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شیوه خدمت روابط عمومی دیجیتال به بانکداری دیجیتال
سردبیر
اگر پژوهش مؤسســه گارتنر را مبنی بر این که تا ســال 2020 بیش از 7 میلیارد کاربر و 30 میلیارد ابزار به اینترنت متصل خواهند شد فرا روی 
خود قرار دهیم، معنای جهان دیجیتال و اتصال هم زمان افراد و اشیا را به یکدیگر بهتر درک خواهیم کرد. با این رویکرد هر سازمانی یک سازمان 
جهانی بالقوه اســت و مقطع کنونی، اعالم مرگ سازمان های با رویکرد سنتی خواهد بود؛ باوجوداین و باآن که اغلب بانک ها در کشور به سمت 
دیجیتالی شــدن حرکت کرده اند؛ اما همچنان بر سر مفهوم واحد و تعریف مشترک از این مدل بانکداری اختالف نظر وجود دارد. به همین دلیل 
یکی از مهم ترین وظایف روابط عمومی بانک ها در این مقطع، ایجاد درک صحیح و مشــترک از این تحول بین مدیران، کارکنان، مشــتریان و 
ذی نفعان ســازمان است. به خاطر داریم که در مدل تحول پیشین که در اثر ظهور فناوری اطالعات و به ویژه اینترنت رخ داد، شاهد الکترونیکی 
شدن بسیاری فرایندها و روش ها بودیم. اکنون در تغییرات بنیادین پیش رو 
باید تحول در راهبردها، خدمات، تعامالت و ارتباطات با محوریت بهره گیری 
از فناوری هــای اطالعاتی و ارتباطی روی دهد و بیشــترین تمرکز بر تجربه 
مشتری و مشارکت او در شناسایی نیازهای متنوعش باشد. در عصر سیطره 
اپلیکیشن ها در قالب برنامه هایی که نقشی دوگانه مبتنی بر شبکه اجتماعی 
ایفا می کنند، پیوســتگی غیرقابل انکار روابــط عمومی و بانکداری دیجیتال 
Omni-( بیش ازپیش نمایان می شــود. این پیونــد در کانال های همه کاره
channel( و بســتر ارائه خدمات یکپارچه بیشتر خود را نشان می دهد؛ اما 
آیا این به آن معناست که روابط عمومی در چهره جدید خود به تنوع زدایی 
از فعالیت های خود می رسد؟ پاسخ این پرسش منفی است؛ زیرا کانال های 
همه کاره بدون اثرگذاری روابط عمومی توأم با راهکارهای تبلیغاتی، در عمل 
راه به جایی نمی برند؛ گو این کــه یکی دیگر از ابعاد مهم بانکداری دیجیتال 
تولید محتوای دیجیتال و مدیریت صحیح آن است که تنها از عهده روابط 
عمومی دیجیتال برمی آید. به عقیده نگارنده پیاده سازی راهبرد مناسب در 
این حوزه، از مسؤولیت های نوین و فصل مشترک روابط عمومی دیجیتال با 
بانکداری دیجیتال است. اکنون که هدف اغلب بانک های با رویکرد دیجیتال، 
سبک سازی و چابک سازی فرایندها و رویه ها و یکپارچگی سیستم هاست، 
روابــط عمومی در مقام یک زیرسیســتم در نظام بانکی، نقشــی دوگانه و 
مؤثرتر ایفا خواهد کرد. در بانکــداری دیجیتال، روابط عمومی دیجیتال با 
نفوذ فوق العاده ای که در رســانه های اجتماعی و برند ســازمان ها دارد و با 
حضور قاطع خود در جمع رسانه های نوین، روند دیجیتالی شدن یک بانک 
را سرعت معتبر و معناداری خواهد بخشید و میزان ارائه خدمات این بخش 

به سازمان، با رویه سنتی گذشته قابل مقایسه نخواهد بود.
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پور سعید:

امنیت  ارتقای  بانک ها،  دغدغه  مهم ترین 
حساب های مشتریان است

مدیرعامــل بانــک ایران زمین با اشــاره به 
گسترش استفاده از اینترنت و تراکنش های مالی 
مبنی بر آن اظهار داشــت: ارتقای سطح امنیت 
حســاب ها و پایین آوردن مخاطــرات امنیتی 
مطابق با توسعه علم و فناوری، از الزامات حوزه 

بانکی است.
طبــق این گــزارش، عبدالمجید پور ســعید 
مدیرعامــل، در خصوص الــزام به کارگیری رمز 
دوم پویــا از ابتدای ماه دی ســال جاری گفت: 
ابزارهای پرداخــت الکترونیک و دیجیتال که از 
سوی بانک ها در اختیار مشتریان قرارگرفته است، 
بســیاری از خدمات بانکی را به خارج از محیط 

شعب منتقل کرده است.
وی افزود: امنیت تراکنش ها در سمت بانک ها 
بسیار باالست و ما از تمام امکانات و فناوری های 
روز دنیا برای حفظ امنیت حساب ها و تراکنش ها 
اســتفاده می کنیم؛ اما در ماه های اخیر شــاهد 
برخی سوءاســتفاده هایی از حســاب های افراد 
هستیم که بخشی از آن ها به دلیل عدم رعایت 

اصول ایمنی از سوی مشتریان است.
این مدیر بانکی تصریح کرد: یکی از اقداماتی 
که در حال حاضر با ابالغ بانک مرکزی از ســوی 
بانک ها اجرایی شده اســت، راه اندازی رمز پویا 
)رمز دوم اینترنتی( اســت. این اقدام می تواند 
بســیاری از موارد فیشــینگ و سوءاستفاده از 

حساب های مشتریان را کاهش دهد.
عضو هیــأت عامل بانک با اشــاره به این که 
بر اســاس اعالم پلیــس فتا، فیشــینگ عامل 
شــکل گیری یک سوم جرائم ســایبری در کشور 
است گفت: به همین خاطر استفاده از رمز دوم 
یک بارمصرف به جای رمز ثابت در دستور کار قرار 
بانک ها قرارگرفته اســت. پیش بینی می شود با 
جایگزین شدن رمز یک بارمصرف از سوی تمامی 
بانک ها، می توان تعداد زیــادی از این موارد را 

کاهش داد.
وی با بیان اهمیت نصب نرم افزار رمز ســاز از 
سوی مشتریان برای جلوگیری از فیشینگ تأکید 
کرد: نرم افزار رمز ســاز ایران زمیــن، یک برنامه 
تولید رمز جهت افزایش ضریب امنیتی عملیات 
مالی و غیرمالی در ســامانه اینترنت بانک و نیز 

تراکنش های کارتی این بانک اســت که بر روی 
 IOS گوشی های همراه با سیستم عامل اندروید و

قابل استفاده است.
پور سعید در انتها از مشتریان بانک ایران زمین 
خواســت با رعایت موازین امنیتی و همراهی با 
پویش این بانک با نام »از پویا جویا شــوید!«، 
امنیت تراکنش های بانکی خود را افزایش دهند.

معاون عملیات بانکی:

نهادینه سازی  در  بانک ها  کلیدی  نقش 
مسؤولیت اجتماعی در جامعه

معاون عملیات بانکی، با اشاره به تالش بانک 
ایران زمین در جهت عمل به مسؤولیت اجتماعی 
خود در حوزه اقتصادی و اجتماعی، اظهار داشت: 
بانک ها در مقام سازمان هایی مردم نهاد، نقش به 
سزایی در گسترش فرهنگ مسؤولیت اجتماعی 

در جامعه ایفا می کنند.
بر اساس این گزارش، هادی قدیمی با تشریح 
نقش راهبــردی بانک ها در حوزه مســؤولیت 
اجتماعی اظهار داشــت: مخاطبان و مشتریان 
بانک ها امروز از بانک خود انتظار دارند مســیر 
حرکــت اقتصادی خود را هم راســتا با شــرایط 

اجتماعی انتخاب کنند.
وی افزود: بانک ها امروز عــالوه بر این که در 
کاهش آلودگی هوا، مصرف ســوخت و کاهش 
مصرف کاغذ نقشــی راهبردی دارند، هم سو با 
جامعه خود را در قبال اتفاقات طبیعی و اجتماعی 

مسؤول می دانند.
وی با اشــاره به اقدامات ایــن بانک در حوزه 
مســؤولیت اجتماعی گفت: در ســال جاری با 
مصوبه هیأت مدیره به ساخت دو مدرسه و یک 
خانه بهداشت در مناطق سیل زده اقدام کرده ایم 

که به زودی شاهد افتتاح آن ها خواهیم بود.
معــاون عملیــات بانکی با اشــاره زلزله اخیر 
آذربایجــان شــرقی و کمک های ایــن بانک به 
زلزله زدگان اظهار داشــت: با توجه به گستردگی 
شــعب ما در سراســر کشــور، عالوه بر این که 
همکاران به صورت خودجوش نســبت به ارسال 
کمک به این مناطق اقدام کردند، با پیشنهاد مدیر 
استان های آذربایجان شرقی و غربی و موافقت 

هیأت عامل، تعــدادی کانکس برای زلزله زدگان 
میانه تهیه و ارسال شد.

این مدیــر بانکی ادامــه داد: برقراری تعامل 
بین بنگاه های اقتصادی، جامعه و دولت، زمینه 
توســعه کشــور در عرصه های مختلف را فراهم 

می آورد.
معاون عملیــات بانکی در انتهــا از همکاران 
خود در اســتان های آذربایجان شــرقی و غربی 
جهت حضور در مناطق زلزله زده و کمک به مردم، 

قدردانی کرد.

معاون فناوری اطالعات:
رمز کارت های بانکی یک بارمصرف می شود

فرهاد اینالویــی در خصوص ابالغ بخش نامه 
الزامات رمزهای پویا به شــبکه بانکی از ســوی 
بانک مرکزی، اظهار داشــت: یکی از مشــکالت 
عمده که در بخش امنیت تراکنش های مبتنی بر 
کارت عدم توجه مشــتریان بانکی در حفظ رمز 

دوم است.
از رمزهــای  وی تصریــح کــرد: اســتفاده 
یک بارمصــرف و ابزارهــای مشــابه آن مثــل 
بلیت هــای یک بارمصــرف به افزایــش امنیت 
تراکنش ها در صورت افشای رمز دوم کارت های 
بانکی منجر می شود و امکان سوءاستفاده را در 

این حوزه کاهش می دهد.
فنــاوری اطالعــات در خصــوص  معــاون 
فرهنگ ســازی اســتفاده از رمزهای پویا اظهار 
داشــت: بانــک ایران زمیــن از مدت ها پیش 
خدمت رمز یک بارمصرف را به صورت اختیاری به 

مشتریان ارائه کرده است.
ایــن مدیر بانکــی ادامــه داد: در این بانک 
مشتریانی که به استفاده از رمزهای یک بارمصرف 
عالقه مند بوده انــد، می توانند ایــن خدمت را 
به صورت یک اپلیکیشــن موبایلی- که رمز پویا 

تولید می کند-  دریافت کنند.
اینالویی در خصوص زمان بنــدی اجرای این 
بخش نامه، گفت: بر اساس بخش نامه های بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایــران که به بانک ها 
ابالغ شده است، از ابتدای ماه دی استفاده از رمز 
پویا برای مشتریان بانک ها اجباری خواهد شد.
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به گــزارش خبرنگار ارتبــاط ایران زمین، 
تفاهم نامــه ای مهم به منظــور همکاری و 
فراهم آوردن بســتری مناسب برای ایجاد 
کارآفرینی و ارائه سرویس دهی بهتر میان 
بانــک ایران زمین و اتحادیه بارفروشــان 
تهران امضا شــد. این رویــداد که بازتاب 
وسیعی نیز در رســانه های کشور داشت، 
می تواند گام بلنــدی در زمینه رونق تولید، 

اشتغال، صادرات و واردات باشد.
بــه گزارش نشــریه ارتبــاط ایران زمین، 
عبدالمجید پور سعید مدیرعامل، در مراسم 
مذکور در راســتای تخصیــص خدمات به 
اعضای اتحادیه بارفروشان تهران گفت: با 
درنظر داشــتن اهمیت باالی فعالیت های 
اتحادیــه بارفروشــان، ایــن اطمینان را 
می دهیم که از حداکثــر توانایی و کارآیی 
خود بهره می بریم تا خدمات خود را به نحو 

احسن به شما عزیزان عرضه کنیم.
این مدیر ارشــد بانکی افــزود: خدمات 
ارائه شــده در بانک ایران زمین مانند سایر 
بانک هاست و ما تمام نیازهای مورد انتظار 
مشتریان را برطرف می کنیم؛ اما وجه تمایز 
ما با سایر بانک ها در نظام بانکی، پافشاری 
و متمرکــز بــودن بر کیفیــت؛ همچنین 
و عرضه خدماتی  چگونگی سرویس دهی 
اســت که به متقاضی ارائه می کنیم؛ زیرا 
ما همیشه بر کیفیت خدمات ارائه شده در 

بانک ایران زمین تأکید می کنیم.
قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف نیز، 
در ادامه این مراسم گفت: هدف ما همراه با 
135 اتحادیه دیگر - که اتحادیه بارفروشان 
تهــران از برجســته ترین و بااهمیت ترین 

از حقوق  آن هاســت- حمایت همه جانبه 
مصرف کنندگان و مشتریان است.

وی اظهار داشــت: امروزه مسأله ای که با 
آن دست به گریبان هستیم، تولید و فروش 
جنــس قاچاق اســت و با توجــه به این 
موضــوع، مبارزه و فائق آمدن بر این مهم، 

نیازمند عزم ملی و همگانی است.
این مدیر صنفــی افزود: نیت اصلی ما از 
عقد این تفاهم نامه، بهبود وضعیت فعلی 
تولید و ایجاد کارآفرینی و اشتغال است که 
امیدواریم سرمشقی برای سایر اتحادیه ها 

باشد.
در ادامــه دارایــی نژاد رئیــس اتحادیه 
بارفروشان، در خصوص میدان مرکزی میوه 
و تره بار گفت: اتحادیــه ما فعالیت هایی 
برای سامان دادن به باغات در حوزه کشت 
و آبیاری دارد که خوشبختانه این فعالیت ها 

در برخی از اســتان ها 
اجرایی شــده است. از 
برنامه هــای مهم دیگر 
بارفروشــان  اتحادیه 
سردخانه  ایجاد  تهران 
صد  ظرفیت  با  مرکزی 
هزار تن اســت که در 
اشــتغال زایی  آن  پی 
ارزشمندی نیز به وجود 
خواهد آمــد. البته در 
برنامه  ایــن  خصوص 
و اجرایی شــدن آن، به 
بانک  همکاری  و  یاری 
نیازمنــد  ایران زمیــن 

هستیم.

وی خاطرنشــان کــرد: 
اتحادیه مــا در خصوص 
و  صــدور ضمانت نامــه 
با  برای صادرکنندگان   LC
بانک مذکور گفت وگوهای 
مفیدی انجــام داده و به 
دست یافته  نیز  توافقاتی 

است.
دارایی نژاد ضمن تقاضا از این نهاد مالی 
در خصوص تأسیس شعبه ارزی، دراین باره 
توضیــح داد: همکاران ما بــرای دریافت 
ارز حاصل از صادرات با مشــکالتی مواجه 
هســتند و مطمئن باشــید اگر از ســوی 
بانک ایران زمین امکاناتــی در اختیار این 
صنف گذاشته شــود، از سوی اتحادیه نیز 

همکاری های الزم صورت خواهد گرفت.
این مقام صنفــی در ادامه تأکید کرد: ما 
به خوبی با استانداردها و سلیقه بازارهای 
بین المللی آشنا هستیم و برای صادرات نیز 

ظرفیت مناسبی داریم.
فرهاد اینالویی معــاون فناوری اطالعات 
بانک نیز در این مراســم اظهار داشــت: 
تفاوت های مهمی میان بانکداری دیجیتال 
و بانکــداری الکترونیک وجــود دارد؛ زیرا 
در بانکداری دیجیتال اولویت خواســته و 
آسایش بیشــتر مشتری است و محصول 

با عقد تفاهم نامه با اتحادیه بارفروشان تهران عملیاتی شد؛ \

گام بلند بانک ایران زمین در زمینه رونق تولید، اشتغال، صادرات و واردات

بر اســاس نیــاز و خواســته او طراحی و 
در  درحالی که  می شــود؛  شخصی ســازی 
و  نیســت  این گونه  الکترونیک  بانکداری 
محصول از قبل آماده شده و بدون هیچ گونه 

شخصی سازی، عرضه می شود.
وی افزود: بانک دیجیتال گذار از سیستم 
امروزی به سیســتم آینده است که در آن 
خدمات و سرویس دهی فعلی بدون کارمند 
انسانی ارائه می شــود؛ همچنین افزون بر 
بانکی، مشــتری می تواند طیف  خدمات 
گوناگونــی از نیازهایــش را ازجمله خرید 
بلیت ســینما و...؛ در این بانک ها برطرف 
کند. بانک ایران زمین افتخار می کند که در 
زمینه بانکداری دیجیتال پیشرو بوده است. 
در انتهای این مراسم، تفاهم نامه همکاری 
میان اتحادیه بارفروشــان تهران و بانک 
ایران زمین، از سوی طرفین به امضا رسید.

