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اثر م�بت قانون جدید چک بر
ا�تماد مشتریان و افزایش سطح
امنیت در خدمات
ا����د ����� �� ���� ������ در ��ا�� �����
ا����دی ���� ،در ��ا��� و ا��ه��ی ا��� ����دا�ی
دارد و در د��ن ا�� ا����د�� ،رت و آ���ه وا��� ������
����� ا������� .ا�� ������ ا��ار و ����ی �� �� ����ش
و ����� ا����د ��دم �� ������ ������� ���� ،ا����
��اوان و ��رد ا���ام و ���� ا������ ������� .د ��
ا��ای ����ن ���� �� ��� ،ا�����ل ��دم از ا�� ����ن
و ار���ی ا���� ������ ،ن ا��ا��ه �����ان ا��ا�ی ا�� و
������ ���� ا����د در �����ت و ��� و ��ر ����� ��د .از
د��� د����رد��ی ا��ای ا�� ����ن��� ���� ،ان ���ات
و �������ی ������ در �����ت ���� �� ���دل �� و در
���� ����� ار���ی ��ا����� و ����ت ����� ����� ا�� ��
�� ���� ��د ار���ی ���رت ا��� را �� ���اه دارد.
�������� ���� ��� از ��ا��� ����ن ���� �� �� از
���� ���� ����ی �� ����� ������ ا��غ ��ه ا��
و ارا�� ����ت ����ر�� و ��رآ�� ا�� ���� در را���ی
��� ���� ���� ��� ���� ،در ����� ��� از ��� ��
����ت ���ی ا����دی و ��ز���ی �� د���ی د�����ل و
��� ���ند���ه ��م و ���� ���� ��� در ���� ����� و
��آ��ی ا�� .در ���� �� �� �����ن �� ������ و ارا��
����ت ����� �� ������ن و ����ی ��د ادا�� ��د���،
�� ��د و���� دا���� از ����� ����ران ���� و �����ی
��� �� ��و��� در راها��ا�ی ������آ��� ��� ����ن ����
�� ��ش و ���ی دا������ ،ردا�� ����.
مدیریت امور حوزه مدیریت و روابط �مومی
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����� دا��� ا����و���� و ���ر����ای
���� ���
ارد����� ����ار و ���ر��

�������� :ان��� ،ان ��دو�������� ،ن ����ی ���� ���
����۸۳۳۶۴۰۰۰ :
�����۸۳۳۶۴۱۱۱ :
����ق ����۷۷۱ - ۱۸۷۳۵ :
����� ا�������www.shahr-bank.ir :
����� ���ی ����ی ���� ���@shahrbankofficial :
���� و ����� ���� :ار�����ت و روا�� �����
����� ���� ��� ،آ��ده در���� و ا����ر ����ت و د���� ه��ی �������ان���� ،ران و
��ر�����ن ��ز ه��ی ا����دی و �����اری از ���� ����� ا������� اوت ��ک  s.chitsazا��.
ا�� دو������� ����رت ا����و���� و ���ر����ای در وب ���� ���� ��� ����� ����د.
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��ام �سلی� مد�ر�ام� بان� ش�ر
به م�اس�� درگ�ش� ه��ار �ر ا�ر ابت� به کرونا
�������� ���� ��� در ����� در���� "ا������س ر����" ���
از ��ر���ن ا�� ���� �� ا�� ا��� �� و��وس ��و�� را �� ����ران ����
����� و ����اده آن ����م ����� ������ ��� .م ا��� در����ه
�� ��� ز�� ا��:
َّ
ّ َ
�� َر ِا� ُ��ن«
ِ»إ�� � ِوإ�� ِإ� ِ
����� �� ا���� در���� ز��ه ��د ا������س ر���� از ����ران ���د
����ی ���� ��� و �����ان ���م ����� ���ر �� ا�� ����ری ��و��
���� ���� ����ر و ���� ���� ����ن �� .ا��وز ��ای ��� �� ��ور ا��وه
از د�� دادن ����ری از ������ ���� ��� ،و �����ه ا�� و
ً
����� ����ت ارز���� ا���ن در ��د�� و ����ات ����ران�� ،ودا��

و ������ر ��ا�� ��د.ا������ �� �������� از ����اده ��رگ ���� ���
در���� ا�� ����ر ��ا�� را ����� ��ض ��ده و از در��ه ا��د ���ن
��ای آن ���� از د�� ر��� ،ر��� و ����ت ا��� و ��ای ��ز������ن
��� و ������� آرزو���م��.ون ��د������ ،ران ���� ���ه در �� اول
���� ر���� �� ������ن و در ��� ا��� �� ����ری ��و�� ����� و از ا��
رو �� ��ورت ���� �� ���� و ���ر��� ��ر���ن �� ر���� د���را����
��ی ���ا��� �� ���ان ا��� ���� را���ر ������ �� ��ا�� �� �� �� ���
دارم ����� �� �� ����.و ��و�� ����� ا����ده از ����ت ���� �����
در ��� ���م ���و��ان ���ا��� ��� ،از ��� در ��� ����� �����
���� �����.از در��ه ��او�� ����� ،و ����اری ����� ����ران ����
����� و ���و��ان را آرزو���م.

