده کارت در 

بر ندارد.

امکانات محصول

۱. برداشت نقدی از دستگاه های خودپرداز بانک صادرکننده و دیگر بانک های عضو شتاب؛
2. امکان خرید کاال و خدمات از گسترده ترین شبکه فروشگاهی و خدماتی طرف قرارداد با بانک و کلیه فروشگاه های 

طرف قرارداد با بانک های عضو شتاب؛
3. امکان خرید اینترنتی کاال و خدمات و همچنین پرداخت قبوض آب و برق، گاز، تلفن ثابت و همراه، رزرو تور، هتل، 

بلیت قطار، اتوبوس، هواپیما و...؛ از طریق درگاه پرداخت اینترنتی؛
 ۴. امکان خرید اینترنتی کاال و خدمات؛ همچنین پرداخت قبوض آب، برق، گاز، تلفن ثابت و همراه از طریق همراه 

بانک ایران زمین؛
5. امکان شارژ سیم کارت های اعتباری همراه اول، ایرانسل، تالیا و...؛ برای انجام خرید اینترنتی که الزم است از رمز دوم 

و کد CVV2 استفاده شود. کد CVV2 کدی سه رقمی است که بر روی کارت درج  شده است.

آیا می دانید؟!
کارت نقدی و مزایای آن

ایـــران زمین بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 28شــهریورماه ۱۴۰۱/ســال هشتم/شماره ۵2

دانستی ها



اردیبهشت ۱۴۰۱
سال هشتم/شماره ۴۸

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

و  شگفتی  از  دنیایی  ایران  نقاط  سایر  مثل  کشورمان  غرب  شمال 
گذرگاهی  مقام  در  آذربایجان  استان  است.  حیرت انگیز  زیبایی 
تاریخی با دنیایی از فرهنگ و تمدن و طبیعتی بکر، یکی از مقاصد 

جذاب برای گردشگری و سفر است.
کلیبر با جمعیت 2۰۰۰ نفری در استان آذربایجان شرقی و در فاصله 
شرق  شمال  کیلومتری   2۱۰ تهران،  غرب  شمال  کیلومتری   8۱2
معتدل  دارد. آب وهوای  قرار  اهر  کیلومتری شمال غرب  و 63  تبریز 
شده  سبب  اعتدال  همین  و  است  جان بخش  و  دل انگیز  کوهستانی اش 
است تمام نقاط این منطقه با فرشی سبزرنگ از مرتع و جنگل سرسبز 

و زیبا باشد.
ذخیره گاه  کانون  در  گرفتن  قرار  نظر  از  شهر  این  ویژه  موقعیت 
این  در  طبیعی  و  تاریخی  جاذبه های  نیز  و  ارسباران  منطقه  زیست کره 
و  است  کرده  تبدیل  استان  گردشگری  قطب  به  را  نقطه  این  منطقه، 
گردشگران و طبیعت دوستان زیادی در تمام ایام سال؛ به ویژه بهار و 
تابستان به این شهر زیبا سفر می کنند. این مسأله رشد و توسعه منطقه 

را در پی داشته است.
ارسباران منطقه ای با اکوسیستم خاص خود در مجاورت مرز ارمنستان 
و جمهوری آذربایجان جاذبه های زیادی دارد. برای سفر به این منطقه 
می شود از شمال آذربایجان شرقی به دل جنگل های سردسیری ارسباران 

رفت و با شنیدن آوازهای عاشیق های آذری از طبیعت لذت برد.
مرال یکی از بزرگ ترین گونه گوزن بومی کشورمان است که به گوزن 
یا گاو کوهی هم معروف است. در گذشته در جنگل های شمال  قرمز 
ایران از ساحل دریای خزر تا کوه های البرز و جنگل ها دیده می شد؛ اما 
در حال حاضر نسل آن نابود شده است و گونه ای از آن را از گلستان به 
ارسباران آورده اند. در ایران دشمن اصلی مرال، شکار بی رویه از سوی 

انسان و بعد از آن خرس قهوه ای، گرگ و پلنگ است.
جاذبه های توریستی کلیبر و ارسباران

برای آشنایی با منطقه کلیبر و ارسباران و در وصف زیبایی ها و جاذبه های 
انگلیسی  سیاستمدار  و  نویسنده  یک  که  بس  همین  ارسباران  و  کلیبر 
به  اصفهانی،  نام حاجی بابای  به  معروفش  کتاب  در  موریه  نام جیمز  به 
توصیف این منطقه پرداخته است؛ همچنین بسیاری دیگر از جهانگردان 

و گردشگران از قله های زیبا و درختان خوش قد و قامت و سربلند و 
و  آب   خوش   میوه های  و  بی شمار  نعمت های  وفور  و  گسترده  باغ های 

رنگ و خوشمزه و جنگل انبوه و...؛ سخن به میان آورده اند.