از دیگر حاضران در این مراســم، مجتبی 
شــیروانی قائم مقام بانک ایران زمین بود. 
ســخنان وی در این مراسم و گفت وگوی 
تفصیلی بــا این مدیر بانکــی، به صورت 
مجــزا در اختیــار مخاطبان قــرار خواهد 

گرفت. 
قائم مقام بانک در مراسم عقد تفاهم نامه با 
اتحادیه بارفروشان:به زودی جزو پنج بانک 

خصوصی برتر کشور خواهیم بود
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قائم مقام بانک در مراسم عقد تفاهم نامه با اتحادیه بارفروشان:

به زودی جزو پنج بانک خصوصی برتر کشور خواهیم بود

ایران زمین، مراســم  ارتبــاط  به گــزارش خبرنگار 
تفاهم نامــه ارائه خدمات بانــک ایران زمین به صنف 
بارفروشــان تهران، روز سه شنبه دوازدهم آذر در محل 
این بانک برگزار شد. مجتبی شیروانی هرندی، قائم مقام 
در مراســم امضای این تفاهم نامه جهت ارائه خدمات 
به اعضای ایــن اتحادیه، گفت: بانک ایران زمین با در 

اختیار داشتن 310 شعبه در کشور و سابقه ای 8 ساله، بانکی جوان و مبتنی بر دانش، چابکی و بانکداری 
روز دنیاســت. با این مدیر ارشد بانکی گفت وگویی در خصوص تفاهم نامه منعقدشده انجام گرفته است 

که از نظر می گذرد.
ضمن سالم و سپاس فراوان از جناب عالی، به عنوان نخستین پرسش، در خصوص تفاهم نامه منعقدشده  \

بانک ایران زمین با اتحادیه بارفروشان تهران و اهداف آن توضیح بفرمایید.
یکی از برنامه هایی که بانک ایران زمین در حال حاضر به دنبال آن اســت، عقد تفاهم نامه همکاری با 
اتحادیه ها و صنوف مختلف کشــور برای ارائه خدمات مالی به آن هاســت. چشم انداز بانک ایران زمین 
دســت یابی به بانکداری دیجیتال در سال 1400 است. درحال حاضر شرایط کسب وکارها در کشور تغییر 
کرده است. موضوع بانکداری دیجیتال؛ همچنین گسترش فناوری های نوین، کسب وکارها را نیز متحول 
کرده است؛ ازاین رو، ما تالش خواهیم کرد با ایجاد یک ارتباط مؤثر بین کسب وکارها و بانک ایران زمین، 

به رشد و توسعه آن ها کمک کنیم.
از نگاه شما آیا بانک ایران زمین این ظرفیت را دارد که با دیگر اتحادیه ها نیز همکاری داشته باشد؟ \

بانک ایران زمین یکی از بزرگ ترین بانک های خصوصی کشــور است. شعب ما در سراسر کشور آماده 
هســتند به تولیدکنندگان و بنگاه های اقتصادی خدمات باکیفیت ارائــه کنند. همکاری با اتحادیه های 
مختلف باهدف رشــد و توسعه اقتصاد کشور، یکی از اهداف مهم این بانک است که در آینده درباره آن 

بیشتر خواهید شنید.
در گذار از دوره تحریم، رونق تولید داخلی نقش مهمی در اشتغال زایی و برون رفت از مشکالت دارد. بانک  \

ایران زمین در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟
بانک ایران زمین همواره در کنار تولیدکنندگان و اقتصاد کشور بوده است. حمایت از تولید و کارآفرینان 
از زمان تأســیس بانک، جزو رسالت های این بانک تعریف و اجراشده است. سرمایه گذاری در واحدهای 
تولیدی مانند ســیمان غرب آسیا، راه اندازی مرکز نوآوری باهدف رشد و توسعه کسب وکارهای دیجیتال، 
ســرمایه گذاری در بخش های کشاورزی و حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک، تنها بخشی از اقدامات 

انجام گرفته در این زمینه بوده است.
بســیاری از تولیدکنندگان سود تســهیالت بانکی را برای بخش تولید مفید نمی دانند و خواهان پایین  \

آوردن آن هستند، نظر شما دراین باره چیست؟ بانک ایران زمین در این مورد چه اقداماتی انجام داده است؟
در سال های اخیر شرایط اقتصاد کشور به گونه ای بوده است که قیمت تمام شده پول برای بانک ها باال 
رفته اســت؛ ازاین رو، بانک مرکزی با اقدامات خود در حوزه سیاســت گذاری تالش کرده است حمایت از 
تولید و اشتغال کشور را به نحو جدی در دستور کار خود قرار دهد. کاهش قیمت پول از طریق کاهش نرخ 
سودهای پرداختی، جذب منابع قرض الحسنه، همکاری با اتحادیه ها برای گردش های مالی که به جذب 
منابع برای وام های کم بهره منجر شود؛همچنین همراهی باسیاست های بانک مرکزی می تواند به تسریع 

این امر، یعنی کاهش سود تسهیالت در بخش تولید کمک کند.
به عنوان آخرین پرسش از جناب عالی، رویکرد بانک ایران زمین را به طور عمومی در حوزه ورود به اصناف  \

چگونه ارزیابی می کنید و جایگاه حال حاضر بانک ایران زمین در میان رقبا چگونه است؟
قاطعانــه عرض می کنم افتخار می کنیم که در حوزه اصناف ورود کرده ایم و عالوه بر ســرویس دهی به 
اتحادیه، نیازهــای آن ها را نیز برطرف می کنیم. امیدواریم این اقدام آغــازی مبارک برای ورود به حوزه 
اصناف کشور باشد. در خصوص بخش دوم پرسش شما، بانک ایران زمین در مقطعی قرار دارد که درحال 
کسب مجوز برای افزایش سرمایه 250 درصدی است و تا پایان ماه بهمن سال جاری 10 هزار میلیارد ریال 
سرمایه جدید به بانک افزوده خواهد شد. خبر خوش برای همراهان و مشتریان گرامی بانک این است 
که به زودی با سرمایه 42 هزار میلیارد ریالی، جزو پنج بانک خصوصی برتر قرار خواهیم گرفت. خبر خوب 
دیگر این که، این بانک بســته خوبی برای مشــتریان خود در نظر گرفته است و یکی از بزرگ ترین مراکز 
نوآوری نیز تحت حمایت این بانک است که می تواند ظرفیت خوبی برای ارائه خدمات به اصناف باشد.

مدیر امور تحقیق و توسعه:

باشگاه  طریق  از  مشتری  تجربه  ارتقای 
مشتریان ایران زمین

پیشین  دوره های  در 
اعضــای باشــگاه بــا 
امتیازهــای  افزایــش 
خود توانستند از جوایز 
بهره مند  باشگاه  متنوع 
نیز  امســال  شــوند. 

مانند سال های گذشــته، چهارمین دوره باشگاه 
مشتریان بانک ایران زمین افتتاح شد.

بر اســاس این گزارش، فرید جهانبخش مدیر 
امــور تحقیق و توســعه، در خصــوص اهمیت 
باشگاه مشــتریان گفت: همان طور که می دانید 
بانک ایران زمین در مقام بانکی پیشرو در صنعت 
بانکداری دیجیتــال، همواره در پی بهبود تجربه 
مشتریان و تأمین انتظارات آنان بوده است. این 
موضوع یکی از مؤلفه های مهم در جهت شناخت 

بانک دیجیتال است.
جهانبخش افزود: برای ارتقای تجربه مشتری 
و افزایش وفــاداری راهکارهای مختلفی وجود 
دارد. موضوع باشــگاه یکی از راهکارهایی است 
که بانک ایران زمین از ســال 95 آن را آغاز کرده 

است.
وی در خصــوص تغییــرات ایجادشــده در 
چهارمین دوره باشگاه مشتریان بانک ایران زمین 
اذعــان کرد: تفــاوت جدی ای که ایــن دوره با 
دوره هــای قبل دارد این اســت که مشــتریان 
می توانند به طور روزانه به ســایت باشگاه بروند، 
میزان امتیــازات خود را ببیننــد و از خدمات و 

جوایز روزانه بهره مند شوند.
مدیر امور تحقیق و توسعه بانک ایران زمین در 
پایان گفت: مهم ترین رویکرد باشــگاه مشتریان 
افزایــش ارائــه خدمات به مشــتریان از طریق 
مؤسسات و شــرکت های دیگر است. با تعامل 
ایجادشــده در چهارچوب باشگاه های شرکت ها 
و بانک هــای مختلف، ارائه خدمــات خود را با 
ارائــه امتیازات، جوایز، هدایا و تخفیف هایی که 
می تواند برای مشتریانمان جذاب باشد، توسعه 

خواهیم داد.
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ایران زمین، رادیو  ارتبــاط  به گزارش خبرنگار 
آوای ایران زمین در مقام صدای اختصاصی این 
بانک، ماه آذر بسیار پرشور ظاهر شد و با ساخت 
برنامه های متنوع بانکی، ادبی، آموزشــی، ویژه، 
تبلیغاتی و ســرگرم کننده، مخاطبان و مشتریان 
خود را بیش ازپیــش با خود همــراه کرد. این 
رســانه در حوزه ساخت برنامه های بانکی درباره 
انواع شارژها در همراه بانک ایران زمین و انواع 
انتقال ها در این نرم افزار با مخاطبان خود سخن 
گفت و در این راه از کارشناســان خبره بانکی نیز 

بهره برد.
بخش ویژه رونق تولید نیز ازجمله بخش های 
اثرگذار و ویژه برنامه های بانکی رادیو آوای ایران 
است. بانک ایران زمین در سال رونق تولید ضمن 
عمل بــه انجام وظایف تعریف شــده از مجرای 
رسانه نیز به مدد کارشناســان اقتصادی زبده و 
باتجربه راهکارهای مؤثر پیاده ســازی امر مقام 
معظم رهبری را جویا می شــود و در این زمینه 
به اطالع رسانی و آگاه ســازی نیز اقدام می کند. 
برنامه فاخر کافه بانک و برنامه بســیار مفرح و 
درعین حــال وزین صبحانه بانکــی نیز، ازجمله 
برنامه های ساخته شــده در این ماه به دســت 
عوامل برنامه ســاز این رســانه بود. ویژه برنامه 

رسانه با ســاخت ده ها برنامه تبلیغاتی در این 
زمینه و انتشار آن در فضای عمومی کشور، گامی 
بســیار مهم در آگاه ســازی و ترغیب مشتریان 
و همکاران در اســتفاده از رمــز یک بارمصرف 
برداشت و در این زمینه از بسیاری از رسانه های 

دیداری و شنیداری کشور پیش افتاد. 
پوشــش رویدادهــای مهم بانــک در قالب 
ساخت بسته های خبری هفتگی نیز یکی دیگر 
از شاخه های فعالیتی این رسانه در ماه آذر بود. 
برگزاری مسابقات پرطرفدار آوای ایران زمین هم 
همچنان در دستور کار این رسانه قرار گرفت و در 
این زمینه نیز توانست نظر مطلوب مشتریان را 
به خود معطــوف کند. آوای ایران زمین در مقام 
واضح ترین مؤلفه بانکــداری دیجیتال در بانک 
ایران زمیــن در نظر دارد با ســاخت برنامه های 
متنوع تــازه، طیف وســیع تری از مخاطبان و 
مشــتریان بالقوه بانــک را نیز با خــود همراه 
سازد. آوای ایران زمین؛ صدای اختصاصی بانک 

ایران زمین.

ساخته شــده در این ماه در رادیو آوای ایران نیز 
برنامه شــب یلدا بود که در فضایی بسیار زیبا و 
شاد ساخته شد و شــب چله به یادماندنی ای را 

برای مشتریان و همکاران گرامی رقم زد.
در کنار موارد مذکور ازآنجاکه اســتفاده از رمز 
پویا از ابتدای ماه دی اجباری خواهد شــد، این 
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بازدید، افتتاح، جابه جایی و برگزاری 
نشست ها

الف-شعب

مدیر شعب استان های آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل:

الزمه مشتری مداری خوب، تسلط بر محصول ارائه شده است
جلسه رؤسای شعب مدیریت شعب استان های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل با محوریت 
رعایت دقیق دستورالعمل های بانک مرکزی در راستای سود سپرده ها با حضور مدیر، معاونان و 

کلیه رؤسای شعب برگزار شد.
بر اساس این گزارش، رسول اسدی مدیر استان به تشریح مصوبه هیأت مدیره بانک پرداخت 
و اظهار داشــت: سود سپرده های بانک در راستای سیاســت های ابالغی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران است و از رؤسای شعب خواست با دعوت از مشتریان، سیاست های ابالغی بانک 

مرکزی را در خصوص نرخ سود سپرده ها به اطالع مشتریان برسانند.
اسدی در ادامه به اهمیت موضوع بانکداری مدرن پرداخت و با ارائه گزارش از عملکرد شعب 
خواســتار تالش مضاعف همکاران شد. وی با اشاره به نتایج مثبت گسترش استفاده از خدمات 
بانکداری الکترونیک، اظهار کرد: این حرکت قطعًا بر میزان درآمدهای غیر مشــاع تأثیر فراوانی 
دارد؛ ازاین رو، قابلیت ها و زیرســاخت های بانکداری مدرن بانک ایران زمین، بســیار با اهمیت 

است.
اسدی با اشاره به اهمیت و جایگاه مشتری مداری و تکریم واقعی مشتری گفت: الزمه مشتری 
مداری خوب، تســلط بر محصول ارائه شده اســت. وی درعین حال در خصوص اهمیت تواضع 
به عنــوان یکی از ابعاد تکریم ارباب رجوع نیز گفت: تواضع این اســت که از نظر تمام همکاران 
قوی و خوش فکر استفاده کنیم. شهامفر معاون اجرایی استان به تشریح آمار و تعداد مشتریان 
الماس، طال، نقره، در منطقه پرداخت و از رؤســای شعب خواست سیاست های ابالغی بانک 
مرکزی و مصوبه هیأت مدیره را به مشتریان اطالع رسانی کنند. یزدانی معاون اداری و مالی در 
خصوص رده بندی انضباطی بانک ها و بحث سپرده های قانونی و بانک های منضبط مطالبی 
را عنوان کرد و اظهار داشت: بانک های منضبط می توانند نرخ سپرده های قانونی را تا 10 درصد 

کاهش دهند؛ زیرا این کار تأثیر مثبتی بر کاهش بهای تمام شده پول خواهد داشت.

جامعه هدف تشریح کردند.جهت رسیدن به اهداف حداکثری، برای برنامــه چهارماهه باقی مانده از ســال را و با برگزاری جلسات ضروری و راهبردی، عملکرد شعب تحت مسؤولیت پرداختند بانک در ماه آذر به سرکشــی و بررسی ارتباط ایران زمین، مدیران ارشد بــه گــزارش خبرنگار 

دیدار مدیران استانی با مدیران صندوق قرض الحسنه انصارالحسین شاهین شهر اصفهان 
مدیران اســتانی و صندوق قرض الحسنه انصارالحسین شاهین شهر اصفهان هم زمان با 
ســال روز تأسیس این مؤسسه در راستای افزایش کیفیت به مشتریان، دیدار و گفت وگو 

کردند.
بهزاد ترویجی معاون اســتانی بانک ایران زمین هم زمان با ســالروز تأسیس صندوق 
قرض الحســنه انصارالحســین در دیداری صمیمی و در نشســت کاری با مدیران این 
صندوق، افزایش کیفیت ارائه خدمات به مشتریان را از مهم ترین نکات در کسب رضایت 
مراجعه کنندگان دانســت. وی گفت: توجه به خواســته های مشتریان از ضروری ترین 

اصول حرفه ای بنگاه هاست.
این مدیر بانکی ضمن تبریک سال روز تأسیس صندوق قرض الحسنه انصارالحسین 
با تشریح عملکرد بانک در مقام بانکی دیجیتال و پیشرو با صالح نیا مدیر این صندوق 
در خصوص مسائل بانکی به بحث و گفت وگو نشست و بر گسترش سطح تعامالت 

بانکی فی مابین تأکید کرد.

Ã 
سیاست های ابالغی بانک مرکزی است.اسدی: سود سپرده های بانک، در راستای 

Ä 
مهم ترین نکته در کسب رضایت مشتری است.ترویجی: افزایش کیفیت ارائه خدمات، 
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 برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد شعب استان گیالن

جلسه بررسی عملکرد شعب استان گیالن بانک ایران زمین با حضور 

ن برگزار شد.
کلیه رؤسای شعب در استان گیال

بر اساس این گزارش، جلسه ای با حضور کلیه رؤسای شعب استان 

گیالن باهدف بررسی عملکرد هشــت ماهه شعب و برنامه ریزی برای 

ل برگزار شد.
ماه های آتی سا

در این جلسه ضمن تشریح عملکرد بانک و شعب در شاخص های 

 بازاریابی، مصارف، وصول مطالبات، بانکداری 
هدف مانند: جذب منابع،

دنیاز برای تحقق کامل اهداف در 
مدرن، ضمانت نامه و...؛ مــوارد مور

ه کارکنان اعالم شــد. انوجی با رضایت 
ماه جاری و ماه های پیش رو ب

از روند جذب منابع توســط شعب بخصوص در آبان ماه گفت: جذب 

منابع ارزان قیمت باید در راستای اهداف شعبه باشد.

وی افزود: برای جذب منابع، ارائه خدمات مطلوب و کسب سود باید 

شــتریان 
 را افزایش دهید و رابطه خوبی با همکاران و م

اطالعات خود

و همچنین شــناخت کامل نسبت به زیرمجموعه داشته باشید. مدیر 

د ارزیابی 
اســتان گیالن تصریح کرد: در پایان سال عملکرد شعب مور

شــتر در 
قرار خواهد گرفت، پس در این فرصت باقی مانده با تالش بی

تحقق اهداف تعیین شده بکوشید.

در پایان ضمن پاســخ گویی مدیران ســتادی به ســؤاالت 

ی و غازیان 
مطرح شده از سوی رؤسای شعب، از شعب بندر انزل

به دلیل رســیدن به اهداف تعیین شده با 

اهدای لوح سپاس قدردانی شد.

جلســه توجیهی رؤسای شعب استان یزد 
برگزار شد

رؤســای شعب مدیریت شــعب استان 
یزد در راســتای بخش نامه بانک مرکزی در 
خصوص نرخ سود سپرده ها با حضور مدیر 
و معاون استان جلسه توجیهی برگزار کردند.
بر اساس این گزارش، پور حسنی ضمن 
از زحمــات کارکنان جهت تحقق  قدردانی 
اهداف طرح باهم، به بیان موضوع مصوبه 
هیأت مدیره و تصمیمات بانک مرکزی مبنی 
بر تعدیل نرخ ســود ســپرده ها و ضرورت 
اجرای آن پرداخت و با توجه به یکســان 
بودن نرخ سپرده ها در اکثر بانک ها از کلیه 
رؤسای شــعب خواست مشتریان را جهت 

جلوگیری از خروج منابع، توجیه کنند.
در ادامــه حبوباتی معاون اســتان طی 
ارائه فهرست سپرده های با نرخ توافقی به 
تفکیک شــعب به تجزیه وتحلیل برخی از 
مشتریان و ارائه راهکارهایی مبنی بر حفظ 
منابع با توجه به روحیات مشتریان پرداخت 
و از کلیه رؤسا خواستار برگزاری جلسه ای با 
همکاران شــعب و توجیه و انتقال مطالب 

شد.
در پایان از فاطمه السادات مدرس وامق 

در  که  مقصودی نــژاد  فاطمه  ح و  طــر
جشــنواره اســتانی بانکداری 

بودنــد  توانســته  مــدرن 
ثبت  میــزان  بیشــترین 
اثرانگشــت و فعال سازی 

همــراه بانک را به خود 
با  دهند،  اختصــاص 

اهدای لوح تقدیر و 
پــاداش، قدردانی 

شد.

Ã 

ت باید در 
ع ارزان قیم

انوجی: جذب مناب

راستای اهداف شعبه باشد.

Ã 

ی باید جهت عدم خروج 
پورحسنی: مشتر

 از بانک، توجیه شود.
منابع
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برگزاری جلســه تخصصی بررســی عملکرد و جذب منابع مدیریت شعب اســتان های آذربایجان 

شرقی و غربی و اردبیل

جلسه ارزیابی عملکرد شعب استان های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل با حضور کلیه کارکنان ستاد 
و صف و مدیران دوایر ستادی، باهدف تبیین سیاست های بانک در چهارچوب راهبردهای تدوین شده، 

برگزار شد.
بر اساس این گزارش، رسول اسدی مدیر استان ضمن خیرمقدم به مدعوین اظهار 
داشت: باید تالش کنیم حرکت روبه جلوی ما توسعه ای باشد؛ یعنی کلیه شاخص های 

بانک همسو با یکدیگر حرکت کنند.
وی در ادامه به ارزیابی عملکرد کارکنان در بخش آموزش پرداخت و از رؤسای شعب 
خواســت با برگزاری دوره های آموزشــی چهره به چهره و بخش نامه خوانی در افزایش 

سطح دانش علمی همکاران بکوشند.
اســدی با اشاره به اهمیت ادب سازمانی، اخالق محوری، دانش و برنامه محوری در 
بانک گفت: ســال جاری تالش می کنیم کارنامه محور باشــیم و خود را برای عرصه های 
بزرگ تر آماده کنیم. این مهم با حضور کارکنان میسر خواهد شد. در ادامه جلسه شهام فر 
معــاون اجرایی به ارائه گزارش و بررســی عملکرد اســتان در بخــش منابع و مصارف و 
مطالبات پرداخت و گزارش مقایســه ای عملکرد با اهداف تعیین شده را به تفکیک شعبه 
مــورد تجزیه وتحلیل قرار داد. یزدانی معاون مالی و اداری نیــز ضمن ارائه گزارش و آمار 
در خصــوص عملکرد بانکداری مدرن، عملکرد متصدیان امور بانکی را در ثبت اثرانگشــت 
و درصد اســتفاده کنندگان از خدمات نوین بانکی به تفکیک شعب مورد تجزیه وتحلیل قرار 
داد. در پایان جلسه، از شعب برتر در زمینه جذب منابع، وصول مطالبات، صدور ضمانت نامه، 

گشایش اعتبار اسنادی و بانکداری مدرن با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.