��ــ��� دا��ــ� ا����و���ــ� و ���ر�ــ���ای ���ــ� �ــ�� | �ــ��ره | ۵۰ارد����ــ� ���ــ�ار و ���ر�ــ�
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�رگ�ا�ی کارگاه
آش�ا�� کارک�ان
مد�ر�� ش�ری کرج
با �ان�ن جد�د ��
در چهارچوب تعامالت بین شهرداری کالنشهر کرج و
بانک شهر ،کارگاه آموزشی آشنایی با ت�ییرات و الزامات
جدید قانون جدید چک با ر�ایت تمامی �وابط و
دستورالعملهای بهداشتی؛ وی�ه کارکنان این شهرداری
برگزار شد.با توجه به �رورت ارتقای آ گاهی آحاد جامعه
و فرهن�سازی در زمینه قانون جدید چک و نیز کاهش
آثار و چالشهای �یش رو ،کارگاه آموزشی آشنایی با قانون
جدید چک با ح�ور کارکنان شهرداری های مناط� کرج و
به همت سر�رستی منطقه البرز بانک شهر برگزار شد.بر این
اساس ،در این کارگاه آموزشی که با هدف آشنایی بیشتر
مدیران و �رسنل مالی و ذیحسابی شهرداری کالنشهر کرج
انجام شد ،مواردی هم�ون فرآیند جدید صدور دسته
چک و صالحیتهای مورد نیاز جهت دریافت دسته
چک ،چگونگی استعالم چک صیادی و نحوه صدور،
دریافت و انتقال چکهای جدید مطر� شد.
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�رگ�ا�ی ه�ت�ی� ج��واره سا�نه »بان� م��وب م�«
هفتمینجشنوارهسا�نه«بانکمحبوبمن»باهدفا�تالی
سطح کیفی خدمات بانکداری و بهبود ارتباط مشتریان با
بانکها و آ گاه کردن مدیران بانکی کشور از نظرات مردم در
حالبرگزاریاست.در اینجشنواره کهتاششمخردادماهادامه
دارد ،مشتریان شبکه بانکی کشور با پاس� دادن به س�ا�ت
مطر� شده ،دیدگاه خود را در خصوص خدمات شبکه
بانکی کشور ا�الم کرده و در پایان ،بانک برتر یا محبوبترین
بانکهای کشور از دید مشتریان انتخاب خواهند شد.بر این
اساس ،ایجاد فرصتی برای نظر دادن مشتریان بانکها در
خصوص خدمات با یک جامعه آماری با� ،ارتباط بیواسطه
میان مدیران ارشد بانکها و مشتریان ،افزایش ر�ایتمندی
مشتریان با آ گاه کردن مدیران بانکی کشور از نظرات مردم و ...
از دیگر اهداف جشنواره سا�نه "بانک محبوب من" است.

۹

۱۰

SHAHR BANK ELECTRONIC MULTIMEDIA MAGAZINE | MAY 2021

است�اده �داک�ری ش�� از �ر�ی�های
�انون� �رای �دم� رسان� ��تر به
وا�دهای �و�یدی
معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر گفت :این بانک
همواره طی سال های اخیر �من توجه به راهنمایی ها و منویات
مقام معظم رهبری ،تالش وی�ه ای برای تحق� شعار سال داشته
است.
بهبود ساسانیان در بازدید از برخی شعب این بانک با بیان اینکه
معتقدیم در سال "تولید؛ پشتیبانیها ،مانعزداییها" نیز نظام
بانکی می بایست بیش از �یش همراه و حامی تولیدکنندگان
باشد ،تصریح کرد :یکی از راههای جلوگیری از مشکالت و
تعطیلی واحدهای تولیدی استفاده از �رفیت ها و حمایت مالی
بانکهاست.ساسانیان ،با تا کید بر اینکه بانک شهر در سال

گذشته نیز به �نوان حامی مهم واحدهای تولیدی به خصوص
در استان های صنعتی؛ نقش کلیدی در به سرانجام رساندن طر�
ها و برنامه های آنان داشته است ،خاطرنشان کرد :در همین
خصوص ،استفاده حدا ک�ری شعب از �رفیت های قانونی برای
خدمات رسانی بهتر به واحدهای تولیدی از روزهای ابتدایی
سال در دستور کار قرار گرفته است.
معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر ،یادآور شد :در همه
حال خود را مو�ف به حمایت از تولیدکنندگان دانسته و بر این
باوریم که واحدهای تولیدی نباید تحت هی� شرایطی تعطیل یا
دچار مشکل شوند.

��ــ��� دا��ــ� ا����و���ــ� و ���ر�ــ���ای ���ــ� �ــ�� | �ــ��ره | ۵۰ارد����ــ� ���ــ�ار و ���ر�ــ�

یکی از راههای جلوگیری
از مشکالت و تعطیلی
واحدهای تولیدی
استفاده از �رفیتهای
بانکهاست
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ن�ات م��� که درباره �ان�ن جد�د ��
با�دبدانید

برای آشنایی با قانون جدید چک بر روی تصویر با� کلیک کنید

��ــ��� دا��ــ� ا����و���ــ� و ���ر�ــ���ای ���ــ� �ــ�� | �ــ��ره | ۵۰ارد����ــ� ���ــ�ار و ���ر�ــ�

آ����� ��ر���ن ���
���� ��� �� ����ن
���� ��
مدیر امور آموزش و توسعه
سرمایههای انسانی بانک
شهر با اشاره به تکالیف
مهم قانون جدید چک
برای ذینفعان از ح�ور
کارکنان بانک در دورههای
آموزشی مختلف برای
آشنایی با قوانین جدید
چک خبر داد.