جاذبه های تاریخی کلیبر و ارسباران
در ادامه آشنایی با منطقه کلیبر و ارسباران، به آثار و جاذبه های طبیعی و 
تاریخی آن می پردازیم. آثار و مکان های تاریخی  زیادی در این منطقه 

وجود دارد، ازجمله: قلعه کلیبر، پیغام، آوارسین، پشتو.
• قلعه کلیبر یکی از جاذبه های تاریخی کلیبر قلعه بابک است. نام دیگر 
این قلعه دژ بابک، قلعه جمهور و قلعه بذ است که باستان شناسان ساخت 
بابک خرم دین،  پایگاه  اینجا  به دوره ساسانیان نسبت می دهند.  را  آن 
سردار تاریخ کشورمان، است. قلعه کلیبر در نزدیکی شهر کلیبر قرار 

گرفته است.

پیغام  روستای  نزدیک  و  کلیبر  جنوب  کیلومتری  ده  در  پیغام  قلعه   •
کلیبر  رود  است،  شده  واقع  کوهی  روی  بر  که  قلعه  این  پایین  است. 
دیده می شود. از ساختمان و دیواره های این قلعه آثار کمی به جا مانده 
این  به  باستانی،  آثار  دزدان  و دستبرد  ناشیانه  و  قانونی  غیر  و حفاری 
یادگار تاریخی کشورمان آسیب زیادی رسانده است. قدمت این قلعه به 
دوره اشکانیان نسبت داده شده است که با توجه به اسم قلعه، مسؤولیت 

سفری دل انگیز 
به منطقه زیبای کلیبر و ارسباران

ایـــران زمین بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 29شــهریورماه ۱۴۰۱/ســال هشتم/شماره ۵2

ایران شناسی



اردیبهشت ۱۴۰۱
سال هشتم/شماره ۴۸

زمین ایـــران  بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 3۰اردیبهشــت ۱۴۰۱/ســال هشتم/شــماره ۴۸

نگهبانی ورودی شهر تاریخی بَر یا همان کلیبر را بر عهده داشته است.

• قلعه پشتو یا پشتاب بین روستاهای پشتاب و کوجان و در بلندترین 
نقطه کوه واقع شده است. ارتفاع کوه مذکور بیش از 3۰۰۰ متر است که 

قلعه بر روی آن بنا شده است.
• قلعه آوارسین از قلعه های تاریخی در روستای آوارسین است.

متر  ارتفاع ۴5  به  مناره ای  و  دارد  بزرگی  گنبد  کلیبر  مسجد جامع   •

داشته است که در بمباران روس ها در سال تخریب شده است.

• مقبره شاه قاسم در پنجاه کیلومتری شهرستان کلیبر قرار دارد و این 
اعتقاد وجود دارد که این مقبره متعلق به برادر امام رضا )ع( است که 

برای تبلیغ به این منطقه آمده بود.
پل های خداآفرین دو پل قدیمی در نزدیکی شهر خمارلو که یکی   •

تخریب و دیگری بازسازی شده است.
• قلعه وینه متعلق به هم وطنان ارامنه است و تنها خرابه های آن دیده 
می شود. شباهت هایی بین این قلعه و کلیسای سنت استپانوس در جلفا 

وجود دارد.

• کلیسای استپانوس از مهم ترین و زیباترین کلیساهای مهم ارامنه که 
به ثبت جهانی رسیده است.

• قصر آینالو که در یکی از دره های روستای آینالو و متعلق به یکی از 
هم وطنان ارامنه بوده است.

ایـــران زمین بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 3۰شــهریورماه ۱۴۰۱/ســال هشتم/شماره ۵2

ایران شناسی



اردیبهشت ۱۴۰۱
سال هشتم/شماره ۴۸

زمین ایـــران  بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 3۱اردیبهشــت ۱۴۰۱/ســال هشتم/شــماره ۴۸

پارک های منطقه کلیبر و ارسباران
پارک جنگلی مکیدی یکی از پارک هایی که تا چند سال پیش 
با  خرگوش ها  خلوتگاه  و  بود  دست نخورده  و  بکر  جنگلی 
درخت های فندوقشان بود همین پارک مکیدی است که مثل 
روستاهای شجاع آباد، هجران دوست، آغویه و علی آباد یک 
برای طبیعت دوستان  دنج  و یک جای  برای روح  امن  مکان 

است.

از جاذبه هایی است که گونه های  پارک ملی ارسباران یکی 
گیاهی و جانوری کمیاب در آن وجود دارد و زیستگاه 22۰ 
گونه پرنده شامل قره خروس قفقازی، کبک، دراج و قرقاول، 
گونه خزنده، 5 گونه دوزیست، 22 گونه پستاندار و ۴8  38 
گونه ماهی است. منطقه ارسباران زیستگاه پستانداران بزرگ 

مثل کل و بز، گراز، گرگ، خرس قهوه ای و پلنگ است
. 