ب- شرکت ها، کارخانجات، سازمان ها و مراکز آموزش عالی

بازدید مدیر مدیر استان های البرز، قزوین و زنجان از کارخانه های کیابسپار کاران و لوح فشرده پرتو آبی
در راستای سیاست های بازاریابی شرکتی و حمایت از تولیدات داخلی، مدیر استان های البرز، قزوین و زنجان 

به اتفاق تیم بازاریابی استان، با مدیرعامل شرکت های کیابسپارکاران و شرکت 
لوح فشرده پرتو آبی دیدار و گفت وگو کرد.

بر اساس این گزارش، رئیســی مدیر استان با اشاره به شرایط اقتصادی 
کشــور و لــزوم حمایت همه جانبــه از تولیدکنندگان داخلــی گفت: بانک 
ایران زمین در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش سرعت رونق 
تولید در پی همکاری با شــرکت ها و کارخانجاتی است که به دنبال توسعه و 

رونق تولید هستند.
شــریفی مدیرعامل کارخانه کیابســپارکاران نیــز توضیحاتی در خصوص 
چگونگی فعالیت، فروش محصوالت و تعامل با کارخانجات عرضه کننده مواد 
اولیه؛ همچنیــن چگونگی انجام عملیات بانکی و مالی کارخانه، ارائه کرد. وی 
در ادامه از شرکت کیابسپار به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان بازی های 
فکری، اسباب بازی، بازی های ســرگرمی، شمع های تزیینی و...؛ کشور یاد کرد؛ 

شرکتی که عمده محصوالتش به سایر کشورهای منطقه صادر می شود.
در ادامه این بازدیدها مدیر اجرایی کارخانه لوح فشرده پرتو آبی توضیحاتی 
در خصــوص نحوه راه اندازی، چگونگی فعالیــت بخش های مختلف کارخانه و 
نحوه فروش محصوالت و چگونگــی انجام عملیات بانکی و مالی کارخانه، ارائه 
کرد. وی در ادامه کارخانه پرتو آبی را از پیشــگامان این صنعت در کشور نام برد 
و با توجه به پیشــرفت فناوری در ســال های اخیر به این نکته اشاره کرد که این 
کارخانه نیز همگام با تغییرات فناوری، تالش کرده است در ارائه انواع محصوالت 

مشابه تغییراتی صورت دهد.

Ã 

اسدی: باید تالش کنیم حرکت روبه جلوی ما 

توسعه ای باشد
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برگزاری گردهمایی و همایش

مدیر استانی مازندران، گلستان و سمنان بانک ایران زمین:  
وظایف اصلی کارکنان بانک، تکریم ارباب رجوع است

در راستای برگزاری ششمین دوره همایش سراسری سال جاری، رؤسای شعب استان های 
مازندران، گلســتان و سمنان با محوریت ابالغ تعدیل نرخ سپرده ها، جلسه ای با حضور کلیه 

رؤسای شعب و مسؤوالن دوایر ستادی برگزار شد.
بر اساس این گزارش، سلیم بهرامی مدیر استان ابتدا اهداف همایش را تشریح کرد، سپس 
به موضوعات طرح شده در جلسه ویدئوکنفرانس با مدیر امور شعب استان ها اشاره کرد و اظهار 
داشت: طبق برنامه تدوین شده و با در نظر گرفتن صالح بانک جهت کاهش هزینه های عملیاتی، 

مدیران عالی بانک تصمیم گرفته اند نرخ سود سپرده ها را تعدیل کنند.
وی گفــت: امروزه بازاریابی خدمات و محصوالت بانکی نه به عنوان یک انتخاب؛ بلکه یک الزام 
است. این مدیر بانکی در ادامه ضمن دعوت از همه همکاران به برخورد مناسب و تکریم مشتریان، 
اظهار داشــت: از وظایف اصلی کارکنان بانک، تکریم ارباب رجوع و انجام ســریع درخواســت های 

آن هاست.
ســلیم بهرامی افزود: ماهیت شغلی ما در صنعت بانکداری، یعنی بازاریابی و جذب منابع که باید 

در رأس تمامی امور باشد.
در ادامه همایش قاســمی مؤخر، معاون اجرایی استان ضمن توضیح اجمالی آمار و عملکرد شعب 
در مدت زمان سپری شــده از سال و اهداف به دســت آمده در بخش های مانده منابع و میزان جذب، 
درصد تحقق اهداف جذب منابع، تفکیک منابع، مقایسه منابع نسبت به متوسط شعب، ضمانت نامه و گشایش اعتبار 
اسنادی، استفاده از خدمات بانکداری مدرن توسط مشتریان، پایانه های فروش فروشگاهی، دستگاه های خودپرداخت و 
کارت های هدیه، مطالبی ایراد و اظهار داشــت؛ در عصر فناوری و دگرگونی دیجیتالی هستیم و جامعه اقتصادی ما در حالت گذر از وضعیت 
فعلی به ســمت بانکداری مدرن قرارگرفته است. برخالف تصور همگان بانکداری دیجیتال مترادف با بانکداری آنالین یا بدون شعبه نیست؛ 
بلکه این مدل از بانکداری از وضعیت تراکنش محوری فعلی به سمت مشاوره پروری پیش خواهد رفت. در بخش بعدی این همایش برخی 
از رؤســای این اســتان پیرامون موضوع تعدیل نرخ سپرده ها و نحوه انتقال آن به این دست از مشتریان و چگونگی اقدامات صورت گرفته 
در شــعب تحت نظر آنان و توفیقات به دست آمده جهت دســتیابی به اهداف ابالغی مطالبی را عنوان کردند، سپس پیشنهادات خود را در 
زمینه های فرایند جذب مشتری و موانع و معایب موجود در شعب مطرح کردند. در قسمت پایانی این همایش مدیریت شعب استان ضمن 
قدردانی از کارکنان برتر: مقداد قاســمیان، میثم آزموده، مصطفی پروانه، مهدی قزوینی و علی مهاجر، از شــعب نکا، بابلسر، رامسر، ولیعصر 

سمنان و علی آبادکتول با اعطای لوح قدردانی کرد.

در همایش رؤسای شعب مدیریت غرب کشور مطرح شد؛
 سرمایه انسانی، بخش نرم افزاری هر سازمان 

همایش رؤسای شــعب مدیریت غرب کشور بانک ایران زمین باهدف 
بررسی عملکرد هشت ماهه برگزار شد.

بر اســاس این گزارش، تورج سلیمانی مدیر استان ضمن خیرمقدم به 
مدیر امور منابع انسانی به بررسی عملکرد هشت ماهه شعب پرداخت و با 
بیان این که برنامه ریزی برای هر سازمان ضروری است، گفت: خوشبختانه 
برنامه در این بانک جایگاه ویژه ای دارد و راهبرد مدونی برای حرکت بانک 

طراحی شده است.
در ادامه جلســه فتاحی مدیر امور سرمایه انسانی و آموزش با حضور 
در جمع کارکنان مدیریت شعب غرب کشور گفت: در دنیای امروز سرمایه 
انسانی مهم ترین سرمایه هر سازمانی است و بدون وجود کارکنان باانگیزه، 
سازمان مســیر خود را به درستی طی نخواهد کرد. وی همچنین کارهای 
صورت گرفته یا در دســت اقدام در حوزه فعالیت منابع انسانی و آموزش 

را تشریح و به سؤاالت همکاران به  تفصیل پاسخ داد.

Ã 

بهرامی: بازاريابی خدمات و محصوالت بانکی، 

يک الزام است

Ã فتاحی: سرمايه انسانی، مهم ترين سرمايه هر سازمانی است
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برگزاری همایش رؤسای شعب استان های خراسان رضوی و شمالی
جلســه رؤسای شعب استان های خراسان رضوی و شــمالی با محوریت مدیریت مشتریان در راستای تصمیمات اخیر بانک 

مرکزی در خصوص تعدیل نرخ سود سپرده برگزار شد.
بر اســاس این گزارش، میثم شــمس آبادی مدیر استان ضمن خیرمقدم به رؤسای شعب مشهد که در جلسه حضور داشتند 
و رؤسای شعب شهرستان ها که به صورت ویدئوکنفرانس از مطالب جلسه مطلع می شدند، با اشاره به فلسفه وجودی بانک ها 
عنوان کرد: بانک ها به عنوان مهم ترین نهاد پولی و مالی کشور وظیفه واسطه وجوه و ارائه خدمات مالی و بانکی به متقاضیان 
و مشتریان جهت تسهیل در امر پرداخت ها را به عهده دارند و بخش بسیار کوچکی از این حجم عظیم خدمات، تخصیص سود 
سپرده به سپرده گذاران است که بنا به دستور بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مقرر شد این سود سپرده به صورت یکپارچه و 

هم سان از سوی همه بانک ها انجام شود؛ بنابراین، از شعب 
تحت نظارت این مدیریت درخواست می کنم همچون گذشته

 با در نظر گرفتن شئونات بانک و کرامت مشتری، به بهترین شکل 
مراتب را اجرا کنند.

شــمس آبادی پس از ارائه گزارشــی از عملکرد شعب استان 
در بخش های منابــع، مصارف، وصول مطالبــات و بانکداری 
مدرن، روند رشــد استان در بخش های مذکور را مثبت ارزیابی 
و اظهــار امیدواری کرد بــا تالش کلیه همکاران در راســتای 
شناسایی مشتریان بالقوه، جلب رضایت مشتریان بالفعل و 
با برنامه ریزی صحیح جهت ایجاد رضایت کلیه مشــتریان و 

مراجعان به بانک این روند تا پایان سال ادامه یابد.

 ارزیابی عملکرد شعب بانک ایران زمین در استان کرمان
جلسه رؤسای شعب استان کرمان با موضوع بررسی عملکرد شعب تابعه و راهکارهایی جهت دست یابی به اهداف تعیین شده تا 

پایان سال برگزار شد.
بر اساس این گزارش، خواجویی مدیر استان ضمن خیرمقدم به همکاران در خصوص کنترل سیستم های نظارتی و امنیتی هنگام 
وقوع هرگونه اغتشاش و آشوب، بازبینی دوربین های مداربسته، ضرورت بایگانی پرونده های تسهیالت شعب در صندوق های نسوز 

اتصال سیستم ضد سرقت و کنترل آژیر خطر شعب، مطالبی را عنوان کرد.
وی به بررسی و تحلیل عملکرد شعب از ابتدای سال پرداخت و ضمن قدردانی از شعب برتر از رؤسای شعب خواست طی جلسه ای 

مطالب و مباحث عنوان شده در جلسه را به همکاران جوان منتقل کنند.
این مدیر بانکی در ادامه به رؤسای شعب گفت: با برنامه ریزی و هدف گذاری دقیق تمام تالش خود را به کار بگیرید تا در ماه های 
جاری به صد در صد طرح ها و اهداف تعیین شده دست یابیم. خواجویی در جمع رؤسای شعب بر اهمیت مدیریت و نظارت دقیق بر 
منابع، تالش برای جذب ســهم بیشتری از بازارهای موجود و ارائه مطلوب تر خدمات بانکی تأکید کرد. این جلسه با پرسش و پاسخ 

همکاران و ارائه راهکارهای مناسب پایان یافت.

Ã 

شمس آبادی: فلسفه وجودی بانک ها، ارائه خدمات مالی و 

تسهیل در امر پرداخت است.
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برنامه محوری و مشتری مداری اولویت نخست کارکنان شعب استان هرمزگان
به منظور بررســی عملکرد شعب استان هرمزگان و مسائل و مشــکالت واحدها و ارائه راهکارهای الزم جلسه ای با حضور رؤسا و معاونان 

شعب استان برگزار شد.
بر اساس این گزارش، خواجویی مدیر استان هدف از برگزاری این جلسه را آگاهی همکاران از جایگاه خود و حرکت 
جهت رسیدن به وضعیت مطلوب به لحاظ منابع، مصارف و ارائه بهینه خدمات برشمرد و تأکید 
کرد: با یک برنامه ریزی منســجم و به کارگیری همه ابزارها و امکانات، 

نسبت به بازاریابی مفید و مستمر و افزایش منابع اقدام شود.
خواجویی عنوان کرد: با توجه به اینکه بعضی از خدمات مثل دستگاه 
کارت خوان فروشگاهی یا پشتیبانی ATM خارج از شعبه انجام می شود، 
همکاران باید نحوه ســرویس دهی و پشــتیبانی این دستگاه ها را رصد 

کنند.
وی افزود: دســتگاه کارت خوان فروشــگاهی باجه ای از شعبه ما در یک 
فروشگاه است. اگر به موقع پشتیبانی شود نتیجه اش جذب منابع و تحقق 
قسمتی از اهداف شــعبه خواهد شــد. برنامه محوری، آراستگی، مشتری 
مداری، تواضع، به حداقل رســاندن زمان انتظار مشتریان در شعب، توسعه 
خدمات بانکداری الکترونیک، تأکید بر قانون مداری و رعایت نرخ سود مصوب 
بانک مرکزی ازجمله نکاتی بود که از سوی خواجویی در این جلسه عنوان شد. 
در این جلســه از مدیران شرکت تجارت الکترونیک پارسیان نیز دعوت به عمل 
آمد و مقرر شــد شرکت در شعب قشــم و درگهان تعامل و همکاری بیشتری با 
بانک داشته باشند. در پایان همکاران شعب مسائل و مشکالت خود را عنوان و 

به بحث و تبادل نظر پرداختند.

با هماهنگی مدیریت شعب استان های آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل

بانک ایران زمین به زلزله زدگان میانه کانکس اهدا کرد

بانک ایران زمین باهدف کمک به اســکان زلزله زدگان، ســه دستگاه کانکس به 
مناطق زلزله زده میانه اهدا کرد.

بر اساس این گزارش و بنا به دستور هیأت عامل بانک مبنی بر تهیه کانکس برای 
زلزله زدگان شهرستان میانه، تعداد سه عدد کانکس به این منطقه اهدا شد.

این تعداد کانکس ها با هماهنگی مدیریت شعب استان های آذربایجان شرقی، 
غربی و اردبیل این بانک برای اســکان موقت زلزله زدگان شهرستان میانه تهیه و در 
مکان های موردنیاز نصب شــد. در زمین لرزه 5 و 9 دهم در مقیاس ریشتِر هفدهم 
آبان، حدود پنج هزار واحد مســکونی روستایی در شهرستان های میانه و سراب، 

خسارت  دیده است.

Ã 

خواجوی: دستگاه کارتخوان فروشگاهی، باجه ای از شعبه ما در 

یک فروشگاه است.
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امروزه بازاریابی مفهوم گســترده ای یافته اســت و 
عالوه بر تبلیغات و ارائه کاال و خدمات، کلیه فرایندهای 
مؤثر در جلب ، انگیزش مشــتریان و افزایش سهم بازار 
را شامل می شود؛ به طورکلی هدف از بازاریابی، افزایش 
خریدوفروش کاال و خدمات برای شرکت ها و مؤسسه های 
مالی و تجاری اســت تا درنهایت باعث افزایش ســود 
شود؛ اما بازاریابی در بازتعریف جدید به معنای تبلیغات 
و معرفــی محصــوالت و خدمــات نیســت؛ بازاریابی 
رویکردی جهت برآورده ســازی نیازهای مشتریان و یک 
فرایند گســترده اجتماعی و مدیریتی است که به وسیله 
آن مؤسسه های تجاری می توانند با شناخت نیازها و سلیقه مشتریان و از طریق 
ارائه کاال و خدمات، قیمت گذاری مناسب و نیز با ترویج و تبلیغ محصوالت خود، 
دایره نفوذ را در بازارهای هدف گســترش دهند. در مؤسسه های مالی و بانک ها 
نیز مدیران بازاریابی تالش می کنند تا با ارسال و پخش پیام ها و ایده هایی خاص 
به قصــد اثرگذاری بر مخاطبان از طریق رســانه ها، توجه آن ها را به خدمات خود 

جلب کنند.
بانک ها در اقتصاد مبتنی بر بازار، بــرای حضور مؤثر در بازارهای پولی و مالی، 
فعالیت بهتر و ســبقت گرفتن از رقبا و نیز تجهیز منابع مالی خود ناگزیر هســتند 
از ابزارهای بازاریابی مدرن اســتفاده کنند. بانک ها، مؤسســه های مالی و تمامی 
فعالیت هــای پولی و مالی به نوعی متأثر از بازاریابی هســتند و بانک ها نیز برای 
موفقیت در اهداف خود و پیشــی گرفتن از رقبا بایــد بازاریابی کنند؛ اما به نظر 
می رسد بازاریابی سنتی به علت عدم ارتباط با فرایندها و اهداف بانکداری مدرن، 
برای این هدف چندان کارســاز نباشــد؛ ازاین رو بانک هایی که برای کسب سود 
و سهم بازار بیشــتر بر اســاس بازاریابی مدرن و خالق عمل می کنند، خدمات و 
امکاناتی را ارائه می کنند که بهتر از رقبایشــان نیازهای مشتریان را برآورده سازند؛ 
به عبارت دیگــر، در بازاریابی بانکی مدرن عالوه بــر تجزیه وتحلیل اهداف، نقاط 

بازاریابی اینترنتی؛ یک ضرورت انکارناپذیر برای بانک ها
گردآوری: مهدی ملکی )کارشناس بازاریابی مدیریت شعب غرب کشور(
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قوت و ضعف، خط مشی ها، الگوهای واکنشی و 
نیازهای مشتریان، باید الگوها و روش های رقبا 

نیز تحلیل و بررسی شود.
چهار عامل اصلی در بازاریابی مالی

1( محصول )خدمات(؛
2( مکان و فضای بازاریابی؛

3( قیمت و هزینه؛
4( تبلیغ )فرازش(.

با درنظر گرفتن عوامل فوق، بازاریابان همواره 
درصدد تحقیق در مورد نیازها و سلیقه مشتریان 
هستند و به این منظور از تمام امکانات موجود؛ 
ازجمله فناوری اطالعات و اینترنت نیز اســتفاده 
می کننــد. بازاریابی اینترنتــی به کارگیری اصول 
و خط مشی مرســوم بازاریابی از طریق اینترنت 
است که ســبب تحوالت چشمگیری در نحوه و 

گســتره بازاریابی شده اســت. بنا بر تعریف 
عبارت  اینترنتی  بازاریابــی  جابر)2004( 

است از: فرایند ایجاد و حفظ روابط 
مفید متقابل با مشتریان از طریق 

به منظور  اینترنتی  فعالیت های 
کاالها  ایده ها،  تبادل  تسهیل 
و خدمات به نحوی که اهداف 
هــر دو طــرف را محقــق 
قابلیت های  سازد.اینترنت 
بــرای  منحصربه فــردی 
بازاریابــی دارد که به طور 
برخی  به  می توان  خالصه 

از آن ها اشاره کرد:

می توانند  مشتریان  الف( 
ســاعت  بیســت وچهار  در 

از  وقفــه  بــدون  شــبانه روز 
خدمات بانکی و سایر محصوالت 

ارائه شده، استفاده کنند.
ب( علی رغم گســتره وسیع جهانی، 

هزینه تبلیغات و بازاریابی از طریق اینترنت 
بسیار ارزان و مقرون به صرفه است.