� ـ ـ�ـ ــ� و �ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�
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abc

ش�روندان از �ان�ن جد�د �� �رسیدند

��ر���ن ���� ��� ���� داد��
ﮔﻔﺖوﮔﻮ
INTERVIEW

آشنایی با ت�ییرات صورتگرفته
در قانون چک در طول
هفتههای اخیر مهمترین
خواست شهروندان و مشتریان
شبکه بانکی بوده است .در
همین راستا کارکنان شعب بانک
شهر کوشیدهاند با پاس�گویی
دقی� و مستمر ،زمینه افزایش
آ گاهی آحاد جامعه از قوانین
جدید چک را فراهم آورند.
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۱5

�اس�گ��� کارش�اسان
بان� ش�ر به �رس�های
ش�روندان درباره ��ی�رات ��
ر��� ������ ���رت و ار�����ت
��د�� ���� ��� ) �� (۸۶۵۵ا��ره
�� ا��ای ����ن ���� �� و
��وم آ ���� ���و��ان و ������ن
���� ����� از ����� ا���د آن،
از آ��د�� �� ����� ۲۴ر�����ن
ا�� ���� ��ای �������� ��
������ی ���و��ان در ا��
���ص ��� داد.

ﮔﻔﺖوﮔﻮ
INTERVIEW
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��ز ��� �� و ���ه
�� ���ی ا��؟

ﮔﺰارش
R E P O R T

در ��ل  ۱۳۸۴و �� در��ا�� ��ز��ن
���د ���ورزی ،ا���د�� �� و ���ه ا��ان
و �� ����ری د��� �� و ���ه ��رای ����
ا���ب ������ ،روز �� ۲۵داد �� ��م روز
��� �� و ���ه در ����� ا��ان �����اری
�� .در او��� �����د روز ��� �� و ���ه
در ��ل ���� �� ��� ،۱۳۸۵ر ��ر�� ��
�� ۲۰۷ار ���� �� در ������ �� ۱۲ار
���ی آزادی ���� �� �� در آن ز��ن ���
��رگ���� ��� �� ���ن را از آن ��د ��د.
�����اری ا�� روز �� د��� ا���� ����ر
ز��دی ا�� �� �� و ���ه در ز���� ��

��ــ��� دا��ــ� ا����و���ــ� و ���ر�ــ���ای ���ــ� �ــ�� | �ــ��ره | ۵۰ارد����ــ� ���ــ�ار و ���ر�ــ�

ا���ن�� دارد�� .ف از �����اری روز ��� �� و ���ه ��و��
����� ا����ده در�� و ����اری از ���� و �����ن در
���ر ا�� ������ .ا�� روز �����ای ��ای ��دآوری ا����
����� از ������ی ����� ����� و �� ���ص �����ن
���� و ����ب ا�� .ا���� ا��ان ���� ���ری ���� �� روزی
�� ��م �� و ���ه دارد و ���ر��ی ����� �� در ��ل روزی
را �� ا�� آ����ه��ی ز���ی ��او�� ا����ص ��د��� .روز
��� �� و ���ه ����� ��ای ا���� دادن �� و��د ���� و
�����ن در ��� ز���� و ���� ��ر �� ا���� .و�� �����
ا����ده از �����ن �� ���� ���� ز����� و ��دا�� ��� و ���ر
����د ���� ،روی ����� و ��� ز���� �� �� �����ات ����
�����ای ��ا�� دا��.
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����ای از ����
و ���� ارد�����
د��� در ا����رت
 ۱۲اردیبهشت یادآور
شکوه و �ظمت زنان
و مردان پا کباختهای
است که در طول تاری�
در �رصه تعلیم و تربیت
زیباترین جلوههای
�ش� و ای�ار را به نمایش
گذاشتهاند.
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��ر�� ��ل�رد و و�ا�� اداره
آم�زش و �وس�ه م�اب� انسان�
راها��ازی دوره��ی آ��ز��
����رت ���زی ،ا����ده از
ا����� ���� ���ری���� ،اری
آز��ن��ی ��ا��ی�� ،���� ،و��
و ��ز���ی درس������ی آ��ز��،
ارز���� دوره��ی آ��ز�� از
������� ا��ا��ت اداره آ��زش و
����� ����� ا����� ���� ���
ا��.