محصوالت و سوغات کلیبر
زغال اخته که نماد هویت اقتصاد کلیبر است، محصول معروف 
مثل ترشی، شربت،  فرآورده های زغال اخته  است.  منطقه  این 
شهر  این  بازار  در  ژله  و  زغال اخته  خشکه  و  برگه  لواشک، 
هر  زغال اخته  می رسد. جشنواره  فروش  به  به عنوان سوغات 
سال به منظور جذب گردشگر در این شهر برگزار می شود. از 
صنایع دستی این شهر، ورنی بافی است که برای سوغات تهیه 
می شود و این دست بافت های زیبا، هنر دست عشایر قر ه داغ 

است.

ایـــران زمین بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 3۱شــهریورماه ۱۴۰۱/ســال هشتم/شماره ۵2

ایران شناسی



اردیبهشت ۱۴۰۱
سال هشتم/شماره ۴۸

زمین ایـــران  بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 32اردیبهشــت ۱۴۰۱/ســال هشتم/شــماره ۴۸

به گزارش خبرنگار ارتباط ایران زمین، سرکار خانم زهرا آشفته، فرزند جناب آقای مهدی آشفته، 
همکار مدیریت شعب استان های خراسان جنوبی و سیستان بلوچستان، توانسته است در بخش مناظره 

علمی جشنواره خوارزمی شایسته تقدیر شناخته شود. واحد روابط عمومی ضمن تبریک به ایشان و 
مدیریت محترم استان های خراسان جنوبی و سیستان بلوچستان، توفیق و درخشش روزافزون را برای 

نامبرده و تک تک اعضای خانواده بزرگ بانک ایران زمین آرزو می کند. همچنان بدرخشید.

ایـــران زمین بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
 32شــهریورماه ۱۴۰۱/ســال هشتم/شماره ۵2

انتصاب و تقدیر



اردیبهشت ۱۴۰۱
سال هشتم/شماره ۴۸

زمین ایـــران  بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 
ایـــران زمین 33اردیبهشــت ۱۴۰۱/ســال هشتم/شــماره ۴۸ بانـــک  نشـــریه دیجیتـــال 

 33شــهریورماه ۱۴۰۱/ســال هشتم/شماره ۵2

در  شاغل  همکار  مجیدی  مجید  آقای  فرزند  مجیدی،  محمدحسین  سید  آقای  جناب  ایران زمین،  ارتباط  خبرنگار  گزارش  به 
مدیریت شعب استان های اصفهان، قم، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، در مسابقات رباتیک و جشواره خیام سال ۱۴۰۰، موفق 
شده است رتبه نخست مدال طالی ایران و رتبه سوم مدال برنز آسیا را کسب کند. واحد روابط عمومی ضمن تبریک به ایشان 
و همکار شاغل در مدیریت شعب استان های اصفهان، قم، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، توفیق و درخشش روزافزون را برای 

نامبرده و تک تک اعضای خانواده بزرگ بانک ایران زمین آرزو می کند. همچنان بدرخشید.

انتصاب و تقدیر



اردیبهشت ۱۴۰۱
سال هشتم/شماره ۴۸

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

 3۴شــهریورماه ۱۴۰۱/ســال هشتم/شماره ۵2

علمی  تحقیقات  از  نقل  به  ایران زمین  ارتباط  خبرنگار  گزارش  به 
مختلف  مشکالت  موجب  می تواند  نگرانی  زمینه،  این  در  منتشرشده 
گوارشی نظیر تنگی نفس، التهاب و بی اشتهایی را موجب شود. به همین 
سطح  چگونه  بگیریم  یاد  باید  گوارش  سیستم  از  مراقبت  برای  دلیل 

نگرانی را پایین و متعادل نگه داریم.
با  ارتباط  مغز و سیستم گوارش به هم متصل و به طور مداوم در حال 
از  بخشی  هر  بر  می تواند  نگرانی  می گویند  پزشکان  هستند.  یکدیگر 
سیستم گوارش تأثیر بگذارد. سیستم گوارش با سیستم عصبی مرکزی 
در مغز کنترل می شود؛ عالوه بر این، شبکه نورون های خود را نیز در 
دیواره داخلی سیستم گوارش دارد که با عنوان سیستم عصبی داخلی 
شناخته می شود. سیستم عصبی درونی با صد میلیون سلول عصبی خود 
در جداره داخلی سیستم گوارش، از مری گرفته تا رکتوم فرایندهای 
برای  آنزیم  ترشح  بلع،  شامل  فرایند  این  می کند.  تنظیم  را  گوارشی 

تجزیه غذا و دسته بندی غذاها به عنوان غذای مغذی یا مضر است.