ج( قابلیت ارائه هم زمان اطالعات و تبادل نظر 
با مشتریان را دارد.

د( از طریــق اینترنت می توان عــالوه بر ارائه 
اطالعات دائمی به مشــتریان و بازاریابی بدون 
وقفه، به منابع اطالعات دیجیتالی بسیار عظیمی 
نیز دســت یافت و از آن ها برای پیشبرد اهداف 

بازاریابی استفاده کرد.
هـ( در اینترنت قابلیت های بالقوه بســیاری 
برای ایجاد و گســترش سیســتم های مدیریت 
روابــط مشــتری )CRM(، روابــط عمومی و 

نظرخواهی از مشتریان وجود دارد.
با توجه به موارد فوق، تردیدی وجود ندارد که 
بازاریابی اینترنتی تنها به معنی ایجاد یک فضای 
اینترنتی نیست؛ بلکه نوعی بازاریابی خالق است 

که در آن نظریه های متداول بازاریابی و جنبه های 
تکنیکی و فناوری اینترنت با یکدیگر ادغام شده 
است و به منظور بهبود و توسعه طراحی تبلیغاتی 
و فروش، مورداســتفاده قــرار می گیرند. پس از 
تعیین هــدف، تعریف فراینــد راهبردی، نقطه 
شروع در بازاریابی اینترنتی است. به این منظور 
مدل های متعددی معرفی شــده اند که یکی از 

آن ها، مدل»پل اسمیت« به شرح ذیل است:
1( موقعیت ســنجی: در این مرحله، موقعیت 
و وضعیت فعلی یک بانک یا مؤسســه تجاری 
موردبررســی و تجزیه وتحلیل دقیق آماری قرار 

می گیرد. در این مرحله الزم است عالوه بر 

تجزیه وتحلیل  بــه  از مشــتریان،  تحقیقات 
وضعیت رقبا نیز پرداخته شود. 

2( تعییــن هدف: در این مرحله مقصد نهایی 
و هدف بازاریابی در یک دوره زمانی مشــخص 
می شود؛ به عبارت دیگر وضعیت مطلوب و مورد 

انتظار مؤسسه مالی تعریف و تبیین می شود.
3( ارائــه راهبردها: چگونگی تحقق اهداف از 
طریق راهبردهای موردنظر بازاریابی موردبررسی 

قرار می گیرد.
4( تکنیک ها و تاکتیک ها: ابزارها و روش های 
تبلیغاتــی و بازاریابــی موردنیــاز و چگونگــی 

به کارگیری هرکدام از آن ها مشخص می شود.
5( برنامــه اجرایــی: در این مرحلــه، برنامه 
کاربردی بــرای اجرای فراینــد بازاریابی در بازار 

واقعی مشخص می شود.
6( بازبینــی و کنترل: پس از اجــرای فرایند 
بازاریابی، برای مشخص شدن کارایی روش های 
به کار گرفته شــده، باید اثربخشی آن ها از طریق 
تحقیقــات میدانــی و تجزیه وتحلیــل مجدد 
باید  به عبارت دیگــر  کنتــرل شــود؛  موقعیت، 
مشــخص شــود تا چه حد به اهداف از پیش 

تعیین شده، رسیده ایم.
بازاریابی اینترنتی عالوه بــر بهبود و افزایش 
ارتباطات بانک با مشتریان، گستره و کیفیت ارائه 
خدمات بانکی را نیــز افزایش می دهد و باعث 
ارتقــای مدیریت اجرایی و افزایش ســودآوری 
بانک هــا می شــود؛ به طورکلــی می توان 
مزایای توســعه بازاریابــی اینترنتی را 
بانک ها و مؤسسه های مالی  برای 

به صورت ذیل خالصه کرد:
بانــک  نــام  اعتــالی   )1
)به عنوان یک نشان تجاری( 

در بازارهای پولی و مالی؛
2( جــذب مشــتریان 

جدید؛
3( افزایــش اعتماد و 
قدیمی  مشتریان  انگیزه 

بانک؛
بــا  هم ســویی   )4

نیازهای مشتریان؛
به  آسان  5( دست یابی 

بازارهای مالی جدید؛
6( امــکان جذب نیروهای 
متخصص در زمانی کوتاه تر و با 

هزینه کمتر؛
7( بهبود کیفیت سرمایه گذاری های 

بانک نسبت به دارایی ها؛
8( بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک.

اگرچه بازاریابــی اینترنتی مزایای زیادی دارد؛ 
اما برای اجــرای بازاریابی بانکی موفق نمی توان 
صرفًا به اینترنت متکی بود. بانک ها در بازاریابی 
مدرن عالوه بر اســتفاده از فناوری اطالعات، با 
آموزش و ایجاد انگیزه و پرورش اســتعدادها و 
ارتقای فرهنگ بازاریابی در کارکنان، این پدیده را 
در کل سطوح یک مؤسسه مالی نهادینه می کنند. 
ســخن آخر این که، بازاریابی تنها به بخش های 
تخصصی بازاریابی محدود نمی شــود؛ بلکه باید 
تمامی کارکنان بانک ضمن داشتن اطالعات کافی 

در این حوزه، در این امر مهم شرکت کنند.
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هرچــه به نیمه دوم ســال نزدیک تر می شــویم، 
ضــرورت بازاریابی مؤثر و جذب منابع مناســب در 
حوزه بانکداری بیشتر رخ نشان می دهد. به همین 
منظور طی جلســات و گفت وگوهایی که با چند تن 
از کارشناســان بازاریابی و برند ســازی انجام شد، 
ایده هایــی جالب برای جذب و حفظ مشــتریان و 
ایجاد یک فرصت منحصربه فرد در بازار پولی و مالی 
ارائه شد که تقدیم مخاطبان ارزنده ارتباط ایران زمین 

می شود.
y  رسانه های اجتماعی: رسانه های اجتماعی ابزاری

بسیار ساده برای تبلیغ یک بانک هستند و می توانند 
به زیبایی برند بانــک را میان رقبا جلوه دهند. برای 
استفاده هرچه بهتر از این امکان عالی باید مشتریان 
را با اطالعات ساده، روان و مفید، به سرمایه گذاری و 

کوچ به بانک خود تشویق کرد.
البتــه نباید این نکتــه ظریف را نیــز ازنظر دور 
داشــت که بر اســاس تحقیقات صورت گرفته، 87 
درصد مشتریان رسانه های اجتماعی، نگاه مثبتی به 
بانک ها ندارند؛ بنابراین، باید از اشــتباهات رایج در 
جهت دل زدگی بیشــتر کاربران شبکه های اجتماعی 
در این خصوص پیشــگیری کرد. به همین منظور، 
امور زیر نتیجه عکس برای بازاریان و مبلغان بانکی 

خواهد داشت.

ارائــه مطالبــی کــه دال بــر خودنمایی و  \
بزرگ نمایی هستند.

نامنظم و به ندرت گذاشتن پست؛ به نحوی که  \
کاربر یا مشــتری حس کند چنــدان جدی گرفته 

نمی شود.
در تمام رســانه اجتماعی، مطالب یکسان و  \

تکراری بارگذاری شود.
باید دانست موفق ترین تبلیغات به دو روش بر 
سر زبان ها می افتد؛ مخاطبان را به صحبت کردن 
وا می دارد، به آن ها می گوید که آن ها چه بگویند.

یک بانک موفق در زمینه های اجتماعی تالش 
می کند تا محتوای جالبی را در رابطه با فلســفه 
اصلــی بانک ایجــاد کند و با مشــتریان ارتباط 
دوستانه داشته باشد. یک بانک موفق باید تالش 
کند محتوایی جذاب، مشوق و بیشتر از همه قابل 

اشتراک به مخاطب خود عرضه کند.

y  ارائه خدمات سرویس خدمات مشــتریان: 
فوق العاده به مشــتریان، باید در راهبرد بازاریابی 
تعبیه شود تا درنهایت به تعالی برند بانک منجر 

شود.
y  رســانه های دیجیتال: مشــتریان شــما به

رسانه های دیجیتالی متصل هستند که قبالً هرگز 
نبوده اند. با اســتفاده از آن ها می توان محتوای 
راهبردهای بازاریابی را گسترش داد، با مشتریان 
ارتبــاط برقرار کرد و بانک را با بهترین شــرایط 

بازاریابی و تبلیغات بر سر زبان ها انداخت.
y  ســامانه نمایش محتوای یکپارچه: نباید از

این امکان بزرگ غافل ماند. زمانی که مشتریان در 
انتظار دریافت خدمات هستند، با ارائه موضوع 
مهمــی می تــوان توجه آن ها را بــه خود جلب 
کرد و کارآزمودگی شــعبه خود را بهبود بخشید؛ 
نمونه بارز این مســأله، ارائه گزارش هواشناسی، 
حمل ونقل عمومــی و ترافیکی و تازه های خبری 

به گزارش خبرنگار ارتباط ایران زمین، با توجه به افزایش کمی بانک ها در سال های 
اخیر، مشتریان برای رسیدن به اهداف مالی خویش با انتخاب های بیشتری مواجه 
هستند؛ از طرفی خدمات ساده شبیه خودپردازهای بدون کارت، بازار را تحت الشعاع 
خود قرار داده است. این امر مدیران اجرایی بانک ها را بر آن داشته است تا خالقیت 

بیشتری در حوزه بازاریابی داشته باشند.

گردآوری: حمید رضا مهدی زاده

ایده هایی جذاب برای بازاریان حوزه بانک
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در مورد مسائل مالی است.
ســامانه نمایش محتوای یکپارچه در شعب، 
موجــب تقویت نظریه های بازاریابی می شــود. 
اســتحکام جایگاه برند بانک و تثبیت موقعیت 
بانک در مقام موسسه ای مســلط به فناوری، از 
دیگر نتایج بهره گیری از این ابزار بازاریابی است.

نکته: در ســامانه نمایش محتــوای یکپارچه 
می توان از تصاویر گرافیکی جالب استفاده کرد تا 
بازدیدکنندگان شعبه به خوبی از شرکا و تبلیغات 

کنونی بانک آگاه شوند
y روش های غیر سنتی جایزه

اعطای جایزه همواره مشتری را نسبت به بانک 
خوش بیــن و متعهد نگه مــی دارد؛ اما در زمان 
طراحی یک جایزه، ســه هــدف اولیه مهم باید 

مدنظر قرار گیرد:
افزایش صداقت؛ )زمانی که مشتریان نسبت 

به برند شما متعهد شده اند و در طول زمان مرتب 
به شما مراجعه می کنند.(

اعمال نگهداشت و ابقای مشتریان؛
خدمات و محصوالت دومنظوره.

خبر خوب این که دست بانک ها برای انتخاب 
روش هــای اهــدای جوایــز باز اســت و آن ها 
می توانند بــا روش های گوناگون جذب و یافتن 
مشتریان از سوی تبلیغات بهادار )ارزش مادی( یا 
توسعه روابط مشتریان جدید و اهدای جایزه به 
آن ها به انحای گوناگون، برای بازاریابی مناسب 

اقدام کنند.
y مشارکت راهبردی

مشارکت با ســازمان هایی که مبتنی بر ارزش 

مشتری هســتند، راهکاری بســیار عالی در امر 
بازاریابی برای یک بانک اســت. آن ها می توانند 
شــرکت های تفریحی و ســرگرمی، آژانس های 
امالک و غیرانتفاعی )غیر ســودآور( باشند؛ برای 
مثال ایــن روزها بانک های موفق و پیشــرو با 
برگزارکنندگان رویدادهای مهم فرهنگی همکاری 
می کنند تا بلیت مراســم را پیش فروش کنند و 
پیشنهادی های ویژه ای برای نمایش های عمومی 
داشته باشند. یک بانک به سادگی می تواند برای 
مشتریان خود بر روی کارت اعتباری، تخفیف در 
نظر بگیرد و او را حسابی خوشحال کند. ارتباط با 
شرکا و خلق برنامه های راهبردی نظیر این، بانک 
را می تواند به راحتی در میان رقبا متمایز ســازد. 
بانک ها باید ایــن مطلب را درک کنند که رقبای 
آن ها خدماتی هم سنگ یا شاید بهتر به مشتریان 
بالقوه پیشــنهاد می کنند و این روزها مشتریان، 

انتخاب دشواری برای تمایز بین بانک ها، پیش 
رو دارند.

y توسعه اطالعات مشتری
اطالعات، آگاهی و بصیرتی واقعی از شــالوده 
مشتریان موجود ارائه می کند. به کمک اطالعات، 
الگوهای رفتاری بهتر درک می شوند و معامالت 
و قراردادهای مناســبی پیشــنهاد می شود که 
متناسب با زندگی روزمره مشتریان است. فرصت 
استثنایی و ویژه ای که پیش روی هر بانک وجود 
دارد این اســت که پیام های شخصی، مناسب و 
به موقعی برای مشــتریان خود ارسال کنند و با 
روش های گوناگون در جهت کســب اطالعات 

ویژه از مشتریان خود باشند. هرچه شناخت بانک 
از یک مشتری بیشتر باشد و ارتباط دوستانه تری 
با او برقرار کند، او را به خود وفادارتر خواهد کرد.

y :ابتکارات جامعه محور
مشــتریان در بانک خود به دنبال ایده هایی 
می گردند که منابع مالی شخصی خود را مدیریت 
کنند. یک بانک خالق به جای ارائه جزوه ساده ای 
حاوی ایــن اطالعات، هرمــاه کارگاه هایی برای 
عموم برگزار می کند و از این ارتباط مؤثر چهره به 

چهره نهایت استفاده را می برد.
ارتباط با فرمانداری های شهرســتان ها مبنی 
بر اضافه کردن رشــته های مالی به دبیرستان و 
دانشگاه های محلی و اعالم آمادگی برای تدریس 
این امور در مراکز آموزشی، بخشی از حرکت ملی 
یک بانــک در جهت تعلیم و تربیت اولیه دانش 
آموزان در مورد مسائل مالی است. با این راهکار 

جایگاه بانک به زیباترین شکل در جامعه تثبیت 
می شود.

برخــی بانک های موفق در جهــان نوآوری را 
یک گام جلوتر برده اند. آن ها رشته های آنالینی 
در مورد کاله برداری از مشــتریان، اجاره به شط 
تملیک و تأمین مالی باالتر پیشــنهاد و تدریس 
مالــی، هیچ  برنامه های  این گونــه  می کننــد. 
هزینه ای برای مدارس یا مالیات دهنده گان ندارد 

و به خوبی از این ایده ها استقبال خواهد شد.
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مقدمه
در دنیای کســب وکار امروزی، مشتریان به دنبال خدمات عالی 
با بهترین کیفیت و در مقابل بانک ها و مؤسســات مالی به دنبال 
کســب سود بیشتر و کاهش هزینه ها هستند. این دو رویکرد در 
ظاهر دارای تضاد؛ اما هم زاد یکدیگرند و بانک ها باید به هردوی 
این ها توجه الزم را داشته باشند؛ بنابراین، شاید مهم ترین چالش 
برای بانک ها و مؤسســات مالی، ایجاد تعادل هم زمان میان این 
دو باشد. با مدیریت تجربه مشــتری، بانک ها نه تنها به رضایت 

حداکثری مشتریان دست می یابند؛ بلکه می توانند افزایش سود 
و حداقل هزینه ها را نیز برای خود فراهم آورند. برای رســیدن به 
مدیریت تجربه مشتری موفق به مســیری نه چندان کوتاه مدت 
نیازمند هســتیم که در این مســیر بانک و مشتریان هر دو باهم 
هم سفر هستند. مهم آن است که مشتریان تنها مشتریان کنونی 
نیستند؛ بلکه حتی مشتریان احتمالی ای را که هنوز با بانک تماس 
هم نداشته اند شامل می شــوند و این فرایند تا بعد از شناسایی، 
جذب و ارائه خدمات به مشــتری هم ادامه می یابد و یک رابطه 
بلندمدت را تداعی می کند تا مشــتریان مشــکوک و موقتی به 

مشتریان وفادار تبدیل شوند.
تعریف مدیریت تجربه مشتری

مدیریت تجربه مشتری به این معنی است که به وسیله شناخت 
خوبی که از مشتری به دست می آوریم، بتوانیم سالیق و عالیق او 
را شناسایی کنیم و تجربه ای مختص به او را برایش فراهم سازیم.

اهمیت مدیریت تجربه مشتری
مدیریت تجربه مشــتری ارائه یک پیشنهاد و تجربه برجسته و 
قابل اتکا به مشتریان است، به طوری که مشتریان ارتباطی عاطفی، 

بررســی تأثیر مدیریت تجربه مشتری بر جذب و 
وفادارسازی مشتریان

دائمی و البته سودآور را با بانک آغاز کنند. 
هر زمان که مشــتری با بانک ارتباط برقرار 
و به صورت حضــوری مراجعه می کند، در 
ذهن خود قضاوتی از بانک شکل می دهد 
که یا به بازگشــت وی به بانک می انجامد 
یا برعکس باعث احساس عدم رضایت و 
دلسردی او می شود. باید بدانیم مشتریان 
امروزه انتظاری فراتر از دریافت محصول و 
خدمت باکیفیت از شرکت مورد 
نظــر خود دارنــد. آن ها در هر 
ارتباط، یک تجربه منحصربه فرد 
و خاص را تقاضا می کنند. تجربه 
مفهومی  است  ممکن  مشتری 
ایده آل گرایانه یا احساســی به 
نظر برســد؛ اما طبق مطالعات 
ســازمانی  هر  گرفتــه،  انجام 
کــه بــرای آن اهمیــت قائل 
نباشد، به ســرعت از رده خارج 
بازار  درحقیقت،  خواهد شــد؛ 
جهانی شــده امروز با مشخصه 
رقابت و ارتباطات ســطح باال 
تجربه مشتری را به یک مؤلفه 
تبدیل  قابل تأمل  تمایزآفریــِن 
کرده است. مدیریت مؤثر تجربه مشتری 

برای کسب وکار ارزشی ملموس دارد.
مدیریت مناسب تجربه مشتری می تواند 
به شــکل یک نظر )عقالنی یا احساسی( 
یا حتــی یک حالت تصمیم گیری نشــده 
باشــد؛ چون وضعیت او موقتی اســت، 
هرلحظه امکان تغییر آن وجود دارد و این 
بــرای ما هم تهدید و هم فرصت اســت. 
توجه کنید تجربه ای که به عنوان وضعیت 
موقتی تعریف می شود لزومًا آخرین تجربه 
کسب شده مشتری نیســت. خواه تجربه 
اخیر مشتری ناخوشــایند باشد یا نباشد؛ 
او ما را با پیش زمینه و تجربه گذشته اش، 

رقبای مان و خدمات جایگزین می سنجد.

سید زمان موسوی میرکالیی
  کارشناس ارشد مدیریت مالی 

)شعبه نوشهر(
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مدیریــت  مزایــای 
تجربه مشتری

در راســتای دســت یابی بــه اهداف 
کســب وکار، مــواردی مانند کیفیت مــواد اولیه، 

کانال های توزیع و انتظارات مصرف کنندگان نهایی وجود دارد 
که همیشه در کنترل ما نخواهند بود؛ اما آنچه همیشه در کنترل ماست 

کیفیت تجربه درک شده از سوی مشتری است. با مدیریت تجربه مشتری 
می توان به افزایش سوددهی بانک یا کاهش هزینه ها دست یافت.