ﮔﻔﺖوﮔﻮ
INTERVIEW
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»�ت� �رم��ر «
م��ر �ودبا��ی
مل�
H I S T O R Y

ﺗﺎرﯾــﺦ

سوم خرداد سال  ۱۳۶۱و سالروز فتح خرمشهر با خاطرات و تاری� مردم شهید �رور ایران گره خورده است .خرمشهر پ�
از  ۵۷۵روز اش�ال ،در  ۲۵روز نبرد سخت در  ۱۱صبح سوم خرداد سال  ۶۱در �ملیات �یروزمند بیت المقدس آزاد شد و
فریاد شادی همه میهن اسالمی را فرا گرفت.
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فتح خرمشهر یک نقطه �طف مهم و تاریخی در دوران دفاع مقدس است که �الوه بر دستیابی به یک �یروزی بزرگ
سیاسی -نظامی ،همواره میتواند به�نوان یک �امل مهم و ت�ثیرگذار تاریخی بر تقویت انسجام ملی و مظهر خودباوری ملی
موردتوجه قرارگرفته و به�نوان یکی از ت�ثیرگذارترین �ناصر شکلدهنده تاری� مقاومت ملت ایران برای قوی شدن کشور
موردتوجه �موم مردم و تصمیمگیرندگان قرار گیرد.
فتح خرمشهر برای تاری� ایران بیش از آنکه فتح یک سرزمین باشد؛ نماد و ارزشی از یک سلسله خواستنها و شهادتها و
استقامتها است .سوم خرداد روز آزادسازی شهری است که در جن� ارادهها ،اراده دشمن زمینگیر میشود و این �یام
نص َر َّن ُ
ا� َمن َی ُ
به دشمن داده میشود که َو َل َی ُ
نص ُره.
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س�د آمی�ته �دمات
و م��و�ت بان� ش�ر �د��� شد
���ون ������ ر��ی و ���وری ا����ت از ��و�� ��� آ����� ����ت و �����ت ���� ��� �� ��ف ارا�� �� ���ی ���
���ی و ���� درک از ����ت و �����ت ���� ��� ��ای ����� ار��ن ���� ��� داد�� .اد ���ران �� ا��م ا�� ��� ا��ود:
ً
�������� �� ���� �� ����� ����ت و �����ت ����� در ���� ��� و ��ش وا����ی ����� ����� در ا�� ���ص���� ،
������ ���� از ا�� ����ت ارا�� ��ه �� د��� ������ ���� ��م ����� ���� ��� ��زار���� و ��وش ����ل�� ،م
���ف ��دن �� ����� ��زار ��ف �� ،م ������ ر��ی د��� �������� ������ �� ��زار ��ف�� ،م ���� �� ��وم ��ر�� و
����� در ���ص ���ز ������ن ��� از ����� ����ل و  ...در�� ا����ر ��رت �������� ا����� .ران ا��ود :در���� را���
د��� ������ ا���ا��ی و ������ت ���� �� �� ��� �� ����ی��اری و ����� ��ل ���ر ���ز ������ن��" ،وژه آ����� ����ت و
�����ت ���� ��� " را ��ای او��� ��ر ����� �� ا�����ارد��ی روز ��زار���� ���� و ����� ��ده ا��.
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سند آمیخته
خدمات و
محصو�ت بانک
شهر برای اولین
بار و مطاب� با
استانداردهای روز
بازاریابی تهیه و
ترسیم شده است.
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��ی�ر و نوآ��ی در سازمان
��دی ����ی

د���ی ������ دو���
��ا�� ����� ا�����
����دار ا��ا�� ۴
���� ���� ����ی

��آوری �������� ،آورد��ه ������ ا���� .دا��� �� ��آوری �� ���ر ������ ���� ���� از ���ه
���ری���� ،ر ����ی ��ده و �� ��ز��ن�� ا���ن ��د�� �� در ��ا�� رو�� ر�� ���� و ����م ����،
دوام آور�� .در ��ن �� ،۲۱اف ���� �� ������ ���ن ��ز��ن�� در ����� ����� ���وی ��گ آن��
ا�� ���� �� .د����� ����� ،ز��ن�� ��ورت ��آوری را درک ������ .ا�� ���� ا�� ا�� �� ��ا
���� در ا�� راه �����با�� و ���� �� ��م؟ ��ام و�� ����ی ��ز���������� ،ن را از ��ز����ن �ـ�ا
�����؟ )آرا��� و ����ران(۱۳۹۱ ،

���ز ��� �� ر�� و ������� ،و��ه در د����ی ا��� و �� �� ��ن
����� ر���� �� ���ی ا����دی ����� ،و ا������ روا�� ���
���� ا����م ��ص �� ��آوری ��ه�� �� ���� �� ،ء ����� ����
���� ��ا�� و در ���� ������� در ������ی ��ز���� ��ه
ا�� .از ا�� رو ا�� �� دا�����ان ���م ا���������� ،ف
ا�������ی ا����ددا��ن�� ����� ��� ،دن ر�� ا����دی را ��
ً
���� در ����د ������ و ����� ���� ����� ���� ،در ��� ��آوری
در ���� از ��ا�� �� دا�� ��ز��ن��ی آن�� را ��� ����� ا��،
��دا��� )���ا��� ��د.(۱۳۸۰ ،
�� ا����د ا�������ان ��ر�� ��ن "��ر�� ���ی"��" ،ی ���" و
"��م ����ز"�������� ،����� ��� ،ات ����� و �������� ا��.

