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با ماهمراه باشید 
 تورج آروان 

بیــش از یک ســال از ظهور کرونــا میگذرد 
ویروســی که دنیا را وادار به تغییر کرد تغییر 
در مســیری که با اجبار انجام میشود و کسی 

نمیتواند جلوی آن بایستد. 
بیش از هر چیــز صنعت پرداخت متاثر از این 
پاندمی شده است تغییراتی که شاید اگر جبر 
این ویروس نبود در آینده ای دورتر شــاهد آن 

می بودیم. 
به همین جهت با ارتقا کیفیت محصوالت فعلی 
به محض تایید و فرمــان رگوالتوری پرداخت 
بی درنگ محصوالت خود را براساس نیاز فعلی 
مردم و مشــتریان و ذینفعان صنعت پرداخت 

عرضه میکنیم.
 ،NFC آزمــون عملیاتــی پرداخت مبتنــی بر
معرفی پلتفرم پرداخت پات الیف، ارتقا درگاه 
اینترنتــی پرداخت و USSD و درونی ســازی 

برخی VAS ها گواه این موضوع می باشد.
در این میان، واحــد روابط عمومی و تبلیغات 
شــرکت کارت اعتباری ایران کیش براســاس 
رســالت خود کوشیده اســت از تمام پل های 
ارتباطی خود در جهت جذب مشارکت و نظر 

ذینفعان سازمان استفاده کند.
تــاش خواهیم کــرد از رســانه و امکانات و 
تبلیغات نه فقط برای اطاع رســانی و معرفی 
اهداف و خط مشــی بلکه هم زمان به عنوان 
ابزار مشــارکت ذینفعان صنعت استفاده کنیم 
و چه کسی بهتر از پشتیبان ها، کارمندان صف 
و ســتاد و مدیران ارشد سازمان می تواند یاری 

رسان ما در این مهم باشد.
زین پس تولید محتوا آموزشــی و تبلیغاتی و 
اطاع رسانی، تشویق اقدامات خاقانه کارکنان، 
تقدیــر از مشــتریان خرد و کان به واســطه 
همراهی معرفی روش هــا و متدهای خاقانه 
به اشتراک گذاری توانمندی خاص در مناطق 
مختلف و انتقاد از خط مشی فعلی و... همگی 
از جمله مواردیســت که ما را در پیشبرد این 

مسیر دلگرم خواهد کرد.
خوانندگان عزیز این نشریه میتوانند از طریق 
پل های ارتباطی این واحد در کلیه سطوح صف 

یا ستاد سازمانی ما را یاری کنند.
با ما در ارتباط باشید.
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به عقیــده متخصصان، بخــش قابل توجهــی از ارتباط ما 
غیرکامی اســت. همه روزه مــا با هزاران نشــانه ی رفتار 
غیر کامی مثل وضعیت حالت صورت، نگاه چشــم، حرکات 

و لحن صدا به افراد پاسخ می دهیم. 

در این جا نه گونه از نشــانه های رفتار غیر کامی آورده شده 
است:

حاالت چهره
در زمینه پیام رســانی  مهم ترین  بخش بدن  چهره  است. 
وقتی مجله ای را  مطالعه می کنید به عکس هایی از افراد  که 
در حال فعالیت  هستند  نگاه می کنید با دست خود به غیر 
از چهره آن ها همه ی  قســمت های  آن را بپوشانید. وقتی 
چهره را می بینید  چه اطاعاتی را  به دست  می آورید و چه 
اطاعاتی را  از دست می دهید؟ با وجود این که شاید ندانید در 
حال انجام چه کاری  است  اما  می توانید  احساسات و نگرش  
او را بدانید  اما  اگر چشم هایشان را بپوشانید  می توانید متوجه 

احساسش شوید ؟  خیر 

حرکات
حرکات، عامت های عمدی و روش مهم برای برقراری  ارتباط 
بدون کام هســتند. حالت های بدنی و حرکات خاصی  که 

برای 
برقراری ارتباط غیر کامی انجام می دهیم از طریق یادگیری  
کسب می شوند و برخی از آن ها  همگانی هستند. این حرکات  
شامل اشــارات غیر کامی هستند که بر صحبت کردن فرد 
مقابــل نظارت و کنترل دارند. هنگامــی که به فردی گوش 
می دهید. ســر خود را باال و پایین تکان می دهید،  یعنی به 
او می گویید که به حرف هایش  گوش می دهید  یا وقتی که 
می خواهید  گوینده حرف هایش را  متوقف کند به ســمت 
دیگر  و یا دور دســت نگاه می کنیــد یا وقتی که حرف های  
طرف مقابل را باور ندارید  ابرو های خود را باال می برید این ها 

روش های برقراری ارتباط  بدون کام  می باشند.