 مزایای مدیریت تجربه مشتری
1-افزایش وفاداری مشتریان و توسعه فرایند بازاریابی رابطه مند؛
2-ایجاد مزیت های رقابتی برجسته و دست یابی به رهبری بازار؛

3-افزایش درآمد و سوددهی بانک؛
4-افزایش سهم بازار؛

5-افزایش مشتریان سودآور؛
6-توانایی نوآوری های هدفمند و معرفی خدمات جدید؛
7( افزایش تعهد کارکنان و مدیریت ریسک سازمانی.

نتیجه\گیری\\

 زمانی که به درک عمیقی از مشتریان 
رســیدیم، می توانیــم از دانــش مدیریت تجربه 

مشــتری برای اختصاصی کــردن هریــک از برخوردهای 
مشتریان با برندمان استفاده کنیم. به یاد داشته باشیم که تمرکزمان 

نباید فقط به مشتریان محدود شــود؛ بلکه باید به بافتی که مشتریان با 
آن ســروکار دارند توجه کنیم. اطالعات ما از مشتریان کمک می کند چنین 
تمرکزی را از دست ندهیم، به ویژه اگر با منابع جدید به غنی کردن اطالعات 
فعلی ادامه می دهیم. با اضافه کردن بافت عامل مشتریان به محدوده توجه 
خود می توانیم پیشنهادها، توصیه ها، مشورت هایی مرتبط و خردمندانه به 
آن ها داشــته باشیم و زمانی خدمات بانک را به آن ها ارائه کنیم که در اوج 
پذیرندگی قرار دارند. به یاد داشته باشیم امروزه مشتریان بیشتر از هر وقت 
دیگری از شأن، اقتدار و انتخاب برخوردارند. اگر پیام ما به آن ها 
شــخصی، مرتبط، به موقع و خردمندانه نباشد، آن ها 
را به ســرعت از خود می رانیم؛ اما در صورت 
رعایت این موارد وفاداری آن ها 
افزایش  برندمان  به  را 

می دهیم. 

مدیریــت  اندازه گیــری 
تجربه مشتری

برای اطمینان از کسب منافع پیاده سازی 
مدیریت تجربه مشــتری باید به اندازه گیری دقیق و 

تطابق عملی با اســتانداردهای کیفی الزم برای تجربه مشتری و 
برند خلق شده برای بانک پرداخته شود؛ درعین حال باید به امور مشتریان 

و کارمندان بانک نیز نظارت جامعی داشــته باشیم. تحقیقات بازاریابی در 
این زمینه نشان می دهد تأثیر برنامه های مدیریت تجربه مشتری بر درآمد 
خالص چشمگیر بوده است. برخی کسب وکارها افزایش 40 درصدی در درآمد 
و کاهــش 80 درصدی را در هزینه های بازاریابی تجربه کرده اند؛ بااین حال، 
این نتایج مثبت مالی از طریق راهبردهای رشــد متوسط و بلندمدت 
متمرکز بر مشتری به دســت می آید. به طورکلی با استقرار 
مدل مدیریت تجربه مشــتری در بانک ها، 20 تا 
30 درصد پیشــرفت کاری و درآمدی 
را می توان طی چند دوره 

انتظار داشت.

اجرای مدیریت تجربه 
مشتری

به منظــور ایجــاد و حفــظ تغییرات 
بلندمــدت، باید بــه تکنیک های حفظ مشــتری، 

افزایش ســهم انتخاب مشــتریان فعلی از بانک؛ همچنین 
جذب مشــتریان جدید پرداخته شــود. در مرحله اجرا بیشترین تمرکز 

باید روی نقاط حساس از دیدگاه مشتریان باشد، نقاطی که خلق یک 
تجربه خاص و به یادماندنی در مشــتری به طور مستقیم به 
واکنش های احساسی او مربوط می شود. مشکل 
عمده بانک ها در این زمینه این اســت 
که نقاط حســاس و کلیدی را 
از دیدگاه مشــتری 
نمی نگرند. کــردن  کاربــردی  نحــوه 

مدیریت تجربه مشتری
بزرگ تریــن چالــش شــرکت های مــدرن، 

رویارویی با فهم دقیق این مســأله است که برای کسب 
مزیــت رقابتی باید چه چیزهایی را ارزیابی و اندازه گیری کرد. برای 

رقابت در این اقتصاد جدید باید مدیریت تجربه مشتری را شناخت؛ چون 
در اقتصــاد جدید، جذب و نگهداری مشــتریان، بانفــوذ در قلب آن ها 
میسر است. بخشــی از ابعاد خالقانه یک شرکت، فهم تجربه 
مشتریان و یافتن شــیوه جدید مدل سازی آن است 
و البته بهره بــرداری از آن برای خلق ارزش 
بیشتر نسبت به سایر رقبا و توجه 
جدی به مشتریان بالقوه 
می تواند باشد.

منابع:\\

1-مدیریت تجربه مشتری؛ گامی فراتر 

از crm تألیف: مهدی جبرائیلی و فرامرز کوثری؛

2- مدیریت تجربه مشــتری چیســت مؤلفان: گروه تخصصی 

بازاریابی بین الملل ترجمه نیلوفر شهدوست؛

3-مجله خالقیت ترجمه مسعود یگانه و حسن فرهاد؛

4-روزنامه دنیای اقتصاد شماره 4253؛

5-مدیریت تجربه مشتری: ترجمه و تدوین محمد محمدیان و عادل پورقنبر؛
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فرهاد خلفی:

 رمز موفقیت یک بانک، رسیدن به بانکداری دیجیتال است

در بخــش گفت وگــوی این شــماره ارتباط 
ایران زمین، پای ســخنان فرهاد خلفی، رئیس 
شعبه موفق شعبه پاسداران نشستیم. ماحصل 

این گفت وگو را در ادامه می خوانید.
ضمن ســپاس از فرصتی کــه در اختیار این  \

نشــریه قرار دادید، ابتدا خــود را به اجمال برای 
مخاطبان ارتباط ایران زمین معرفی کنید.

بنده فرهاد خلفی بازنشسته شبکه بانکی کشور 
هستم. در رشته حسابداری مالی فارغ التحصیل 
شــده ام و بعد از اتمــام دوران خدمت خود، با 
افتخار به خانواده بزرگ بانک ایران زمین اضافه 

شدم.
در مقام یک مسؤول شعبه موفق، عمده دلیل  \

توفیق شعبه تحت امر را در چه می بینید؟
از نگاه بنــده مهم ترین عامــل موفقیت هر 
ســازمان به ویژه بنگاه های اقتصادی، نیروهای 
سرآمد و کارآمد آن سازمان است. من این افتخار 
را داشتم که از بدو ورود خود به این خانواده، در 
خدمت بهترین نیروهای بانک ایران زمین باشم. 
ما با ایجاد همدلی و شــیوه مدیریتی مشارکتی 
همراه با تبادل اطالعات مفید، توانستیم به این 
موفقیت بزرگ دســت یابیم؛ البته در این میان، 
تکریم ارباب رجوع الزمه تالش حرفه ای ما بود و 

در توفیق این شعبه نقش کلیدی ایفا کرد.
همان گونه که مستحضر هستید، شعار بانک 
ایران زمیــن بانکــداری دیجیتــال و بانکداری 
به سوی فرداست. برای این مهم همکاران شما در 

این شعبه تا چه حد آموزش دیده اند و تلقی شما 
از تجربه مشتری در بانکداری دیجیتال چیست؟

به نظر بنده این شــعار معنای بســیار عمیق 
و پراهمیتی دارد؛ در کشــور ما وقتی ســخن از 
بانکــداری دیجیتال به میــان می آید، فضایی 
مترقی و پیشرو در ذهن نقش می بندد که تمامی 
نواقــص بانکداری ســنتی در آن مرتفع شــده، 
نیازهای محیط زیستی در آن به خوبی لحاظ شده 
و شیوه یک ســویه ارتباطی به طور کامل از میان 
رفته اســت. من فکر می کنم رمز موفقیت بانک 
ایران زمین رسیدن به چنین جایگاهی است. ما 
باید برای دســتیابی به بانکداری دیجیتال همه 
باهم همراه شــویم تا این اتفــاق خوب بیفتد. 
به هرحال هر ســازمانی که می خواهد شــاهد 
موفقیت را در آغوش بگیرد باید یک قدم از سایر 
سازمان ها در امور اجرایی جلوتر باشد و بانکداری 
دیجیتال همان یک قدم فراتر است که بی تردید 
ما را به اهداف موردنظر می رســاند. در پاسخ به 
بخش دوم پرسش شما باید بگویم همکاران بنده 
در این شعبه اگر نگویم پردانش ترین؛ اما به حق 
جــزو بهترین نیروهای بانــک در حوزه دانش و 
فناوری دیجیتال هستند. در کنار آن می دانند که 
مشتری در ساختار نوین بانکداری چه جایگاهی 
دارد و به دلیل سطح تحصیالت و معلومات باال، 
در عمل در مقام یک روان شناس زبده با مشتریان 
خود برخــورد می کنند. نتیجه ایــن نگرش نیز، 

جذب مشتریان عالی و بی نظیر برای شعبه تحت 
مسؤولیت بوده است.

این شــعبه در زمینه جذب منابع چه اقداماتی  \
انجام داده اســت؟ اگر ایده جدیدی به ویژه برای 

نیمه دوم سال در ذهن دارید، بفرمایید.
بنده همیشه به همکاران می گویم مهم ترین راه 
پیشرفت و جذب منابع حداکثری این است که 
فعل »خواستن« را با تمام وجود در شعبه صرف 
کنیــم. الزمه این کار نیز وجود روحیه همراهی و 
همدلی و در نظر گرفتن پاداش های مالی-هرچند 
اندک- و غیر آن برای همکاران است. این رویکرد 
باعث می شــود هر فرد برای جذب منابع خود را 
مسؤول بداند و در این زمینه انگیزه داشته باشد. 
اتفاق جالبی که در ادامه می افتد این اســت که 
رویکرد فــرد در این مرحله، رویکرد یک بازاریاب 
و جــاذب منابع اســت. خوشــبختانه تک تک 
همــکاران بنده در این شــعبه بازاریاب حرفه ای 
هستند. مضاف بر این که ما بر اساس اصل مسلم 
تقسیم کار، عالوه بر مشارکت کلیه همکاران، یک 
گروه بازاریابی اختصاصی نیز تشــکیل داده ایم 
که به خوبی به وظایف خــود در این زمینه عمل 

می کنند.
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فرهاد خلفی:

 رمز موفقیت یک بانک، رسیدن به بانکداری دیجیتال است

آیا مصداق مشــخصی هم در ایــن زمینه در  \
اختیار مخاطبان قرار می دهید؟

 بله؛ از یک مثال بســیار ساده شروع می کنم. 
یکــی از کارهایی که ما در بخش بازاریابی انجام 
دادیم این بود که پیامی کوتاه در قالب یک نامه 
به تک تک برج ها، منازل و فروشگاه های اطراف 
ارائه کردیم. این کار شاید در نظر اول کم اهمیت 
جلوه کند و بازخورد چندانی هم نداشــته باشد؛ 
ولی همین که نامه ای با سربرگ بانک ایران زمین 
برای ساکنان اطراف ارسال شود، باب آشنایی با 
درصد مشــخصی از آن ها گشوده خواهد شد و 
بقیه نیز با نام بانک آشنا می شوند و در درازمدت 
به بانــک مراجعه خواهند کــرد. تجربه به بنده 
ثابت کرده اســت؛ برای مثال همین فروشگاه رو 
به روی شعبه باکارهایی بســیار ساده می تواند 

بهترین مبلغ و بازاریاب برای ما باشد.
ازنظر شما نحوه ارائه خدمت به مشتریان خرد  \

و کالن چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند و کدام یک 
برای شما بیشتر اهمیت دارند؟

بدون تعارف بگویم؛ برای من همه مشــتریان 
به یــک انــدازه اهمیــت دارند. شــاید مدل 
خدمت رســانی به مشــتری ویژه با مدل ارائه 
خدمت به مشتری عادی متفاوت باشد؛ اما این 
به معنای ارزش گذاری متفاوت نیست؛ از نگاه من 
ارائه خدمات باید برای همه مشــتریان یکسان 
باشد؛ گو این که مشتریان خرد از اهمیت باالیی 
برخوردارند؛ چون ماندگاری منابع آن ها بیشــتر 
است. مشــتریان خاص ممکن است در برهه ای 
از زمان منابع کالنی وارد شعبه کنند؛ ولی با رفتن 
آن ها شــعبه نیز- اگر مدیریت صحیحی نداشته 
باشد- با افت منابع روبه رو خواهد شد؛ بنابراین 
رئیس شعبه موفق فردی است که همه مشتریان 
خود را برای شعبه حفظ کند و به فکر جایگزینی 
منابع کالن هم باشــد؛ یعنی نباید این گونه نگاه 
کرد که حاال یک مشتری کالن پیداشده و منابع 
شعبه باال رفته اســت و دیگر نباید کاری صورت 

داد.
از نگاه شما جانمایی شعب چقدر می تواند در  \

توفیق یک شعبه مؤثر باشد؟
جانمایی شعبه در توفیق یک شعبه بسیار مؤثر 
است و بنده این تأثیر را به عینه دیده ام. زیبایی، 
تمیز و آراســته بودن یک شعبه و کارکنان آن نیز 
بســیار مهم اســت. تا آنجا که ما برای چیدمان 
شــعبه ساعت ها فکر کردیم، وســایل را جابه جا 
کردیم تا باالخره به یک جمع بندی و یک چیدمان 
موردقبول رســیدیم. این که یک شــعبه چقدر 
خوش مکان و برای مشــتری آسان یاب باشد در 
کنار شــمایل ظاهری آراسته، می تواند به جذب 

منابع بیشتر و تعامل سازنده تر منجر شود.

از تجربه مشــتریان خود و کنــش و واکنش  \
آن ها در قبال انجام امورشان برایمان بگویید.

پرســش بسیار جالبی اســت؛ خاطرم هست 
یکی از مشتریان برای گرفتن تسهیالت به شعبه 
ما مراجعــه کرد و گفت در بانــک دیگری برای 
گرفتــن وام مراجعه کرده و ســند غیرمنقولی را 
برای دریافت وام در اختیار مســؤول شعبه قرار 
داده بود. مسؤول شــعبه با بی اعتنایی آن سند 
معتبر و سنگین را درکارتابل انداخته و همین طور 
مشتریان می آمدند و می رفتند و او نیز دلش مثل 
ســیر و سرکه می جوشید که مبادا در این ازدحام 
برای ســند اتفاقی بیفتد. مشتری با دیدن رفتار 
مســؤول شعبه، سند را پس گرفته و به شعبه ما 
مراجعــه کرده بود. بعد از برخــورد بنده و نحوه 
گرفتن سند و جای گذاری سریع آن در گاوصندوق 
مربوطه رو به من کرد و گفت: مشــخص است 
در این شــعبه کلیه امور با دقت انجام می شود 

و به مشــتری اهمیت داده می شود. این خاطره 
را گفتم که به اینجا برســم مشــتری باید به آن 
درجه از اعتماد و اطمینان برسد تا بتواند دارایی 
یا سند خود را در با خیالی آسوده در اختیار بانک 
قرار دهد؛ در حقیقت یک ســری ریزه کاری ها در 
برخورد با مشتری می تواند در جذب آن ها بسیار 

مؤثر باشد.
در خصوص طرح »باهم« بانک ایران زمین تا  \

چه حد اطالعات دارید؟ نظرتان در خصوص این 
طرح چیست؟

معموالً طرح های این چنینی برای جذب منابع 
در پایان سال بسیار مؤثر است. این نشان می دهد 
پایان ســال برای ما اهمیت دارد. این طرح نیز 
یکی از ابزارهای انگیزشی در بین همکاران است. 
هرچند من همواره به همکارانم گوشــزد می کنم 
که پاداش نباید باعث شــود در کارتان اختاللی 
ایجاد شود و صرفًا برای دریافت پاداش فعالیت 
کنید. اولویــت همکاران باید در درجه اول بانک 

و اهداف آن باشــد. من همیشــه به همکاران 
می گویم: شما فرزندان این بانک هستید و الزمه 
تداوم این بانک تالش تک تک شما را می طلبد. 
از نگاه من شعبی موفق هستند که رئیس شعبه 
آن از ابتدا و از تحویل داری شــعبه در آنجا بوده 
باشد و در حال حاضر وظیفه مسؤولیت شعبه را 
برعهده گرفته باشــد؛ چون آن ها خود برای حفظ 
و تداوم بانک زحمت کشــیدند و دل سوز بانک 
هستند. برگزاری چنین طرح هایی شوری در بین 
همکاران ایجاد می کند که جای تقدیر دارد. البته 
این هشــدار را نیز بدهم که در این طرح ها باید 
بســیار هوشــیار بود؛ زیرا جاعالن و پول شویان 
بعضًا منتظر چنین موقعیت هایی هســتند و ما 
به عنوان بانکدار باید در این زمینه بااحتیاط رفتار 

کنیم.
نظیــر  \ دیجیتالــی  محصــوالت  بحــث  در 

همراه بانک، همــکاران تا چه حــد در این حوزه 
آگاهی دارند و آن را به چه شــکل به مشــتریان 

معرفی می کنند؟
معتقدم هر خدمتی که بانک قرار اســت ارائه 
کند، در درجه اول خود باید به آن طرح باور داشته 
باشــد. این باور قلبی اســت که باعث می شود 
بتواند آن خدمت را به نحو شایسته به مشتریان 
انتقال دهد. من با تقسیم کار در شعبه این کار را 
آسان تر کرده ام. یکی از همکاران جوان این شعبه 
مأمور بررســی و پیگیر آخرین خدمات دیجیتال 
بانک اســت. او با آخرین خدمات بانک در حوزه 
دیجیتال آشــنایی کامــل دارد و می تواند کمک 
مؤثری در این زمینه برای ما باشد. خوشبختانه 
ما تا به امروز هیچ نارضایتی در خصوص خدمات 
دیجیتال بانک نداشته ایم و همه مشتریان از آن 

راضی بوده اند.
و کالم آخر؟ \

بنده به سهم خود صمیمانه به بنیان گذاران این 
بانک تبریک می گویــم. به خاطر نام زیبای بانک 
ایران زمین و خدمات شایسته ای که به مشتریان 
خود ارائه می کند. ایــن بانک متعلق به فرزندان 
ایران زمین اســت. من به همکاران هم می گویم 
که شــما به عنوان یک بانکدار در بزرگ ترین بنگاه 
اقتصادی یک کشــور فعالیــت می کنید. نبض 
اقتصاد در دست بانک های کشور است. همکاران 
باید بدانند که چه مســؤولیت سنگینی بر عهده 
دارند و برای آن تالش کنند. باید برای ســازمان 
عشق داشــته باشــند و در آخر از فرزندان بانک 
ایران زمین می خواهم به شایستگی قدم بردارند 
و تالش کننــد. وظیفه ما بازنشســتگان انتقال 
تجربه اســت تا بتوانم با جانشین پروری و تالش 
هرچه بیشتر همکاران بانک را به سرمنزل مقصود 