�����ات ����ده در ���ی ��� و ��ر ،ا�ـ�ام ��ز�ـ�ن�� �� ا���د
��ـ���ا�� ��� ���� ����� ،ا��ا�� �������� ،د �����،
��آوری و ا����ف����ی ���� ��ه �� ����� و ���������ی،
��� ����� و �����ط ���ی ��ز���� �������� .ا�� در
������ �����ات ����� �� ����� آ��� ��ز��ن ����� ����د
�� ���ی آن�� ،ر� ��ن از ��دو�� ر���� و ��� و ��ر ا��
)���� ����.(۱۳۹۳ ،
اد���ت �����
��آوری ����؟ �������ان و دا�����ان از ������ی ���� ��ن
�� ����� ��آوری ��دا���ا��؛ از ا�� رو ���� ا�� ���ر�� ذ��
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ا��ا�� �����ت ������ن
ا��ا�� ر���� ��ی �����)��������.(۱۳۹۳،
ا���د ��آ��ی
ً
��آوری ذا�� �� ����� ���اه ا�� و ا�� ����� ����ا�� ا����� �����
�� ��د ����د��� .ر ��وه ���ه ��آوری ���رت ا�� از:
��آوری در ����ل���� /ت
��آوری در ��ا���
��آوری در ������
��آوری در ��رادا�� و ��ل ذ���

��ه در ���� �� ������ ���وت���� دا��� �������� ����� ،ر
ا��� آن�� ��� ا�� ��آوری ر��� در واژه ���� innovareدارد و
در ����م ��م �� ����ی »���� ����� ا���ر و ا�������ی ��زه و
��« ا�� )آرا��� و ����ران.(۱۳۹۱ ،
��ا ���� �� ��� ��آوری و ����� ���� ����؟ ���� ا�� ���� را
����ان �� ��� ز�� ���ن ��د:
���و��ی ��رت��� ����د در ���� و ���وری �������
����ر��� ����� ا����د ���ا�����
ا���ع ��ن ��زار��ی ���ر��ی ����������
رویآوری ���ر��ی ������� ���� �� ���م ������داری؛
������ ��ن و ����ه�� ��ن ���� ���ت �����ت

��ا�� و ������ی ��آ��ی در ��ز��ن��
���� ��� ����� ��ز��ن و ����� ��آوری و �����
����� ��آوری �� ر��� آ����� ا��.
��آوری ���ز��� ��ف ز��ن ،ا��ژی و ����� ���� ا��.
���� ����� ��ز���� �� ��آوری
���� ��آوری �� �����ر ��ز����
���� ������ و ��آوری
���� ��آوری و ����� ا�����
���� ���و�� ا��اد در ��ا�� �����
را���ر��ی ا���د ��ز���� ��آ�ر
�����ر ����� ��ز����
ا��اد ����ی
���ر�� ����ده در ��آوری
��ر��و�� ا�����
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سا�ر�ز ر�ل� جانس�ز ��رت امام ��ی��
و �یام �ونی� � ۱۵رداد �سلی� باد
�����د ار���ل ������ �������ار ���� ا���ب ا���� ا��ان
���ت ا��م ����� )ره( و ���م ����� �� ۱۵داد �� ��دم ا��ان
و آزاد��ن ��ا�� ���ن ����� ��د.
ا��م ����� )ره( ������ ا�� �� �� �� ��� �����ت
����� ��������� ،م ���س ����ری ا���� را �� ����ی
ا��م ��ب ����ی )��� ا� ���� و آ�� و ���( ����ن ���د
و �� ���ان ا��� �� ������ن ����� ��د�� .ون �� ����� و
����� ا��م را�� ���� ا���ن ادای د�� �� ��� ����� ا��
�� �� �����ن ����� در راه ���� آر��ن ا���ب ا����
�������� ���ده ا���� ��� ��� ���� .ض ����� ��
������ ����وز ر��� �����ز ا��م �����)ره(�� ،د و ����ه
���ای ���م ����� �� ۱۵داد را ��ا�� �� دارد.
ا��م �����)ره(���� :ده ��داد در ��� ���� �� ����� ��د
��� ���رک ��د ��ای ��� �� ����� �� �� �� ا�� ��ر�� و
آن ا����ل ���ر و آزادی ��ای ��� ����� ��د�� ����� ،
ا���ره ��رت ������� را در �� ���� و ا����� �� و
ا���ن �� را ���� ��د.

)ره(
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�وشهای �ردا�� در گ�شته
راه آ��ده را ن�ان م�دهد
�� ز���� �� �����ادا��س ������ ������� ،آ���ه ��ر د��اری ا����� .وران ا��� �� ���ش ��� از �� ����ه��ت و د��
�� ����� رو����ی دراز��ت ���� ������ .از ا�� رو ������ه در ا�� ����� ��� ،در ا���د ���دل ��� رو����ی ������ت و
������ی ����ه��ت و ���� دا��� ا���� .و� ��ل  ،۲۰۲۰ز��ن ���� ا�� �� ����� �� ����� ����ازم�� ،د��ن را ����ل
��ا��� و ����� ����� ��ر ��دها�� .در ����� ����������� ،ا���م ��ه ا�� �� ����ودی ���ن�� ��ا�� ���� ا���� .
ا�����ن ����ا�� ����� �� ��� �� ������ ��د ادا�� ��د��� و ���� ��� در ا�� ���� ���� �����ی �����ا�� .در ا�� �����
رو����ی ����� ����د در ز���� ��ور���� ،ش و ��دا����ی ���ری را ا����ب و ����� ��اوم آن�� �� ����� را ��ر�� ��دهام.