هنگام نگرانی در بدن چه اتفاقی می افتد؟
می گیرد،  قرار  تهدیدکننده  موقعیت  یک  با  مواجهه  در  بدن  زمانی که 
که  خودکار  عصبی  سیستم  از  بخشی  سمپاتیک،  عصبی  سیستم 
را  خون  فشار  تنظیم  و  تنفس  قلب،  ضربان  مانند  بدن  عملکردهای 
کنترل می کند. با واکنش جنگ یا گریز و با رهاسازی هورمون نگرانی، 

کورتیزول بدن را هوشیار و آماده رویارویی با خطر آماده می کند.

سطح  رفتن  باال  مانند  می شود؛  فیزیولوژیکی  تغییرات  باعث  نگرانی 
هوشیاری، تنفس و ضربان قلب سریع تر، باال رفتن فشار خون، باال رفتن 
کلسترول خون و افزایش تنش عضالنی. نگرانی با برانگیختن واکنش 
بر  طریق  چند  به  می تواند  مرکزی،  عصبی  سیستم  در  گریز  یا  جنگ 

سیستم گوارش تأثیر بگذارد:
موجب اسپاسم مری شود؛  •

با افزایش اسید معده موجب سوء هاضمه شود؛  •
حالت تهوع ایجاد کند؛  •

موجب اسهال یا یبوست شود.  •
و  باال رفتن نگرانی، جریان خون در معده  با  در برخی موارد جدی تر 
یا  التهاب  گرفتگی،  درنتیجه  و  می یابد  کاهش  آن  به  اکسیژن رسانی 
بر  عالوه  می شود؛  ایجاد  گوارش  سیستم  باکتری های  در  تعادل  عدم 
این، برخی اختالالت گوارشی مانند مواردی که در زیر به آن ها اشاره 

کرده ایم، با نگرانی تشدید می شوند.
)IBS( سندرم روده تحریک پذیر؛  •

)IBD( بیماری التهابی روده؛  •
پپتیک اولسر یا زخم گوارشی؛  •

)GERD( .بیماری رفالکس اسید معده  •

شش راه برای کنترل اضطراب
اما  با روش های فیزیولوژی و فیزیکی کنترل کرد؛  نگرانی را می توان 
نمی توان از یک روش کاهش نگرانی یکسان برای تمام افراد استفاده 
اشاره می کنیم که  نگرانی  برای کاهش  به شش گزینه  اینجا  کرد. در 

می توانید امتحان کنید:

آب هم که می خورم، برمی گردانم! 
تأثیر اضطراب بر گوارش
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ورزش منظم
شیمیایی  مواد  رهاسازی  و  می دهد  کاهش  را  تنش  فیزیکی  فعالیت 
در مغز را به نام اندورفین ها - که تسکین دهنده طبیعی درد هستند- 
تحریک می کند. اندورفین ها با بهبود کیفیت خواب به کاهش نگرانی 
بهترین راه های کنترل نگرانی  از  کمک می کنند. ورزش منظم یکی 
ارتباط  و حفظ سالمت گوارش است. در مطالعه ای که برای بررسی 
بین ورزش های هوازی و میزان توجه حین ورزش کردن بر روی 33 
بیمار مبتال به اختالل نگرانی پس از سانحه انجام شد، 89 درصد از 
بیماران بهبود این اختالل و حساسیت به اضطراب را گزارش کردند.

روان درمانی
جایگزین  با   )CBT( رفتاری  شناختی-  درمان های  است  شده  ثابت 
کردن افکار منفی و تحریک کننده با افکار مثبت به کاهش اضطراب 
و نگرانی کمک می کنند. در مطالعه ای که در سال 2۰۱7 در مجله های 
تأثیر  بررسی  به  محققان  شد،  منتشر  بالینی  روان شناسی  و  مشاوره 
درمان های شناختی- رفتاری )CBT( بر کیفیت زندگی، اضطراب و 

افسردگی در مبتالیان به بیماری التهابی روده IBD پرداختند.
به گفته  التهابی روده  بیماری  به  افراد مبتال  از  به طور تصادفی برخی 
خودشان این بیماری بر کیفیت زندگی آن ها تأثیر نامطلوب داشته، 
به همراه  نیم تحت درمان های شناختی- رفتاری  و  ماه  به مدت سه 
بیماری  به  مبتال  افراد  گرفتند.  قرار  پزشکی  استاندارد  درمان های 
التهابی روده که درمان های شناختی- رفتاری را دریافت کرده بودند 
در مقایسه با گروه کنترل، کیفیت زندگی باالتر و میزان افسردگی و 

اضطراب پایین تری را گزارش دادند.