برسانیم. موفق و سربلند باشید.
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به گزارش خبرنگار ارتباط ایران زمین، در حال حاضر شبکه پرداختی کارت کشور به در شبکه های پرداخت بین المللی متصل نیست و توریست خارجی 
امکان اســتفاده از خدمات بانکی را ندارد. این مســأله چالش هایی را در حوزه خدمات گردشــگری ایجاد می کند. ارائه سرویس توریست کارت با ارائه 
خدمات نوین بانکی، ضمن رفع مشکالت خرید نقدی، اتمام پول نقد و...، تسهیل پرداخت را نیز در پی دارد؛ بنابراین، با ارائه سرویس توریست کارت، 

اهداف ذیل محقق خواهد شد:
D ارائه سرویسی نوین و تکمیل سبد خدمات بانکی؛
D تسریع و تسهیل ارائه خدمات بانکی برای توریست در سراسر کشور؛
D .ارائه سرویس توریست کارت در محل مشتری و بدون مراجعه به شعب بانک

قابلیت های سرویس صدور کارت در محل مشتری
y امکان ثبت درخواست صدور کارت، شارژ و مدیریت کارت بدون مراجعه مشتری به شعب بانک؛
y مدیریت درخواست ها از سوی کارگزاران طرف قرارداد و ستاد؛
y چاپ کارت در محل مشتری از سوی کارگزار طرف قرارداد؛
y سیستمی بودن مراحل مدیریت کارت مانند شارژ، صدور رمز و...؛
y .مزّین بودن به نام و نام خانوادگی مشتری، تاریخ انقضای کارت و شماره 16 رقمی منحصربه فرد هر مشتری

مراحل ثبت درخواست و صدور کارت
ثبت درخواست مشتری در سامانه کارگزار طرف قرارداد بانک؛ �
تأیید و ارسال درخواست مشتری به بانک از سوی کارگزار؛ �
صدور منطقی کارت مشتریان و بارگذاری فایلها در نرم افزار چاپ کارت کارگزار درخواست کننده کارت؛ �
چاپ فیزیک کارت از سوی کارگزار در محل مشتری؛ �
مراجعه مشتری به سامانه OTC بانک جهت دریافت رمز کارت از طریق پست الکترونیکی؛ �
شارژ کارت مشتری از سوی کارگزار به صورت سیستمی و بدون نیاز به مراجعه به شعب بانک. �

توریست کارت»سرویس صدور کارت در محل مشتری«
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)MIGA( میگا، آژانس چندجانبه تضمین سرمایه گذاری
حوادثی که در ابتدای دهه 1980 در سطح اقتصاد جهان به وقوع پیوست، 
کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی )FDI( را در پی داشت که از مهم ترین 
دالیل آن افزایش خطرات )ریســک های( غیرتجاری یا سیاسی در جهان بود. 
شایع ترین خطراتی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به ویژه در کشورهای 
درحال توســعه تهدید می کرد، جنگ بین کشــورها یا شــورش های داخلی، 
نقض قراردادهای دولتی با سرمایه گذاران خارجی؛ همچنین مصادره اموال و 
دارایی های ســرمایه گذار بود. بروز این وضعیت موجب کاهش شدید میزان 
سرمایه گذاری مســتقیم خارجی در دنیا شــد. اقتصاددانان مطرح جهان با 
مشــاهده این وضعیت به فکر تأسیس مؤسسه ای بین المللی برای جلوگیری 
از رونــد مذکور افتادند و در این میان تالش یــک اقتصاددان مصری به نام 
دکتر شــیبانی بســیار مؤثر و حائز اهمیت بود؛ به این ترتیب میگا مؤسســه 
 Multilateral Investment Guarantee( تضمین سرمایه گذاری چندجانبه
Agency( در 12 آوریل 1988 در مقام بازوی بیمه ای گروه بانک جهانی تأسیس 
شد. بر اســاس این عقیده که مؤسسه ای وابســته به بانک جهانی با هدف 
ارائه خدمات عملیاتی و مشاوره ای در ترغیب و حمایت سرمایه گذاری خارجی 
می تواند به نحو مؤثرتری منافع مالی و سیاســی کشورهای درحال توسعه و 
هم کشــورهای صنعتی را در جهت توســعه از طریق سرمایه گذاری مستقیم 
خصوصی جلب نماید، رئیس وقت بانک جهانی پیشــنهاد تشــکیل چنین 
مؤسسه ای را در اجالس بانک مطرح کرد. این پیشنهاد در هیأت مدیره بانک 
مطرح شــد و باالخره در سال 1985 نســبت به تأسیس میگا توافق نهایی به 

دست آمد.

بانک جهانی
و عضویت ایران در اغلب نهادهای این بانک

قسمت پنجم

مدیران اجرایی بر اساس گزارش مقدماتی کارشناسان بانک، پیش نویس 
معاهده تأسیس مؤسســه )اساس نامه( را تهیه کردند و این پیش نویس در 
ماه مارس 1985 برای بررســی و اظهارنظر دولت های عضو ارائه شد. از ژوئن 
تا سپتامبر سال 1985، مدیران اجرایی با همکاری کارشناسان فنی دولت های 
عضو کمیته ای را برای بررســی و اصالح پیش نویس معاهده مزبور تشکیل 
دادند تا باالخره پیش نویس نهایی در ماه ســپتامبر 1985 در اجالس سالیانه 
 Board( به تصویب هیأت نمایندگان دولت ها )بانک در سئول )کره جنوبی
of Governors( رسید و برای امضا و تصویب قانون به هر یک از کشورهای 
عضو بانک، ارائه شــد؛ به این ترتیب، مؤسسه ســرمایه گذاری چندجانبه در 
جایگاه جدیدترین عضو گروه بانک جهانی در ســال 1988 تأســیس شد و 
عملیات خود را به طور رسمی از سال مالی 1990 آغاز کرد. گروه بانک جهانی در 
حقیقت با تأسیس میگا و ایجاد پوشش بیمه ای برای ریسک های غیرتجاری 
به دنبال افزایش ســرمایه گذاری خارجی در جهــان بود و در ادامه نیز تا حد 
نسبتًا زیادی به این مهم نائل آمد. در حال حاضر 164 کشور به عضویت میگا 
درآمده اند که بیانگر قدرت اثرگذاری این مؤسســه در فرایند ســرمایه گذاری 
مستقیم خارجی در جهان است. نکته قابل توجه آن که میگا تنها سرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه را پوشش می دهد و هم اکنون 
نیز فعالیت خود را بر تشــویش ســرمایه گذاری خارجی و حمایت از بخش 

خصوصی در این کشورها متمرکز کرده است.



  24 نشــریه دیجیتال بانک ایران زمین

20 شــماره  پنجــم/  ســال   /98 آذر 

استفاده از تضمین میگا

میگا به عنوان یکی از اعضای گروه بانک جهانی، یک مؤسســه بیمه اســت و 
تفاوت عمده آن با دیگر مؤسسات بیمه ملی یا بین المللی، در مقررات خاص حاکم 
بر آن و نوع ریسک های تحت پوشــش آن است. میگا ریسک های غیرتجاری را 
به نحو مطلوب پوشش می دهد. مقررات حاکم بر استفاده از تضمین های میگا را 

می توان به سه بخش تقسیم بندی کرد.
بخش اول: ریسک های تحت پوشش و سرمایه گذاری های واجد شرایط؛

بخش دوم: شرایط سرمایه گذار و دولت میزبان؛
بخش سوم: مراحل درخواست تضمین و جبران خسارت؛

بخش اول: ریسک های تحت پوشش و سرمایه گذاری های واجد شرایط.
الف – ریسک های تحت پوشش

طبق ماده 11 اساس نامه میگا، این مؤسسه سرمایه گذاری های واجد شرایط را در 
برابر ضرر ناشی از یک یا چند مورد از ریسک های ذیل تضمین می کند:

 

۱-انتقال ارز
 هر عمل قابل انتســاب به دولت میزبان که موجب محدود شدن امکان 
تبدیل پول رایج آن دولت به »ارز قابل اســتفاده به صورت آزاد« یا پول دیگر 
قابل قبــول برای دارنده تضمین شــود یا انتقال آن ارز را به خارج از کشــور 
میزبان محدود کند، ریسک انتقال ارز نامیده شده و تحت پوشش تضمین 
میگا قرار می گیرد. این نوع تضمین در صورتی اجرا می شود که دولت میزبان 

به درخواست سرمایه گذار در مورد انتقال ارز در مدت معقول پاسخ ندهد.
۲- سلب مالکیت و اقدامات مشابه

هرگونه اقدام قانون گذاری یا اجرایی، فعل یا ترک فعل قابل انتســاب به 
دولت میزبان که دارنده تضمین را از مالکیت یا کنترل یا بهره برداری اساسی 
از سرمایه گذاری اش محروم کند، ریسک سلب مالکیت و اقدامات مشابه آن 
نامیده می شود. البته این ریســک اقدامات غیر تبعیض آمیز عام الشمول را 
شامل نمی شود که معموالً دولت ها به منظور تنظیم فعالیت های اقتصادی در 

سرزمین خود انجام می دهند.
۳- نقض قرارداد

هرگونه نفی یا نقض قرارداد از جانب دولت میزبان در برابر دارنده تضمین 
این ریسک در مواردی تضمین می شود که )الف( دارنده تضمین به مرجعی 
قضایی یا داوری جهت ادعای نفی یا نقض دسترســی ندارد یا )ب( تصمیم 
مرجع فوق الذکر در دوره زمانی معقولــی که طبق مقررات آژانس در قرارداد 
تضمین معین شده، صادر نشده باشد یا این که )ج( چنان تصمیمی را نتوان 

اجرا کرد.
۴-جنگ و آشوب های داخلی

هرگونه عملیات نظامی یا آشــوب های داخلی در هر بخش از ســرزمین 
دولت میزبان که اساس نامه میگا در آنجا قابل اعمال است. هیأت می تواند به 
درخواست مشترک سرمایه گذار و کشور میزبان و با کسب »اکثریت خاص« 

ریسک های غیرتجاری دیگری را نیز تضمین کند؛ اما در هیچ موردی کاهش 
یا تنزل ارزش پول را تضمین نخواهد کرد.

ضررهای ناشی از موارد ذیل تضمین نخواهد شد:
1- هر فعل یا ترک فعل دولت میزبان که دارنده تضمین به آن رضایت داده 

یا خود مسؤول آن بوده باشد.
2- هــر فعل یا ترک فعل دولت میزبان یا هرگونه اتفاقی که پیش از انعقاد 
قرارداد تضمین رخ داده باشــد. آن چنان که در این ماده ذکر شــد، میگا فقط 

سرمایه گذاری های واجد شرایط را تضمین می کند.
این سرمایه گذاری ها در ماده 12 اساس نامه میگا تعریف شده اند که عبارتند 

از:
الف( مشارکت در سرمایه گذاری )مشارکت سهامی(، ازجمله وام های میان 
و بلندمدت که توســط دارندگان سهام )سرمایه( به شــرکت مربوطه اعطاء 
می گردد و یا مورد تضمین قرار می گیرد و دیگر اشکال سرمایه گذاری مستقیم 

که هیئت مدیره در خصوص آن ها تصمیم گیری می نمایند.
ب( هیأت مدیره میگا می تواند با »اکثریت خاص« هرگونه ســرمایه گذاری 
میان مدت یا بلندمدت دیگری را نیز واجد شــرایط تشــخیص دهد؛ ازجمله 
سرمایه گذاری هایی که به سرمایه گذاری خاصی که تحت مؤسسه هستند یا 

قرار است تحت پوشش آن قرار گیرد، مربوط هستند.
ج( تضمینات محدود به ســرمایه گذاری هایی است که قبل از انجام آن ها 
درخواست تضمین شده باشــد. )پس از انجام ســرمایه گذاری، درخواست 
تضمین توسط میگا پذیرفته نمی شود.( ازجمله این سرمایه گذاری ها می توان 

به موارد ذیل اشاره کرد:
- هرگونه انتقال ارز خارجی که به منظور مدرنیزه کردن، گسترش یا توسعه 

سرمایه گذاری موجود صورت پذیرد.
- ســرمایه گذاری درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری های موجود که در غیر 

این صورت به خارج از کشور میزبان منتقل می شد.
د( در تضمین سرمایه گذاری، آژانس باید موارد ذیل را احراز کند:

1- توجیه اقتصادی سرمایه گذاری و اثر آن بر توسعه کشور میزبان؛
2- انطباق سرمایه گذاری با قوانین و مقررات کشور میزبان؛

3- سازگاری ســرمایه گذاری با اهداف و اولویت های توسعه ای اعالم شده 
کشور میزبان؛

4- شــرایط سرمایه گذاری در کشــور میزبان؛ ازجمله انجام رفتار عادالنه و 
منصفانه با سرمایه گذاران خارجی و حمایت حقوقی از آنان.
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ساخته شده اند!بــرج خلیفــه دبی و برج های پتروناس مالزی به دســت سامســونگ 

بله درست است! بلندترین برج دنیا را سامسونگ ساخته است. برج های 

معروف پتروناس مالزی نیز از ســاخته های این شــرکت است. در حقیقت 

را تشکیل می دهد.بخش ساخت وساز شرکت سامسونگ یکی از بزرگ ترین بخش این شرکت 

به گزارش خبرنگار ارتباط ایران زمین، شاید شــما هم مانند بسیاری از مردم دنیا تصور 
می کنید سامسونگ فقط یک شرکت تولید محصوالت خانگی و گوشی تلفن همره است؛ 
اما دامنه فعالیت های این برند بزرگ، بسیار وسیع تر از دنیای فناوری است. فعالیت های این 
شرکت به قدری گسترده است که ضرر 5 میلیارد دالری نوت 7 تأثیر چندانی در صورت های 
مالی این شرکت به وجود نیاورده است! از همین رو الزم دیدیم در ادامه حقایقی جالب در 

مورد سامسونگ را با شما در میان بگذاریم.

سامسونگ فراگیرترین کمپانی جهان در زمینه فناوری 
است!

امروزه بســیاری از ما از محصوالت مختلف سامســونگ در 

زندگی خود اســتفاده می کنیم. تلویزیون، یخچال فریز، ماشین 

لباس شــویی، لپ تاپ، دوربین، ساعت های هوشمند، تلفن های 

همراه، لــوازم آشــپزخانه و تلفن های همراه فقــط تعدادی از 

محصوالت این شرکت هستند.

صنایع سنگین سامسونگ است!کارآمدتریــن مرکز کشتی ســازی دنیــا متعلق به 
مجتمع کشتی ســازی سامســونگ با بیــش از 37 
کیلومترمربــع مســاحت یکــی از بزرگ تریــن مراکز 
کشتی های جهان است.کشتی ســازی و تولیدکننــده برخی از غول آســاترین 

سامسونگ کار خود را با فروش خواروبار آغاز کرد!
شــرکت سامسونگ به دست »لی ُچل« در ســال 1938 در کره پایه ریزی 
شد. در این سال ها جنگ جهانی دوم در حال آغاز شدن بود و کره نیز مانند 
بســیاری دیگر از کشورها اوضاع اقتصادی مناسبی نداشت. سامسونگ در 
این زمان به عنوان یک شــرکت تجاری خواروبــار و مواد غذایی کار می کرد 
و تنها چهل نفر کارمند داشــت. در آن زمان سامســونگ بیشــتر در زمینه 
نودل، شکر و پشم فعالیت می کرد. در سال های پایانی دهه پنجاه میالدی، 
سامســونگ بیشــتر در زمینه های بیمه، امنیت و خرده فروشی کار می کرد. 
فعالیت سامســونگ در زمینه فناوری با ســاخت تلویزیون های 12 اینچی 

سیاه وسفید در دهه شصت میالدی آغاز شد.

سامسونگ نبض جهان را در 

دست گرفته است



  26 نشــریه دیجیتال بانک ایران زمین

20 شــماره  پنجــم/  ســال   /98 آذر 

سامسونگ بزرگترین سازنده و پرفروش ترین 
برند تلویزیون از سال 2006 است!

سامسونگ نه تنها بزرگ ترین سازنده تلویزیون 
در جهان اســت؛ بلکه بیش از 98 درصد پنل های 
AMOLED تولیدشــده در دنیا که برای ساخت 
تلویزیون و یا ســاعت های هوشــمند استفاده 

می شوند نیز، تولید سامسونگ هستند.

بزرگترین شهربازی کره جنوبی متعلق به 
سامسونگ است!

شــهر دیجیتالی سامســونگ بزرگ ترین مرکز 
تفریحی کره جنوبی است. در این مرکز تفریحی؛ 
نقاشــی های  باغ وحش، سامســونگ فشــن، 
سه بعدی و آزمایشــگاه های کار با ربات، پهپاد و 

قسمت مخصوص واقعیت مجازی وجود دارد.

از  بیشــتر  سامســونگ  کارمنــدان  تعــداد 
مجموع تعداد کارمندان اپل، مایکروسافت و 

گوگل است!
سامسونگ با بیش از 490 هزار کارمند مستقیم، 
یکــی از بزرگ ترین شــرکت های جهان اســت؛ 
به طوری که کارکنان این شرکت از مجموع کارکنان 
اپل، گوگل و مایکروســافت نیز بیشــتر هستند؛ 
همچنین ازلحاظ توزیع جغرافیایی، سامسونگ از 
همه شرکت های فناوری، شبکه گسترده تری دارد.

سامســونگ بزرگ ترین سازنده چیپ های 
حافظه جهان است!

بســیاری از شــرکت های دنیا ماننــد اپل از 
تراشه های ساخت این شرکت استفاده می کنند. 
چیپ های سامسونگ به ثبات، طول عمر زیاد و 

قابلیت اطمینان باال شهرت دارند.

تولیدکننــده  بزرگ تریــن  سامســونگ 
گوشی های تلفن همراه است!

این شــرکت با فروش بیــش از 320 میلیون 
دستگاه گوشــی تلفن همراه در سال 2015 برای 
چهارمین ســال متوالی پرفروش ترین برند دنیا 
بــود. در ســال 2016 نیز سامســونگ با فروش 
230 میلیون گوشــی تا پایان سه ماهه سوم سال 
پرفروش ترین برند جهان است. در قسمت موبایل 
سایت سامسونگ بیش از 200 مدل گوشی برای 

خرید وجود دارد.

لوگوی بی نظیر سامسونگ
اگر به لوگوی شــرکت سامســونگ دقت کنید 
متوجه می شــوید گوشــه حروف S و G از کادر 
آبی بیرون رفته اســت. به گفته سامسونگ، این 
نکته لوگو نشــان می دهد سامســونگ شرکتی 
با تفکرات باز اســت و از ارتباط گرفتن با ســایر 
شــرکت ها اســتقبال می کند. در گذشته لوگوی 
این شــرکت متشکل از سه ستاره بود که نشانگر 
تنوع محصــوالت و قدرت بودنــد. 17 درصد از 
تولیــد ناخالــص داخلی کره جنوبــی متعلق به 
سامســونگ است. شرکت سامسونگ با بیش از 
80 زیرمجموعه و 305 میلیارد دالر درآمد در سال 
2014، یکی از بزرگ ترین شرکت های فناوری جهان 

است.
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شب یلدا؛ شب همدلی و مهربانی

بــه گــزارش خبرنــگار ارتبــاط ایران زمین، 
آداب ورســوم شــب یلــدا از رســوم دلپذیر و 
به یادماندنی در میان ایران زمینی هاســت. این 
رســم شایسته از ایران باســتان به یادگار مانده 
است و اغلب ایرانیان آن را در هرکجای کشور که 

باشند، انجام می دهند.