ا��( ����� ��ن رو���� �� ر���ر ���ف������ن
������ن در ���ل ا����ده از ��دا�� �� ���� ���� ���اه ���ق��ی
�����ی ����ا���
در ��ل��ی ����� ������� ��ه ��د �� ������ن ��د ������
در ا���ت ����ه از روش��ی ��دا�� ���� ����� �� ���� ���اه
ا�����ل ���ا��� ��د؛ ا�� ���� او� ا����ده از ا�� ����ت ����ر
��د���� از آن ���ی ��د �� ���ا��� ���� و آن ���� ����ا����
��ای ������� روش��ی ��دا�� ���� ��ا ر���ه ا��.
��ارش�� ���ن ��د�� در ��ل ���� ���� از ��دا�� ��ل در
��ا��� ���� ������ن ) ۴۵در��( از ���� د����ه ���� ���اه
����� ���� ������ �� NFCا���م ����د .ا�� ����� در ���� ر�

داده ا�� �� ��وش آ���� ��� و ����ت ����� ۴/۲رد د�ر ���� ��
 ۲۴در�� ���� �� ��ل ��� ا��ا�� دا��� ا�� ��  ۱۴/۵در��
����� از دوره ����� در ��ل ����� ا��.
������ن �� ���� از ���� ���� ���اه ���� ������ ���� ،در ����م
��دا�� ������� ،از �������� و و�� ����ی �����دی ��دا��
ا����و��� �� روی ���� ���اه ��� ا����ده ����������� .ان ���ل
 Apple Cardرا در ��� ��������� .ف������ن از ��رت ��ای د������
�� ��ا���� ����� ��ز��دا�� ��ل ��� روزا�� ،ا��ا�� ا���� و ���
���ه ����� در ������ی ا����ری ا����ده ������ �� .ا����ده
از ا�� ��رت��� ،ان ا����ده از ��� Apple Payب ����� ا�� و
ً
������ ���� از ��ر��ان ��دا�� ��د����� ���� �� NFCا��ار
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���� از ������ی ارا��د���ه ا������ ��و���� ��ا��ی ز��دی
�� ����ت ��د�� ��� ،ب ������ن ���� ا��ودها���� .ای
���ل ارا��������ن ������ای �����  Chaseو ���� ،Amexت
و �����ت ����ط �� ��� ز���� و ����ت ���� را در ���
�����ت ��د در ��� ������ .ا�� رو���د ���� ���� ر�� ۳۲
در��ی در ��� در��ه��ی ��دا�� �� ���� ��زر����ن �������
������ .�� ،ا�� ر�� �� ���ان  ۲۴در�� در ��� ��رت��ی
������ن �� و��د آ��ه ا�� و راه ��آوری �����ن ادا�� دارد�� .
در ��� ����� ا��ار��ی ا������ ����� ��ای ������ن ،ا����رات
�����ی از آن�� ����� ����د.

���� ���اه از ا�� ��و�� ا����ده ������ ��� .از و�� ����ی
��رز ا�� ��و�� ا�� ا�� �� ��ا��� ��دا�� را ��ون ��� ������
و �� د����ه وا�� ا���م ��د��.
���� از ������ن ����م ا����ده از ���� ���اه �����ان ا��ار
��دا�� ����� ا����ر ���ه���ی از ���ق��ی در ��� �������ه
را �����ان ��ا��ی ا����ده از ����ت دار�� .ا�� ا��ار��ی ا������
������ ����� ���� در ������� و �� �������ی ��و�� ا��.
در ��ل ����� ،ر����� ���ن ������ و ������ی ارا��د���ه
����ت ��دا�� ��� ���� �� ���� �� ا��ا�� ا����ده از
ا������ ����ت �� و ز������ز ����ش ���� ا�� ��زار �� ���ر
��ه ا��.