غذاهای کاهش دهنده اضطراب را انتخاب کنید
نگرانی می تواند ترجیحات غذایی را نیز تغییر دهد. مطالعات انجام شده 
در دانشکده پزشکی هاروارد نشان داده است، ناراحتی های جسمی و 
افزایش  شیرین  یا  پرچرب  غذاهای  مصرف  می شود  موجب  روحی 
یابد. از طرفی نشان داده شده است برخی غذاها اضطراب را کاهش 
می دهند. سالمون حاوی اسید چرب امگا 3 و یک شادی بخش طبیعی 
سطح  کنترل  به  منیزیوم  و  هستند  منیزیم  از  سرشار  بادام ها  است. 
حاوی  مرکبات  دیگر  و  پرتقال ها  می کند.  کمک  بدن  در  کورتیزول 
ویتامین C هستند که طبق تحقیقات انجام شده در ژانویه 2۰۱7 در 

مجله Scientific Reports فشار خون را کاهش می دهد.

یوگا
یوگا که تمرین ذهن و بدن است، حرکات و تمرینات فیزیکی را با 
روش های تنفسی و مدیتیشن ترکیب می کند. طبق مطالعه منتشرشده 
 Preventive Medicine بین المللی  مجله  در   2۰۱8 سال  در 
زنانی که سه بار در هفته و درمجموع دوازده جلسه در کالس های هاتا 
نگرانی،  میزان  در  را  قابل توجهی  کاهش  بودند،  کرده  یوگا شرکت 
یوگا  می دهد  نشان  تحقیقات  کردند.  تجربه  افسردگی  و  اضطراب 

می تواند فشار خون و سرعت ضربان قلب را نیز پایین بیاورد.

مدیتیشن
یک  روی  بر  ذهن  تمرکز  به  کمک  برای  بسیاری  مدیتیشن  فنون 
اگرچه  دارد.  وجود  آرامش  به  رسیدن  به  یا کمک  فعالیت  موضوع، 
هدف از انجام مدیتیشن کاهش نگرانی نیست؛ اما یکی از فایده های 
فرعی این تمرین باستانی است. مداخالت هشت هفته ای مهارت های 
ذهن آگاهی برای دانش آموزان )MSS( به طور تصادفی به مدت 75 
تا 9۰ دقیقه با تمرکز بر تمرین های ذهن آگاهی و با در نظر گرفتن 
مداخالت  انتهای  در  شد.  انجام  بازخورد  دریافت  برای  دوره هایی 

دانشجویان گروه )MSS( کاهش نگرانی را گزارش دادند.

باال بردن مهارت های مدیریت زمان
است.  خودمراقبتی  به  مربوط  نگرانی  کاهش  روند  از  مهمی  بخش 
برای بسیاری از افراد خود مراقبتی شامل مدیریت مؤثر زمان تا حد 
انگیزه تحصیلی  ارتباط بین مدیریت زمان، اضطراب و  امکان است. 
از مقیاس ها  استفاده  با  در میان ۴۴۱ دانشجوی دانشکده پرستاری 
و آزمون های خودسنجی پرداخته شد. دانشجویانی که در مدیریت 
تحصیلی  انگیزه  و  بیشتر  اضطراب  کردند،  عمل  ضعیف تر  زمان 

کمتری داشتند.
افزایش دهید،  را  شما می توانید مهارت های خود در مدیریت زمان 

اگر:
محدودیت های زمانی را بدانید؛  •

از پیش برنامه ریزی کنید؛  •
اهداف را مشخص کنید؛  •

کارها را به تعویق نیندازید.  •
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نهاد در جهت  تدبیر صحیح آن  و  از هوشیاری  با رسانه ها،  مالی  نهاد  به ویژه یک  پویای یک سازمان  و  تعامل سازنده  ایران زمین،  ارتباط  به گزارش خبرنگار 
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 شهریور، خبرهای مربوط به وام ازدواج، اجرای مسؤولیت اجتماعی سازمانی بانک، حمایت از ایتام و محسنین، امضای تفاهم نامه با شهرداری 
تهران برای مشارکت در ساخت مسکن، معرفی خدمات بانکداری مدرن این بانک، شکستن رکورد درآمدهای تسهیالتی و برپایی موکب در مرز شلمچه، 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 تجربه متفاوت با معرفی خدمات بانکداری مدرن بانک ایران زمین برای مشتری در روزنامه نوآوران و ۱۴ سایت دیگر؛  •
خبر امضای چهار تفاهم نامه تأمین واحدهای مسکونی در پایتخت با مشارکت بانک در خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری فارس و 7 سایت دیگر؛  •

خبر معرفی چهره جدید بانکداری در ایران زمین در اخبار بانک و 5 سایت دیگر؛  •
خبر بانک ایران زمین ۱2۱۴ عدد وام ازدواج و فرزندآوری داد در اخبار بانک و 8 سایت دیگر؛  •