تاریخچه\و\آداب\ورسوم\شب\یلدا\\
 نزدیک به چند هزار ســال اســت که آخرین 
شــب پاییز، یعنی شــب یلــدا - تاریک ترین و 
طوالنی ترین شب سال- از سوی ایرانیان جشن 
گرفته می شــود؛ شــب زیبایی که در شهرهای 
مختلف ایران آداب  و رســوم خاص خود را دارد. 
جشن ها و شب نشــینی هایی که در این شب از 
سوی مردم در اقصی نقاط کشور برگزار می شود، 
یک ســنت دیرینه است که تا امروز نیز نه تنها از 
ارزش آن کاسته نشده است؛ بلکه جایگاه بسیار 

ویژه ای نیز نزد ایرانیان پیداکرده است. 
شب یلدا بلندترین شب سال که به زمان بین 
غروب آفتاب از تاریخ ســی ام آذر تا طلوع آفتاب 
یکم دی  اطالق می شــود، مصــادف با انقالب 
زمستانی در نیمکره شمالی است. به همین دلیل 

از آن تاریخ به بعد، طول شب کوتاه تر و طول روز 
بلندتر می شود.

علت\نام\گذاری\شب\یلدا\\
یلدا برگرفته از یک واژه ُسریانی به معنای تولد 
و زایش اســت. ُســریانی زبان رایج مسیحیان 
قدیم بوده است. دانشمند بزرگ و تقویم شناس 
ایرانی، ابوریحان بیرونی، از شب یلدا با نام میالد 
اکبر یاد می کند و آن را میالد خورشــید دانسته 

است.

آیین\ایران\زمینی\ها\در\شب\یلدا\\
َمَثل خوانی

جشــن یلدا امــروزه با شب نشــینی اقوام و 
خانواده در کنار یکدیگر برگزار می شــود؛ به این 
شــیوه که اعضای خانواده در این شب مهم، گرد 
هم جمع می شــوند و افراد میان سال و سالمند 
خانواده بــرای دیگران قصه هــای کهن روایت 
می کنند. خوردن هندوانه، آجیل، انار، شیرینی و 
میوه های مختلف از جنبه های نمادین این شب 
عزیز اســت. اغلب این میوه ها دانه های زیادی 
دارند و افراد با توسل به برکت پر دانه بودن آن ها، 
نیروی باروری را نیز در خود افزایش می دهند و 

هندوانه و انار را به خاطر سرخی رنگشان، نمادی 
از خورشید در شب تصور می کنند.

فال\حافظ\و\شاهنامه\خوانی\\
شاهنامه خوانی و فال حافظ در شب یلدا یکی 
دیگر از ســرگرمی های مفرح ایران زمینی هاست 
و از دیرباز جایگاه ویژه ای بین ما داشــته است. 
برای تفأل زدن به دیوان حضرت حافظ، مخاطب 
موردنظــر نیت می کند و بــزرگ مجلس که قرار 
اســت فال بگیرد از او می خواهد این جمله را با 
خود تکرار کند: ای حافظ شیرازی، تو کاشف هر 
رازی، من طالب یک فالم، بــر من نظر اندازی. 
سپس دیوان حضرت حافظ را باز می کند و غزل 
باالی ســمت راســت را می خواند. اگر با وسط 
غزل مواجه شدند، فال باید از ابتدای غزل یعنی 
صفحه پشــت، خوانده شــود. در پایان پس  از 
این که غزل خوانده شــد، آن را تفسیر می کنند. 
ناگفته نماند تمامی غزلیــات حافظ، محتوایی 
روحیه بخش و عاشــقانه دارند. شاهنامه خوانی 
نیز جزو جدایی ناپذیرترین برنامه های شب یلدا 
اســت که از دیرباز بین مــا ایران زمینی ها رایج 

می بوده است.
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چیدمان\سفره\شب\یلدا\\
چیدن ســفره شب یلدا با انواع خوراکی ها و تنقالت یکی از آیین های این شــب به یادماندنی است. این سفره شامل آجیل های 
مخصوص و میوه هایی همچون انار و هندوانه و دیگر تنقالت اســت. از ســایر اجزای این سفره زیبا می توان به عطردان و بخوردارن 

اشاره کرد.
میوه های مخصوص شب یلدا

اصلی ترین میوه شب یلدا انار است؛ زیرا گذشتگان آن را مایه برکت و باروری می دانستند و این تفسیر را به خاطر دانه های زیاد آن 
مطرح می کردند؛ همچنین رنگ قرمز انار نماد خورشید و شادی است؛ در حقیقت، وجود انار در سفره شب یلدا به دلیل اعتقاد به نیروی 
باروری و برکت در این میوه بهشــتی بوده اســت. هندوانه هم مانند انار یکی از خاص ترین میوه های شب یلدا است؛ عجیب این که 
این میوه یک میوه تابســتانی است؛ بنابراین، عالوه بر رنگ سرخی که دارد، یادآور حرارت و گرمای تابستان؛ همچنین نماد خورشید 
است. البته از سایر میوه ها و مرکبات همچون پرتقال، سیب، خرمالو، گالبی یا حتی کدوتنبل و لبو نیز در این شب استفاده می شود.

آجیل ها و تنقالت خوشمزه شب یلدا
آجیل و تنقالت مخصوص نظیر مغز پســته، بادام، گردو، فندق و در کنار آن توت و انجیر خشــک یکی از گزینه های مهم در شــب 
یلداست. غیر از مواردی که ذکر شد؛ گندم، تخمه هندوانه، نخود برشته و شاهدانه نیز در شب یلدا به وفور مصرف می شود. امروزه از 

خوراکی ها و تنقالت دیگری نیز نظیر پشمک یا باسلق در سفره شب یلدا استفاده می شود.

و...بردن\شب\یلدایی\برای\تازه\عروس\ها\\
تازه عروس ها شــب یلدا را یکی از خاص ترین شــب ها برای خود می دانند؛ زیرا در این شب مراسم دل نشین و جذابی برای عروس 
خانم ها برگزار می شــود؛ رسم جالبی که از گذشــتگان به جامانده است. در این شــب عزیز هدایایی زیبا از طرف خانواده داماد برای 
تازه عروس ها تدارک دیده می شود. آن ها به نیت میهمانی و شب نشینی به خانه عروس می روند و خانواده عروس نیز آماده میزبانی 
و پذیرایی از خانواده داماد می شــوند. آیین شب چله به همان شیوه ناب قدیمی در شهرستان ها اجرا می شود و خانواده ها هدایای 
خرید شــده را داخل یک ســینی بزرگ قرار می دهند و راهی منزل عروس خانم ها می شــوند. مراسم شب یلدای عروس در شهرهای 
بزرگ متفاوت تر از شهرســتان های کوچک تر است. آن ها به جای طبق، صندوقچه های کوچک و بزرگ؛ همچنین سبدهای چوبی را با 
تزیینات مدرن گل آرایی می کنند و به خانه عروس خود می برند؛ بنابراین، می توان گفت آیین شــب یلدای عروس ریشه مشترکی در 
بین ایران زمینی ها دارد؛ اما نســبت به فرهنگ هر منطقه در خرید هدایا اختالف سلیقه وجود دارد و این هدایا گاه کم وزیاد می شود. 
میوه های متنوع تزیین شده و انواع آجیل در ظروف فانتزی و تزیینی، یکی از مهم ترین و ثابت ترین بخش طبق هدیه است. کله قند، 
نقل ونبات و شیرینی های متنوع -که نماد شیرین کامی و برکت است- همیشه در طبق عروس خانم گنجانده می شود. یک قواره پارچه 
خوش طرح و رنگ، کیف و کفش و لباس زمســتانی باســلیقه عروس خانم و قطعه ای طال نیز داخل هدایای عروس در طبق گذاشته 

می شود. یلدا بر شما ایران زمینی ها مبارک.
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یکی از جاذبه های خوزستان پل معلق یا پل سفید اهواز است 
که به نمادی جذاب از این شهر تبدیل شده است. اهواز شهر پل ها 
اســت؛ از پل سیاه که قدیمی ترین آن هاست تا پل کابلی که دارد 
کم کم جای خود را میان پل های این شهر پیدا می کند؛ بااین همه، 
پل ســفیر که بر روی رودخانه کارون احداث شده است و با آن دو 

هالل فلزی شهرت دارد، هنوز چهارمین پل معلق دنیا است.

پل سفید اهواز به گزارش خبرنگار ارتباط ایران زمین، استان خوزستان تمدنی 
9 هزارساله دارد و طبیعت منحصربه فرد آن موجب شده است 
هرسال گردشگران داخلی و خارجی زیادی به این خطه بی نظیر 
ســفر کنند. خوزستان استانی اســت که همه ما با شنیدن نام 
آن، بــه یاد آفتاب گرم، دالوری های رزمندگان هشــت ســال 
دفاع مقدس و درختان ســر به فلک کشــیده نخل می افتیم. 
معروف ترین شهرهای استان اهواز، خرمشهر و آبادان هستند. 
فصل بهار، اواخر فصل تابستان و فصل پاییز را می توان بهترین 
زمان سفر به خوزستان دانست؛ زیرا هوای اکثر شهرهای آن در 
این بازه های زمانی، خنک و مطبوع اســت و می توان با خیال 

راحت از جاذبه های خوزستان بازدید کرد.
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زیگورات چغازنبیل

زیگورات چغازنبیل نماد هنر و معماری ایالمی است. این بنا در سال 
1933 از ســوی براون کشف شد و توسط هیأت گیرشمن در سال های 
1951 تــا 1962 به طور کامل از زیرخاک بیرون آمد. این بنای مربعی، 1٫5 
متر طول و عرض و 52 متر ارتفاع داشــت. اونتش- نپیریشه شاه ایالم 
در قرن ســیزده پیش از میالد آن را احداث کرد. بنا از آجر ساخته شده 
اســت و بر روی آجرهای آن نوشــته های زیادی به خط ایالمی دیده 

می شود. 

خرمشهر؛  سرباز اشغال گر عراقی: آمده ایم تا بمانیم

خرمشهر؛ شهید بهروز مرادی: آمدیم نبودید!

آبشار شــوی با 85 متر ارتفاع و 70 متر عرض، 
از توابع شهر دزفول در استان خوزستان محسوب 

می شــود. شــوی؛ همچنیــن در فاصله 
کمی با اســتان لرستان واقع شده است و 
می توان گفت در مرز دو استان قرار دارد. 
البته دسترسی به این مورد از جاذبه های 
خوزستان دشــوار است و به همین دلیل 
بکر مانده اســت. در دامنه کوه و خروجی 
آبشــار غاری وجود دارد کــه افراد محلی 
می گویند کیلومترها طــول دارد. در بدنه 
نیز خروجی های متعددی وجود  آبشــار 
دارد که آب با فشار از آن ها خارج می شود.

آبشار شوی دزفول
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شیرهای سنگی

شیرهای سنگی یا به زبان بختیاری ها بردشیر نماد رشادت، 
شــجاعت، فروتنی و مردانگی هستند. شیرهای سنگی  در 
این منطقه موزه ای در فضای باز را ایجاد کرده اند. شیرهای 
ســنگی نمادی از قوم بختیاری هستند. آن ها این شیرها را 
بر گور افراد شجاع و دلیر قرار می دادند. شیرهای سنگی در 
هیچ کجای ایران به اندازه ای که در استان های خوزستان و 

چهارمحال بختیاری وجود دارند، به چشم نمی آیند.

سازه های آبی شوشتر

یکی از جاذبه های خوزستان که در فهرست جهانی میراث یونسکو نیز به ثبت رسیده است، 
سازه های آبی شوشتر است. مجموعه ای از سیســتم آبیاری پیچیده که بر اساس شواهد، 
قدمتش به دوران حکومت داریوش بزرگ و سده پنجم پیش از میالد بازمی گردد. مردم در 
زمان هخامنشیان تا ساسانیان با استفاده از طرحی هوشمندانه مجموعه ای به هم پیوسته از 
پل ها، بندها، آسیاب ها، آبشارها، کانال ها و تونل های بزرگ جهت دهی به آب را ساختند تا 
نهایت بهره را از آب ببرند. امروزه شاید تنها بخشی از این ساختار پیچیده باقی مانده باشد؛ 
اما ریزش آب حاصل از پساب آسیاب ها، آبشارهای مصنوعی زیبایی را ایجاد کرده است که 

به محوطه ای حوضچه مانند می ریزند و منظره ای حیرت انگیز را شکل داده اند.

معماری  بــا  رانگونی ها  مســجد 
هندی و به همت رانگونی های اهل 
برمه در آبادان ساخته شــده اســت. 
پــس از پیدایش نفت و تأســیس 
پاالیشــگاه، افراد زیادی از شــهرها 
و کشــورهای مختلف به این شــهر 
مهاجرت کردند؛ در حقیقت، مهاجران 
هندی- پاکستانی )منطقه ای که امروز 
میانمار نام دارد( مسجد رانگونی ها را 

در آبادان احداث کردند.

مسجد رانگونی ها در آبادان
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این دریاچه یکی از زیباترین دریاچه های ایران در شــمال غربی دزفول 
و در 23 کیلومتری شــمال شــرق اندیمشــک که به یکی از جاذبه های 
خوزستان و منطقه شــهیون تبدیل شده است. در دریاچه انواع و اقسام 
ورزش های آبی انجام می شــود. آب دریاچه از ارتفاعات اراک و الیگودرز 
سرچشــمه می گیرد و بعد از گذر از کوه های زاگرس و دریافت ریزآبه های 
بسیار به این دریاچه وارد می شود. این دو رودخانه شامل دوشاخه اصلی 

به نام سزار و بختیاری است.

دریاچه سد دز )شهیون(

آرامگاه دانیال نبی در شوش

آرامگاه دانیال نبی در ســاحل شرقی رودخانه شاوور و روبه روی تپه ارگ 
ساخته شده است، این بنا گنبدی ارچین دارد که چون نگینی در قدیمی ترین 
شهر جهان )شوش( خودنمایی می کند. ساختمان این آرامگاه در سال 1249 
خورشــیدی به دستور روحانی شوشتری و به دست حاج مالحسین معمار 
پس از ســیل ویران گر همان ســال که باعث تخریب بنای قبلی شده بود، 

ساخته شد و ضریحی در مرکز آن قرار گرفت.

ساختمان این موزه در سال 1309 ساخته شد و تا پایان جنگ به عنوان 
بخش اداری شــرکت نفت به کار می رفته است. در دوران هشت سال 
جنگ تحمیلی این ســاختمان به عنوان محل دیدبانی نیروهای عراقی 
مورداســتفاده قرار گرفت. با توجه به این کــه این مرکز محل دیدبانی 
دشمنان در دوران جنگ بوده است، دست نوشته های اشغال گران عراقی 
بر روی دیوارهای ساختمان به جای مانده است که یکی از دست نوشته ها 
جمله »آمده ایم تا بمانیم« بوده اســت که بســیار جلب توجه می کند. 
شهید بزرگوار بهروز مرادی نیز پاســخی، کوتاه، طنزآلود و دندان شکن 
برای اشغال گران نوشــت که در تاریخ دفاع این سرزمین ماندگار شد: 

»آمدیم نبودید!«

موزه جنگ خرمشهر

هورالعظیم به معنای تاالب بسیار بزرگ یا هورالهویزه به معنای تاالب 
بزرگ هویزه، بزرگ ترین تاالب اســتان خوزستان و یکی از بزرگ ترین 
تاالب های ایران اســت و جزو جاذبه های استان خوزستان قرار دارد. 
تاالب در مرز ایران و عراق قرارگرفته اســت؛ نزدیک به یک ســوم این 
تاالب در ایران و دوســوم دیگر آن در کشــور عراق واقع شده است. 
هورالعظیم آب خود را از رودخانه های کرخه، نیسان، سابله و نهرهای 
انشــعابی تأمین می کند. مســاحت تقریبی آن 118000 هکتار برآورد 
شده است. در کناره های تاالب عمق آب کم و به تدریج به میانه آن  که 

می رسد، عمقش به چند متر می رسد.

هورالعظیم
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مراسم معارفه معاون مدیریت شعب استان های البرز، قزوین 
و زنجان با حضور مدیر امور شعب استان ها و کلیه رؤسا و دوایر 

ستادی این استان برگزار شد.
به گــزارش روابــط عمومی، رئیســی مدیر اســتان ضمن 
خوشامدگویی به مدیر امور شعب استان ها با اشاره به راهبرد، 
برنامه و اهداف شعب که از سوی مدیریت امور شعب استان ها 
در ابتدای سال ابالغ شد، به این نکته اشاره کرد که این اهداف 
و برنامه ها و در کنار آن کارگروه های تخصصی، نقشه راه را به ما 
نشان داد و با همت کلیه همکاران در سطح شعب و ستاد، این 

 برگزاری معارفه معاون شعب استان های البرز، قزوین و زنجان 

مدیریت موفق شد به اهداف مورد نظر بانک دست یابد.
در ادامه جلســه، محمدحســین حســینی کنارویی، مدیر امور شعب استان ها ضمن 
قدردانی از عملکرد شــعب استان به این مسأله اشاره کرد که در یک سال گذشته، شعب 
تحت پوشش این استان روند رو به رشد و قابل قبولی طی کرده اند و با ادامه همین روند 

می توانند در جایگاه برترین استان ها قرار گیرند.
حســینی کنارویی ضمن ابراز خرسندی از افزایش قابل توجه منابع و جایگاه موردقبول 
اســتان در طرح انگیزشی باهم، گفت: انتظار مدیران ارشد بانک افزایش یافته و همواره 

استان البرز را جزو برترین استان ها در کشور می دانند.
مدیر امور شــعب استان ها با عنایت به رشــد و توانمندی کارکنان و اشاره به موضوع 
مدیرپروری در سازمان، اظهار داشت: باعث مباهات است که این استان توانسته است از 
میان رؤسای موفق شعب، یکی از همکاران را به عنوان معاون منطقه به بانک ایران زمین 

معرفی کند.
وی از محمد رســول خوش نام مسؤول موفق شعبه عظیمیه نام بردند و وی را به عنوان 
معاون اســتان های البرز، قزوین و زنجان معرفی کردند و از خداوند منان برای وی آرزوی 

توفیق و سربلندی کرده و انتظار داشتند در ماه ها و سالیان آتی، این استان تعداد بیشتری از مدیران موفق را پرورش دهد.
محمد رســول خوش نام معاون اســتان نیز در سخنانی کوتاه ضمن قدردانی از مدیران ارشد بانک به منظور حسن اعتماد آن ها به نیروهای جوان و توانمند، 
اذعان داشــت در کنار کلیه همکاران پرتوان و بادانش منطقه بتواند جایگاه اســتان را به آنچه شایسته این مدیریت است برساند و الزم است در این راه تمام 

توان، فکر و ظرفیت خود را به کار گیرد.
در ادامه این جلســه با حضور کلیه رؤســای شعب بررسی عملکرد شعب در ماه آبان در شــاخص های مختلف مورد ارزیابی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت و با 
توجه به وضعیت مطلوب استان در برخی از شاخص های موردنظر، رئیسی مدیر استان تأکید کرد: الزم است بررسی موشکافانه ای در این زمینه صورت پذیرد 
تا با برنامه ریزی، حرکت و تالش مضاعف بتوانیم تا پایان سال جاری، اهداف بانک را در تمام شاخص های حائز اهمیت محقق کنیم. جلسه معارفه با بحث و 

تبادل نظر رؤسای شعب با مدیران ستادی در خصوص موارد مطرح شده به پایان رسید.
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»VTM« شرح فرایند صدور کارت نقدی/ المثنی در دستگاه

1 - مشتری جهت دریافت خدمت به دستگاه VTM مراجعه می کند.
»VTM 2 - تلر به انجام فرایند »احراز هویت در زمان ارائه سایر خدمات در دستگاه

)مطابق آخرین بخش نامه و دستورالعمل های صادره بانک( اقدام می کند.
3 - چنانچه احراز هویت مورد تأیید نباشد، مراتب عدم تأیید احراز هویت به مشتری اعالم می شود و فرایند پایان می یابد.