ب( ����� ��ن رو�� �� �����������ن ����ت �� �����ت
��دا�� ���� و ��ون ���س
��ر����ی ���ا�� ���ن داده ��  ۸۷در�� از ����اران آ���� در
��رت �����ه ��دن ��ا��� ������ ��� ،د را ر�� ������ و ۵۵
در�� از آن�� ��ده ��وش را ر�� ������! ا�� ��ان ���� ا�� ��
دا��� ��ا�����ی ��دا�� ��ده و آ��ن در ����د ���������ی
����ت ����ر ���� ا���� ا���� .ت�� ا�� �� ��زر����ن ��
��ا��� ��دا�� �� ا����ل و�� ������ن �� ���ان �� ���� �����
����� ���ه ������؛ ز��ا ا�� ��ا��� ���� ���ز��� ��ف ����� ��ای
����اری و �� ����د آن ����د )����� ����اری ��������ی ������
��و�����( .از ��ف د��� ���ف������ن ��� �� ��دا����ی
��ون ���س �� ���� ا���د ���� در ��دا�� و ��م ���س
������ �� ���� ���ا��ن ����د ���� �����ی ���ن ��د���.
از ا�� رو ���ری �� ا�� ��ر ����ش ������ �� ��� و ��ر ��د را
��روز ���� ���رت ��د را از د�� ��ا��� داد.
��ا��� �����ت ������ن �� ��زر����ن ���� ����ر ��ده و ��ون ����
���� ���� ���� �� ،روش��ی ��دا�� ���� ����� ��دا�� ��
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ا����ده از ز��������ی ����د در ���� ���اه )��دا����ی
��ون ا���� ک( ��� از �� ز��ن د���ی ا���� دار������� .ت
���� �� روز �� د���ل راه����ی ���� ��ای ��دا����ی ����
و ����ی ����� �� ��ز ��� ��دا���� و ��ما��ار را از ��� �����
)��دا�� ��ون ا����ده از ��ما��ار��ی �����(.
���� از ���ا��ار�� و �����������ی ����د ا�� ا���ن را
��ای ارا��د����ن ����ت ���� ���� ��دها�� �� �� رو�� ��ده و
��ون ا����ده از ��ما��ار�� ،ا��� �� ���� و �� ا����ده از ��� ر��
ا����ای�� ،ا��� ��دا�� را �� ��ا���م �������.
در ��� ������ ،ن رو���� در ���� در ��ل ����� ر���ر
���ف������ن ����� ����� .زده ��ه �� در ����ن ��ل ��ری،
ً
������  ��� ۷۰از ��  ۱د�ر ��دا��)��ود  ۷۰در��( در ������ی
��د و روز��ه از ��ق روش��ی ���� ا���م ��د.
��ل ��ال ا���� ا�� ا�� �� ��� در ��ام ���� ا�� ز����ه
ارزش ��ار دار��؟
پ( ����� ��ن رو�� �� ��ا�����ی ���ری
درب��ی د������� ��ن را �� و���� ����ت ���� ��ای ������
��ز ����.
������ی ��رگ و ����� ���� و ����� از ������ن ���
������ی ���ری �����؛ ا�� ���� ���� ر�� ���ده��ی ���ری
)���ده��ی در ��دش( ا������ ��� و��ر�� ������� ��� .ارش
��رال رزرو ،ر�� ���ده��ی ���ری ��� ��ل��ی  ۲۰۱۷و �� ۲۰۱۹
���ان  ۳/۸در�� ���� ����� ا�� .ا�� رو�� ��� ��ل��ی ۲۰۱۴
و ��� �� ۲۰۱۶ان  ۵/۱در�� ���� دا��� ا��.
��� از ����ت ����داری ����� ،رو�� ا�� �� ������ ����ا���
����رت د�����ل �� ����� ار���ط ����ار ���� �� .ا�� ��ل،
در��ه��ی ��دا�� ����ر �����ن ��� و��ر ا��� در د���س

���ده و �� �� ا��س ���ز ����� ��و�� ���ه ا��.
ً
�����ی ���ری ���ل ����� ������ت ����ی از ������ دار��.
آن�� ��ا��ن ��������ی ����� ،ا����ت ����� و �����
د����� در ����م ا���م ��ا��� ���ری ����� �� ������ �����.
���� از ارا��������ن ����ت ���� �� ��� ��� ��� و��ر ��د در
���� ا�� ا����رات ���� �� ������ی ���ری �����د �������ی
دار�� ���� �� ���� .د��� ا�� �� ���� ���� ���ک ����ی در
��زار ��دا�� ���� ا���ت ����ه ����� )ر��  ۲۰در��ی �� ��ل
.(۲۰۲۴
در ����داری ����� ������ �� ا����ده از در��ه��ی ����د ��
آ���� ����ا��� ����رت ا����و��� �� ����� ار���ط ����ار ����.
ا�� در��ه�� �����ان ����� د������� ���� از ������ ار���ط و
����ت �� ������ن ���ری ��� ������ .در��ه��ی ��رد ا��ره
را ����ان �� ا��س ���ز ������ن ������زی ��د �� در �����
����ا�� �� ����د ��ا��� ار����� ���ن ������ن و ارا��د���ه
����ت ���� ���� ��د.
ا�� �������
ا��( ���ف������ن ����� �����ی �� ا����ده از ����ت ��دا��
���� �� ���� ���� ���اه دار�� �� ����ا�� د��� ������ �����
����� ��ر �� دوری از ا����� ��و�� دا��� ����.
ب( ����ت ارا����ه �� روی ���� ���اه �� ���ز �� ��ما��ار و ��
ز������ د���ی ��ار�� از ������� �����ی ����ردار �����.
پ( ������ �� �����ت ���� �� از ا�� رو�� )��دا����ی ����( ��
����ها�� �� ��د�� ������� و ������ن ��د را از د�� ��د���.
ت( ������زی �� ���ر ���� در ارا�� ����ت ����داری
����� ا��؛ ز��ا ��ا����� را ����ه ��ده و ���� ����� ��ا���
���ری ����د.
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کیانوش �یاری در تاری�  ۲۳اردیبهشت  ۱۳۳۰در شهر اهواز زاده شد� .یاری سینمای
حرفهای را با نگارش فیلمنامه و کارگردانی فیلم تنوره دیو تجربه کرد .از مشخصههای
بارز فیلمهای �یاری سبک واقع گرایانه منحصر به فردش و �رداختن به مو�و�ات بکر
همچون �یوند قلب در فیلم "بودن یا نبودن "میتوان نام برد� .یاری از سال  ۱۳۸۱به
مدت  ۵سال مش�ول ساخت سریال روزگار قریب بود که داستان زندگی بنیانگذار طب
نوین کودکان در ایران ،محمد قریب است� .یاری برای فیلم آبادانیها در سال ۱۳۷۳
برنده جایزه پلن� نقرهای جشنواره بینالمللی فیلم لوکارنو شد.
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نخستین روز اردیبهشت ،روز بزرگداشت سعدی و  ۲۸اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم �مر خیام در تقویم ایرانی نامگذاری شده است.