خبر در بانک ایران زمین تسهیالت خود را انتخاب کنید در عصر بانک؛  •
خبر اقدامات عام المنفعه بانک ایران زمین در ماه های اخیر در بانکداری ایرانی و 2 سایت دیگر؛  •

خبر خدمات »اینترنتی کارت« بانک ایران زمین، نمونه ای دیگر از بانکداری مدرن در نبض بورس؛  •
خبر بانک ایران زمین رکورد درآمدهای تسهیالتی خود را شکست در خبرگزاری ایلنا و ۱5 سایت دیگر؛  •

خبر افزایش پرداخت تسهیالت ازدواج و فرزندآوری در بانک ایران زمین در روزنامه نوآوران، خبرگزاری ایلنا، عصر بانک و 8 سایت دیگر؛  •
خبر رشد 9۱ درصدی ظرفیت اعتباری بانک ایران زمین در خرد و کالن؛  •

خبر برپایی موکب بانک ایران زمین در مرز شلمچه در روزنامه نوآوران و 55 سایت دیگر؛  •
خبر حمایت از ایتام و محسنین در دستور کار بانک ایران زمین در خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری صداوسیما پول نیوز؛  •

خبر تالش بانک ایران زمین برای اعطای تسهیالت خرد برای رفع مشکالت مختلف اقتصادی در بانکداری ایرانی و ۱ سایت دیگر؛  •
خبر اجرای مسؤولیت اجتماعی سازمانی از اولویت های اصلی بانک است در تجارت گردان، روزنامه نوآوران و 7۰ سایت دیگر؛  •

خبر تالش ما ایجاد فضایی امن جهت ارائه خدمات به مشتریان است در خبرگزاری موج، عصر اقتصاد و ۴ سایت دیگر؛  •
خبر دریافت وام فوری یک میلیارد ریالی از بانک ایران زمین در مثلث آنالین و 3 سایت دیگر؛  •

خبر تشریح اقدامات بانک ایران زمین در عرصه بانکداری نوین در خبرگزاری تابناک و ۱ سایت دیگر؛  •
خبر ایجاد فضایی امن جهت ارائه خدمات به مشتریان بانک ایران زمین در پول پرس و 5۴ سایت دیگر؛  •

خبر آگهی مزایده شماره ۱۴۰۱/۰۱پ بانک ایران زمین در دنیای بانک، شما نیوز و 28 سایت دیگر؛  •
و خبر پرداخت 98 هزار میلیارد ریال تسهیالت از سوی بانک ایران زمین در دنیای اقتصاد و 2 سایت دیگر.  •
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آسان  ظاهر  به  آپارتمانی  گیاهان  از  نگهداری 
به  آنچه  از  گل ها  می دهد  نشان  تجربه  است. 
نظر می رسد، لطیف تر و حساس ترند! به همین 
نگه داشتن  زیبا  و  بانشاط  اوقات  گاهی  دلیل، 
گیاهان خانگی به دغدغه همیشگی صاحبان گل 
مقاله  این  در  می شود.  تبدیل  منزل  در  گیاه  و 
به نکاتی ساده و درعین حال کلیدی، در زمینه 
شاداب ماندن گیاهان آپارتمانی اشاره می کنیم.

چگونه از گیاهان آپارتمانی مراقبت کنیم؟

الف. نفس گیاهان را تازه کنید
دارند؛  نیاز  تازه  هوای  به  آپارتمانی  گیاهان 
گیاهان  نگهداری  برای  است  الزم  بنابراین 
دهید  اجازه  و  کنید  باز  را  پنجره ها  آپارتمانی 
شود.  وارد  ساختمان  فضای  به  تازه  اکسیژن 
آپارتمانی  گیاهان  به  کافی  اکسیژن  رسیدن 
رنگ  و  می شود  گیاه  ساقه  استحکام  سبب 
نزدیک  پس  می کند؛  شاداب  را  آن  برگ های 
تا هوای تازه  وارد  باز بگذارید  صبح پنجره را 

خانه شود.

ب. بدون نور زندگی ممکن نیست
دارند؛  زیادی  احتیاج  خورشید  نور  به  گیاهان 
گیاهان  سبزینه  ساخت  در  خورشید  نور  زیرا 
نقش مهمی دارد؛ پس حتماً گیاهان را در مکانی 
بگذارید که نور کافی به آنجا برسد. البته همه 
قرار  ندارند.  احتیاج  یکسان  نور  به  گیاهان 
دادن این گیاهان در برابر نور مستقیم موجب 
می شود؛  گیاه  خشکی  یا  زردی  رنگ پریدگی، 
باید  نور  آپارتمانی  گیاهان  نگهداری  در  پس 

به صورت غیرمستقیم به گیاه بتابد.