4 - چنانچه احراز هویت مورد تأیید باشد، تلر گزینه مربوطه را انتخاب می کند و فرم الکترونیکی مربوطه به مشتری )مطابق راهنمای سیستمی کاربر( ارسال 
می شود.

5 - مشتری اطالعات را )مطابق راهنمای سیستمی کاربر( وارد فرم مربوطه می کند و پس از امضای الکترونیکی، فرم به تلر ارسال می شود.
6 - تلر اطالعات را دریافت و حســاب مربوطه را 

بررسی می کند.
7 - چنانچه موجودی حساب جهت صدور کارت 
کافی نباشد، تلر عدم کفایت موجودی را به مشتری 

اعالم می کند.
1-7 - چنانچه مشتری تأمین اعتبار نکند، فرایند 

خاتمه می پذیرد.
2-7 - چنانچــه مشــتری تأمین اعتبــار کند یا 
موجودی حساب کفایت نماید، تلر فرم را به صورت 
فیزیکی جهت اخذ امضای جوهری، برای مشتری 

می فرستد.
8 - مشــتری فرم را امضای جوهــری می کند، 
سپس در شــاتر جهت اســکن )مطابق راهنمای 

سیستمی کاربر( قرار می دهد.
9 - تلر فرم را اســکن می کند و با امضای موجود 

در VTM / سیستم فرانگین تطابق می دهد.
10 - چنانچه امضا تطابق نداشــته باشد، پس از 

اطالع به مشتری فرایند خاتمه می یابد.
11 - چنانچــه امضا تطابق داشــته باشــد، تلر 
به صــدور کارت نقدی/ المثنــی )مطابق آخرین 
بخشــنامه و دســتورالعمل های صادره بانک( در 

VTA اقدام می کند.
12 - تلــر گزینه »چــاپ کارت« را جهت تحویل 

کارت به مشتری انتخاب می کند.
13 - مشتری کارت را دریافت می کند.

14 - پس از دریافت کارت توســط مشتری، تلر 
مشــتری را جهت وارد کردن رمز دلخواه راهنمایی 

می کند.
15 - مشــتری رمز را وارد می کند و گزینه ثبت را 
)مطابق راهنمای سیستمی کاربر( انتخاب می کند.

16 - سپس تلر گزینه »تأیید« را انتخاب و رسید 
انجام عملیات )مطابق راهنمای سیســتمی کاربر( 

برای مشتری فرستاده می شود.
17 - مشتری رسید مذکور را دریافت می کند.

18 - تلــر به ثبت و صدور ســند »کارمزد صدور 
کارت« در سیســتم فرانگین اقدام می کند و فرایند 

خاتمه می یابد.
مدیریت امور سازمان و توسعه سیستم ها
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لبخند تو خالصه خوبی هاست

به گــزارش خبرنگار مجله ارتبــاط ایران زمین 
نتایج یک تحقیق نشان می دهد خنده به شدت 
واگیــر دارد؛ وقتی به کســی لبخنــد می زنید، 

ناخودآگاه بر لبان او نیز لبخند می نشیند.

می زنند. پشت چراغ قرمز راننده هایی را می بینیم 
که اگرچه مرتب و منظم لباس پوشــیده اند؛ اما 

پرخواب و کسل هستند.
یک سؤال تأمل برانگیز: صبح که از خانه بیرون 

می زنید، به چند نفر لبخند می زنید؟!

y غریبه ای که آشنا می شود  
وقتی صبح از خانه بیرون می زنید، مهم نیست 
دانش آموز، دانشــجو یا کارمند باشید یا این که 
چرا از خانه خارج شــده اید؛ اما با افرادی برخورد 
می کنید که شاید دیگر آن ها را نبینید؛ اما وقتی 
لبخند به لب دارید، غریبه های ناآشنا لبخند تو را 
پاسخ خواهند گفت. آن وقت در یک جمع کامالً 

فواید شگفت انگیز لبخند زدن
 

خوش رویی صفت پسندیده ای است که همه 
از آن اســتقبال می کنند. شاید هیچ کس جرأت 
نکند با صدای بلند بــه مخالفت با خوش رویی 
بپــردازد؛ اما کمتر پیش می آیــد وقتی صبح از 
خواب بیدار و از منزل خارج می شویم، لبخندی به 
لب داشته باشیم. اتوبوس ها پر از آدم های خسته 
و خواب آلود اســت که نشسته و ایستاده چرت 

غریبه نیز تنها نخواهید بود.
y انرژی ای که افزون می شود 

وقتی که می خندید راننده اتوبوســی که از پنج 
صبح بیدار شده و نگران کمبود پول خرد است، 
نانوایی که از صبح زود پای تنور داغ ایستاده و تا 
زمان صبحانه لحظه ای استراحت ندارد، مأموران 
خطوط بی آر تی که ساعت ها مجبورند بایستند 
و به گله های مردم گوش بسپارند! فردی که قسط 
خانه اش عقب افتاده و نگران است، دوستت که 
شــب بدی را گذرانده و...؛ برای چند ثانیه انرژی 
مثبت می گیرند. اگرچه مشکالت و خستگی های 
آن ها کم نمی شــود؛ اما ما با خوش خلقی بر غم 

آن ها نمی افزاییم.
y خنده ای که واگیر دارد

نتایــج یک تحقیق نشــان می دهــد خنده 
به شــدت واگیردار اســت؛ یعنی وقتی به کسی 
لبخند می زنید، ناخودآگاه بــر لبان او نیز لبخند 
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می نشیند؛ به این ترتیب بســیار آسان و رایگان 
می توانید هزاران چهره بشــاش و خندان در روز 
ببینید بدون این کــه هزینه ای برای آن پرداخت 
کرده باشــید. فقط در قدم اول باید یاد بگیرید 

خودتان لبخند بزنید.
y احترامی که رایگان به دست می آید  

بسیاری از آدم ها در پی جلب احترام و اعتماد 
دیگــران هســتند و برای جلب این احســاس 
ســاعت ها انرژی می گذارند تا مشتری، همکار، 
همسایه و شریک خود را قانع کنند و احترامش را 

فقط خســتگی و خواب آلودگی آن ها را بیشــتر 
می کند؛ درحالی که اگر لبخند بزنید، انرژی شما و 
اطرافیان بیشتر و کسالت صبحگاهی نیز فراری 

برانگیزند؛ درحالی که اگر از ابتدای روز لبخند بر 
لب داشته باشند، ناخودآگاه اعتماد و احترام 
دیگران را جلب می کنند. شــاید با این شیوه 

الزم نباشد بیش ازاندازه انرژی صرف کنند.

y سالمتی ای که افزون می شود 
از قدیــم گفته اند خنده بر هــر درد بی درمان 
دواست. اگرچه این ضرب المثل اندکی اغراق آمیز 
اســت؛ اما تحقیقات دانشــمندان نشان داده 
اســت لبخند خواص درمانی بسیاری دارد؛ پس 
وقتی شما به دیگران لبخند می زنید، به افزایش 

سالمت خود کمک می کنید.
y خستگی ای که فرار می کند

خواب صبح بسیار شــیرین و دل کندن از آن 
بسیار دشوار است؛ بنابراین وقتی از خانه بیرون 
می زنیــد یکــی از چندهزار آدمی هســتید که 
شــاید دلش می خواهد به جای رفتن به مدرسه، 
دانشگاه یا محل کار هنوز خوابیده باشد. همین 
احساس مشترک باعث می شود بسیاری ترجیح 
دهند در مسیر راه چرت بزنند و با چشمان بسته 
به مسیر خود ادامه دهند؛ غافل از اینکه این کار 

می شود.
y انصافی که بیشتر می شود 

همیشــه از این شــکایت می کنیم چرا برای 
مثال مغازه دارها بدخلق هستند؛ اما آیا تابه حال 
شــده به یک فروشــنده با روی خوش ســالم 
کنید؟ اگر لبخند بزنید و باانرژی با آن ها برخورد 
کنید خواهید دید ناخودآگاه آن ها نیز شــاداب 
می شوند و برخورد بهتری با شما خواهند داشت. 
خدا را چه دیدید شــاید حتی با شــما احساس 
نزدیکی بیشتری کنند و یک تخفیف ویژه هم از 

آن ها دریافت کنید.
y دعوایی که به رفاقت ختم می شود 

تابه حال چند بار شاهد دعوا و کش مکش های 
بیهوده صبحگاهی در مکان های عمومی بوده اید؟ 

دعواهایی که اصالً لزومی نداشته و فقط روزمان 
را خراب کرده اند؛ درحالی که اگر یکی از دو طرف 
لبخندی به لب داشت، شاید حتی به عذرخواهی 
نیاز نبود و با یک لبخند خشــم طرف مقابل فرو 
می نشســت. لبخند بیشــتر مواقع پاسخی 
مشــابه دارد. در زمان تنش ایــن تکنیک را 

امتحان کنید.
y  مقدمه ای که از یک مکالمه شیرین خبر

می دهد
وقتی لبخند به لب دارید به این مفهوم است 
که آماده اید یک مکالمه شیرین و کوتاه مدت 
با دیگران داشــته باشــید؛ به این ترتیب هم 
مســیر راهتان کوتاه تر می شــود و هم شاید 
از هم صحبتــی چنددقیقــه ای با فــردی که 
به احتمال زیاد دیگر او را نخواهید دید، مطالب 

آموزنده زیادی یاد بگیرید.
y محبوبیتی که به دست می آید

همه انسان ها به توجه و محبت نیاز دارند؛ 
ازایــن رو در پی آن هســتند کــه محبوب و 
خواستنی باشند؛ اما بسیاری راه دشوار را امتحان 
می کنند و از جان و مــال خود هزینه می کنند و 
در آخر هم به محبوبیتی که می خواهند دســت 
نمی یابند؛ اما یک لبخند ســاده، خالص و عاری 
از تمسخر چنان به قلب دیگران نفوذ می کند که 
باعث می شود حس کنید یک راه طوالنی مدت را 

ظرف مدت چند ثانیه طی کرده اید.
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به گزارش خبرنگار ارتباط ایران زمین ماه آذر برای بانک ایران زمین ماه 
پر خبری بود و انعکاس رویدادهای این بانک در رسانه های کشور نیز 

قابل توجه بود..

ایران زمین در رسانه ها
به گزارش خبرنگار ارتباط ایران زمین مــاه آذر برای بانک ایران زمین ماه 
پــر خبری بود و انعکاس رویدادهای این بانک در رســانه های کشــور نیز 

قابل توجه بود.
رویدادهــای بانک ایران زمین در ماه آذر در رســانه های بســیاری نظیر 
خبرگــزاری مهر، موج، ایلنا، ایِبنا، بســیج، اقتصاد آنالین و تیتر ۲0 انعکاس 
یافت. خبر ذخیره شماره پیامک بانک ایران زمین بین مخاطبان در ایلنا، اخبار 
بانک، تهران پرس و ثمره نیوز؛ خبر جشــنواره های متنوع بانک ایران زمین 
و خبر مزیت های اپلیکیشــن مرکز تماس دیجیتال بانــک ایران زمین در 
نقدینه و ایســتا نیوز، خبر دیدار مدیران استانی بانک ایران زمین و شرکت 
ارشــیا الکتریک در پایگاه خبری خبرهای بانکی، خبرگزاری بسیج و روزنامه 
کســب وکار، خبر انعطاف پذیــری بانک ایران زمین در بســتر دیجیتال در 
خبرگــزاری موج و تابناک تهران، خبر تغییر رویکرد شــعب بانکی در آینده 
و خبر بهبود تجربه مشــتری هدف اصلی بانکــداری دیجیتال در ایِبنا، خبر 
نحوه فعالیت رمزســاز بانک ایران زمین در اخبــار بانک، خبر باالترین نمره 
بانک مرکزی به مرکز تماس بانک ایران زمین در خرد و کالن و کوتاه آنالین، 
خبر انتشار هجده همین شماره نشریه ارتباط ایران زمین و خبر کمک بانک 
ایران زمین به زلزله زدگان میانه در ایلنا، خبر نقش هلدینگ جامپ در بانک 
ایران زمیــن در عصر بانک، خبر نوید برای ســهامداران بانک ایران زمین در 
دنیای اقتصاد، خبر بازدید معاون منطقه ای ایران زمین، از بنگاه های چابهار 
در روزنامه کسب وکار، خبر ارتقای امنیت حساب های مشتریان در خبرگزاری 
مهر و روزنامه کسب وکار و خبر ارتقای امنیت مشتریان با پیوستن به پویش 
پویا در خبرگــزاری موج انعکاس یافتند. خبر ارتقای امنیت حســاب های 

مشتریان نیز بر پیشخوان اقتصاد آنالین و ایِبنا نشست.
و در ادامه: 

خبر از اپلیکیشــن رمزساز تا ارائه 70 خدمات در همراه بانک در بانکداری 
ایرانی

خبر افزایش سرمایه بانک ایران زمین در وانا،
خبر آغاز جشــنواره یلدای ایران زمین از ۱6 آذر در دنیای بانک، تیتر ۲0 و عصر 

بانک،
خبــر اعالم برندگان قرعه جشــنواره صعود آزاد باشــگاه مشــتریان بانک 

ایران زمین در جامع نیوز،
خبر اعالم برندگان قرعه جشنواره صعود آزاد باشگاه مشتریان بانک ایران زمین 

در روزنامه کسب وکار،
خبر ارائه خدمات موردنیاز بانکی به صنف بارفروشان در دنیای اقتصاد،

خبر عقد تفاهم نامه همکاری مشترک بانک ایران زمین و اتحادیه بارفروشان 
تهران در روزنامه نوآوران،

خبر امضای تفاهم نامه بین بانک ایران زمین و اتحادیه بارفروشان در ایِبنا،
خبر توانایی ارائه خدمات بانکی موردنیاز صنوف را داریم پور سعید در ایِبنا و 

خبرگزاری مهر
خبر رمز کارت های بانکی یک بارمصرف در گیتی آنالین،

خبر مدل جدید شعب، در بانکداری به سبک فردا در ایِبنا،
خبر اقدام بانک ایران زمین برای شناسایی واحدهای تولیدی در دنیای اقتصاد،

خبر بسترسازی برای بانکداری دیجیتال تا ۱۴00 در ایِبنا، خبرگزاری شبستان، 
سرمد نیوز و اقتصاد ملت و خبر شــارژ تولیدکنندگان ایران زمین نیز در پایگاه 

خبری ایستا نیوز منتشر شد.
خبر نقش کلیدی بانک ها در نهادینه ســازی مســؤولیت اجتماعی معاون 

عملیات بانکی،
خبر کمک به زلزله زدگان میانه،

خبر ارتقای امنیت حساب مشتریان،
خبر جشنواره یلدا،

خبر دریافت رمز پویا در اپلیکیشن موبایلی و خبر الزام کاهش هزینه بانکداری 
دیجیتال نیز جزو خبرهای مهم بانک ایران زمین در سایت خبری پربازدید اقتصاد 
آنالین بود. بانک ایران زمین با رشد مناسب در جنبه های گوناگون پیش از بیش 
در مدار توجه رسانه های کشور قرارگرفته است و بی شک آینده ای بسیار روشن و 

متعالی در انتظار این نهاد مالی مردمی است.

ایران زمین

در رسانه ها
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به 
گزارش 
خبرنگار ارتباط 
ایران زمین، در 
این مقاله با گیاه 
آپارتمانی دیفن باخیا 
و نحوه قلمه زدن آن آشنا 
خواهید شد. این گیاه بسیار 
زیبا برگ های بزرگی دارد و روی 
آن ها لکه های سفید و کرم رنگ به 
چشم می خورد.

آموزش قلمه زدن دیفن باخیا و نکاتی برای 
پرورش آن

دیفن باخیا به دلیل داشــتن شیرابه موجود در 
ساقه و برگ هایش، یک گیاه بسیار ّسمی و خطرناک 
اســت. در اثر تماس این شیره با دهان تارهای صوتی 
فلــج یا حتی مرگ اتفــاق می افتد؛ بنابرایــن، قلمه زدن 
دیفن باخیا با این شرایط کمی مشکل به نظر می رسد؛ اما با 
راهنمایی صحیح شما می توانید به دور از هرگونه خطر، این کار 

را انجام دهید.

نکات قلمه زدن دیفن باخیا
D .برای قلمه زدن دیفن باخیا حتمًا از دستکش استفاده کنید
D  قسمت انتهایی ساقه دیفن باخیا مناسب ترین قسمت برای قلمه زنی

است؛ زیرا زودتر از سایر قسمت ها ریشه می دهد.
D  بهتر است طول هر قلمه بین 8 تا 10 سانتی متر باشد و هر قلمه حداقل

یک جوانه داشته باشد.
D .برش قلمه به شکل ُاریب، بهترین روش برای قلمه زدن دیفن باخیا است
D  برای این که قلمه ها را بکارید، اول باید شیره آن ها خشک شود. این کار یک تا دو

روز زمان می برد. بهتر اســت برای خشک شدن شیره گیاه، قلمه ها را دور از تابش نور مستقیم 
خورشید قرار دهید.

D .مخلوط یک قسمت پیت ماس + شن بهترین خاک برای کاشت قلمه دیفن باخی است
D  2 این گیاه هم به صورت عمودی و هم به صورت افقی کاشــته می شود. برای کاشت عمودی

تا 3 سانتی متر در خاک فرو می رود. یکی از روش های ریشه زایی دیفن باخیا، قرار دادن قلمه آن داخل آب 
است.
D .دمای 18 تا 21 درجه سانتی گراد بهترین دما برای قرار دادن قلمه های دیفن باخی است
D  در فصل بهار یا اوایل تابستان، ریشه زایی قلمه های دیفن باخیا بهتر انجام می شود؛ اما در کل در تمام

فصول می توان قلمه زنی این گیاه را انجام داد.
شرایط قلمه زنی دیفن باخیا

در ادامه با نکات مربوط به نگهداری، پرورش و تکثیر دیفن باخیا با ما همراه باشید.
D .خاک برگ بهترین خاک برای کاشت دیفن باخیا است
D .نور غیرمستقیم آفتاب برای این گیاه بسیار مفید است. اگر نوری به این گیاه نتابد، ساقه های آن دراز می شوند
D .13 تا 18 درجه سانتی گراد مناسب ترین دما برای نگهداری دیفن باخی است
D .از فروردین تا آبان به مقدار 30 گرم در لیتر- به فاصله هفته ای یک بار- می توان این گیاه را با کود تقویت کرد
D  بهتر است برای آبیاری دیفن باخیا از آب جوشیده سرد شده در تابستان هفته ای دو بار و در زمستان هفته ای یک بار استفاده

شود.

دیفن باخیا؛ زیبای ّسمی!