��زها�� �رای گرام�داش� ش�رای ک�� ا�رانزمی�
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آن�ه از ش�سپ�ر ن��دانی�
L I T E R AT U R E

ادﺑﯿــﺎت
ویلیام شکسپیر یکی از بزرگترین و
نامآورترین نمایشنامهنویسان جهان
بهشمار میرود که با خل�  ۳۹نمایشنامه
شاخ� به شهرت جهانی دست یافت.
او �الوه بر نمایشنامهنویسی ،شا�ر هم
بود و  ۱۴۵غزل و دو قصیده از خود به
یادگار گذاشته است .مشهورترین جمله
در تمام آثار شکسپیر� ،بارت «بودن یا
نبودن ،مس�له این است» از نمایشنامه
هملت اوست .چه رازی در این جمله
نهفته که آن را اینچنین به شهرت رسانده
است؟ بودن چه اهمیتی دارد؟

نشــری ه داخلــی الکترونیکــی و چندرســانهای بانــك شــهر | شــماره | 50اردیبهشــت يكهــزار و چهارصــد

جاذبههای گردشگری

کلیسای
استپانوس
مقدس

کلیسای استپانوس مقدس دومین کلیسای مهم ارمنیهای ایران است که از نظر اهمیت بعد از قرهکلیسا قرار میگیرد.
این بنا در استان آذربایجان شرقی ،در  ۱۷کیلومتری غرب شهر جلفا و در فاصله سه کیلومتری کرانه جنوبی رودخانه ارس در محلی
به نام «قزل وانک» (صومعه سرخ) واقع شدهاست .کل محوطه کلیسا در قلب کوهها و در میان طبیعت سبز منطقه مرزی جلفا و
جمهوری آذربایجان قرار گرفتهاست .این کلیسا مورد احترام تمام مسیحیان و کم و بیش تمامی ادیان است« .سنت استپانوس»
یا «سنت استفان» اولین شهید راه مسیحیت است که در  ۲۶دسامبر سال  ۳۶میالدی در اورشلیم توسط یهودیان سنگسار شد.
شیوه معماری بنا ،مصالح ساختمانی و تزئینات مفصل و زیبای آن مؤید این مطلب است که کلیسا همانند و همزمان با کلیساهایی
چون قره کلیسا در بین قرن چهارم تا ششم هجری (نهم تا دوازدهم میالدی) ساخته شدهاست و سبک معماری آن تلفیقی
از شیوههای مختلف معماری اورارتو ،اشکانی و رومی است .این کلیسا در محوطهای محصور از درختان و دره سرسبزی واقع
شده و حصار سنگی که بنا را احاطه کرده در واقع بارویی بلند با هفت برج نگهبانی و پنج پشت استوانهای سنگی مانند دژهای
مستحکم دوره ساسانی و قرون اولیه اسالم است .این بنای تاریخی به دلیل قدمت و سابقه تاریخی و مذهبی و شیوه معماری
منحصر بهفرد در سال  ۱۳۸۶همراه با کلیساهای دیگر در استان آذربایجان ،در فهرست آثار میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.
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جاذبههای گردشگری

�انه
هر�تاش

استان اصفهان دارای هزاران جاذبه طبیعی ،بیش از  ۲۲هزار بنا و اثر تاریخی و حدود هزار و  ۸۵۰مورد اثر ثبتشده ملی است
که هفت اثر آن دارای ثبت جهانی است و به�نوان میراث جهانی یونسکو شناخته میشود.
خانه هریتاش یا خانه مرحوم مجردیان یکی از جاذبههای گردشگری اصفهان و یکی از آثار ملی ثبتشده ایران در اصفهان
است که قدمت آن مربوط به اواخر صفویه است و در تاری� بیستم مهر سال  ۱۳۵۴در مجمو�ه آثار تاریخی ایران ثبت شده
است .نشانی این اثر ملی تاریخی ثبتشده اصفهان ،کوچه کدخدا ،خیابان ابن سینا است.

نشــری ه داخلــی الکترونیکــی و چندرســانهای بانــك شــهر | شــماره | 50اردیبهشــت يكهــزار و چهارصــد

37

SHAHR BANK ELECTRONIC MULTIMEDIA MAGAZINE | MAY 2021

38