ج. در آب دادن زیادهروی نکنید
گیاهان نیز مانند همه موجودات زنده به میزان 
معینی از آب و غذا نیاز دارند؛ پس آبیاری زیاد 

غیرمنظم  زمانی  فواصل  در  دادن  آب  و  آن ها 
گندیده  یا  شدن  خشک  سبب  کوتاه،  بسیار  و 
در  بدانید  است  الزم  شد.  خواهد  آن ها  شدن 
سوراخ  چند  یا  یک  باید  حتماً  گلدان ها  زیر 
گلدان  نقاط  همه  از  آب  تا  باشد  داشته  وجود 
برسد.  ریشه  قسمت های  تمام  به  و  کند  عبور 
این سوراخ ها سبب می شود هوا جریان  وجود 

پیدا کند و امکان تنفس ریشه فراهم شود.

د. به خاک گلدان رسیدگی کنید
در نگهداری از گلدان های خانگی باید به خاک 
انتخاب شود  بهتر است خاکی  توجه کرد.  آن 
باشد.  شده  ترکیب  نیز  ماسه  مقداری  با  که 
زیرا  است؛  اشتباه  گلدان  خاک  کردن  فشرده 
وجود منافذ جزئی برای جریان هوا و رسیدن 
به قسمت های مختلف خاک ضروری  اکسیژن 
عوض  گلدان  باید  معین  زمان  از  بعد  است. 
متفاوت  مختلف  گیاهان  برای  زمان  این  شود. 
سوراخ های  به  ریشه ها  هنگامی که  اما  است؛ 
ته گلدان رسیده باشند، باید گیاه را به گلدان 
از شش  بعد  کنید؛ همچنین  منتقل  بزرگ تری 
یا هفت ماه، به دلیل آن که گلدان مواد مغذی 
خود را از دست داده، نیاز است گلدان جدیدی 
انتخاب کنید. به دلیل رشد گیاه در این مدت 
کمی  قبلی  گلدان  از  جدید  گلدان  است  بهتر 

بزرگ تر باشد.

ه.حرارت را در سطح متعادل نگه دارید
دمای نگهداری گل های آپارتمانی در زمستان 
درجه   25 تا   22 سطح  در  باید  تابستان  با 
دمای  در  گیاهان  نگهداری  باشد.  سانتی گراد 
پایین سبب پژمردگی و از دست دادن شادابی 

گیاه می شود.

و. به فکر زمستان هم باشید
در فصل زمستان دمای هوا کاهش چشمگیری 
خواب  به  گیاهان  از  بسیاری  و  می کند  پیدا 
زمستان  فصل  در  اگر  پس  می روند؛  زمستانی 

نترسید.  شدند،  خشک  ظاهر  به  شما  گیاهان 
آپارتمانی در زمستان  نگهداری گل های  برای 
تنظیم دما مهم است؛ بنابراین برای گرم کردن 
گیاهان بهترین روش، روش غیرمستقیم است؛ 
دیدن  با  و  کنید  گرم  را  اتاق  فضای  کل  یعنی 
خشکی ظاهری گیاهان گلدان را تعویض نکنید 

و آن را به فصل بهار موکول کنید.

ز. رطوبت کم
میزان  خانه،  کردن  گرم  و  زمستان  فصل  در 
کمبود  و  می کند  پیدا  کاهش  خانه  رطوبت 
نوک  شدن  قهوه ای  به صورت  را  خود  رطوبت 

برگ گیاهان نشان می دهد.

ح. آبدهی نامناسب و تشکیل نمک
گلدانی  گیاهان  به  ندادن  آب  کافی  اندازه  به 
و مرطوب کردن خاک آن، به نحوی که آب از 
آن سرریز و بیش ازاندازه از زیر گلدان خارج 
که  منجر می شوند  نمک هایی  به تشکیل  شود، 

مانع از رشد گیاه می شوند.

ط. بی توجهی به آفت گیاهان
آفاتی  از  آردپوش  خستر  و  شته  تارتنچه، 
و  می کنند  رشد  سریع  بسیار  که  هستند 
می توانند یک روزه همه گیاه را محاصره کنند. 
این آفات اگر به اندازه کافی مقاوم باشند، گیاه 

دیگر ترمیم نمی شود.
ی. گل را به گلدان محدود کنید

سبب  گلدان  به اندازه  نسبت  گیاه  بیشتر  رشد 
می شود ریشه ها داخل گلدان دور خود بپیچند 
در  گیاهان  کنند.  محدود  را  خود  رشد  و 
خود  مناسب  اندازه  از  کوچک تر  گلدان های 
بسیار زودتر خشک می شوند؛ بنابراین باید در 
شرایط مناسب گلدان را عوض کرد و گلدانی 

متناسب با اندازه گیاه به کار گرفت.

نگهداری از انواع گیاهان آپارتمانی
ساده؛ اما...!
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و  لنگرودی  شمس  محمدتقی  طرفداران 
انصافاً  و  می زنند  صدا  »شمس«  را  او  شعرش، 
هم نام برازنده ای برای اوست؛ هم شعرهایش 
سحرانگیزش  صدای  هم  روشنگرند؛  و  وزین 
می کند،  دکلمه  را  شعرهایش  که  زمان  آن 
را  او  و  می درد  را  مخاطب  خودبینی  پرده های 
با  شماره  این  در  می کند.  آزاد  خویش  بند  از 
این شاعر و پژوهشگر ارجمند زبان و ادبیات 

فارسی، بیشتر آشنا می شوید.

زندگی نامه و آغاز کار هنری
شمس  به  مشهور  گیالنی،  جواهری  محمدتقی 
لنگرودی، شاعر و پژوهشگر، در سال ۱329 
در محله آسیدعبداله لنگرود به دنیا آمد. او در 
آیت اله  پدرش  شد.  بزرگ  مذهبی  خانواده ای 
جعفر شمس لنگرودی امام جمعه لنگرود بود. 
این شاعر پرکار، دوره دبستان و دبیرستان را 
در لنگرود و دوره دانشگاه را در رشت گذراند.

لنگرودی سرودن شعر را از دهه ۱35۰ آغاز 
»رفتار  نام  با  شعرش  دفتر  نخستین  و  کرد 
تشنگی« در سال ۱355 منتشر شد. او پس از 
بانو« و »جشن  انتشار مجموعه های »خاکستر و 
ناپیدا« در اواسط دهه ۱36۰ به شهرت رسید.

او  از  دهه ۱36۰،  تاب  و  تب  پر  سال های  در 
چهار مجموعه شعر منتشر شد، سپس حدود ده 
سال را با سکوت در شعر گذراند و سرانجام در 
سال ۱379، مجموعه شعر »نت هایی برای بلبل 

چوبی« را به بازار کتاب عرضه کرد.

سکوت  »سال های   ۱38۰ دهه  در  شاعر  این 
سال ها  این  در  می کند؛  جبران  را  کم کاری«  و 
هشت مجموعه شعر از او منتشر شد که برخی 
از آن ها عبارتند از: »پنجاه وسه ترانه عاشقانه«، 
»رسم کردن دست های تو«و»شب، نقاب عمومی 

است«.

تاریخ  دانشگاه  در  که  پژوهشگر  و  شاعر  این 
هنر درس می دهد، کتابی با نام رباعی محبوب 
من منتشر کرده است که مجموعه ای از بهترین 
می گیرد.  بر  در  نیما  تا  رودکی  از  را  رباعیات 
ازجان گذشته  کتاب  و  نو  شعر  تحلیلی  تاریخ 
از دیگر کارهای پژوهشی  به مقصود می رسد، 

ارزشمند او هستند.

برخی از آثار شمس لنگرودی
• رفتار تشنگی؛

• در مهتابی دنیا، نشر چشمه؛
• خاکستر و بانو، نشر چشمه؛

• جشن ناپیدا، نشر چشمه؛
• قصیده لبخند چاک چاک، نشر مرکز؛
• نت هایی برای بلبل چوبی، نشر سالی؛

آهنگ  انتشارات  عاشقانه،  ترانه  پنجاه وسه   •
دیگر؛

• باغبان جهنم، انتشارات آهنگ دیگر؛
• مالّح خیابان ها، انتشارات آهنگ دیگر؛

• توفانی پنهان شده در نسیم؛
• گزیده شعرها با مقدمه و انتخاب بهاءالدین 

مرشدی، نشر چشمه.

دو نمونه از شعرهای او

)۱( 
دلم به بوی تو آغشته است

سپیده دمان
کلمات سرگردان برمی خیزند و
خواب آلوده دهان مرا می جویند

تا از تو سخن بگویم
کجای جهان رفته ای

نشان قدم هایت
چون دان پرندگان

همه سویی ریخته است

باز نمی گردی می دانم
و شعر

چون گنجشک بخارآلودی
بر بام زمستانی

به پاره یخی
بدل خواهد شد.

)2(
حکایت بارانی بی امان است

این گونه که من
دوستت می دارم

شوریده وار و پریشان باریدن
بر خزه ها و خیزاب ها

 به بیراهه و راه ها تاختن
بی تاب 
بی قرار

دریایی جستن
و به سنگچین باِغ بسته دری سرنهادن

و تو را به یاد آوردن
چون خونی در دل 

که همواره فراموش می شود
حکایت بارانی بی قرار است

این گونه که من دوستت می دارم...

حکایت بارانی بی امان است، این گونه که من ،دوستت می دارم
آشنایی با محمدتقی شمس لنگرودی و شعر او
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با هنرمندان ایران زمین