تن صدا
زمانی که تار های صوتی خود را ســفت می کنید تن صدای 
خود را باال می برید. احساس شدید لذت، ترس یا خشم  باعث 
می شود تن صدای شما باال برود.  وقتی افسرده،  خسته یا آرام  
هســتید ماهیچه های تار های صوتی شل می شوند، بنابراین 
صدا  پایین می آید. فردی که تن صدای ژرف دارد، به صورت 

محکم، مطمئن به خود  و قدرتمند  ارتباط برقرار می کند.
صداهای نازک و بلند، نا ایمنی، ضعف و عدم قطعیت را تداعی 
می کنند. صدای تردید آمیز ممکن است باعث عدم رضایت و  

عاقه شنونده شود. با در  نظر گرفتن این گونه ها در میابید که 
به سادگی تغییر لحن صدای شما،  ممکن است  معنی یک 
جمله را تغییردهد. زمانی که دوست شما می پرسد که وضع 
کاری شــما چگونه است، ممکن است شما  به طور معمول 
جواب دهید که خوب اســت ولی لحن صدای شــما اساس 
دیگری را بیان نماید. لحن سرد ممکن است بیانگر این باشد 
که شما واقعا خوب نیســتید  و مایل نیستید که درباره آن 
بحث کنید. صدای شفاف و شاد نشان می دهد که شما واقعا 
خوب کار می کنید. لحن  آرام و فرومایه نشان می دهد که شما  

مخالف هستید.

حالت های بدنی
به غیر از چهره،  قسمت های دیگر بدن نیز اطاعات زیادی در 
مورد افکار و احساسات  منتقل می کنند. افکاری که  با  دستان 
خود  حرف می زننــد را دیده اید.  این  افراد وقتی در حالت 
گیجی  هستند سر خود را می خارانند  وقتی در حالت  دودلی  
هســتند. دست خود را روی بینی می گذارند  وقتی عصبانی 
هستند با نا امیدی  گردن خود را می مالند، پس شما به این 
شکل  از دست ها و بازوان  خود برای ایجاد عائم  غیر کامی  
استفاده  می کنید که به طور مستقیم عباراتی مانند  آرام یا 

عصبانی  معنی می شوند.

روابط فضایی
 علم روابط فضایی عبارت اســت از مطالعه  پیام هایی که از 
طریق  میزان فاصله خــود  منتقل می کنید.  فاصله ای که 
هنگام صحبت  با فردی رعایت می کنید،  طرز نشستن شما  
بر مبلمان های خانه و نحوه  واکنش شــما به افرادی  که به 
قلمرو شما   دست اندازی کرده اند پیام های غیر کامی مهمی  
هســتند. به افراد  اتوبوس یا آسانسور  دقت کنید که چگونه 
وقتی نمی توانید از تماس چشمی  اجتناب کنند  ولی این کار 
را  انجام می دهند.  قلمرو شبیه حریم خصوصی  است.  قلمرو  
مکانی  است که به خودتان تعلق دارد.  بر آن نظارت کرده  و 
در آن احساس ایمنی می کنید  و راحت هستید. برای تمرین 
به یک فردی که در اتوبوس  ایســتاده  زیاد نزدیک شــوید  

ببینید چگونه واکنش نشان خواهد داد.

تماس چشمی 
چشــم ها  نقش مهمی در برقراری ارتبــاط غیر کامی  ایفا 
می کننــد  و مواردی مانند خیره شــدن و چشــمک زدن 
از رفتار های غیر کامی مهم  هســتند. وقتی افراد با افراد یا 
چیز هایی که دوست دارند  روبه رو می شوند، سرعت چشمک 
زدن افزایش می یابد  و مردمک چشم هایشان گشاد می شود. 
مــا  با  نگاه به شــخص دیگر می توانیم  طیف وســیعی از 

احساســات  از جمله خصومت،  عاقه و جذابیت را  نشــان 
دهیم. چشــمان فرد می تواند بخش بزرگی از عواطف  مانند 
صداقت، دروغ، فریب و... را نشــان دهد.  برخی افراد از چشم 
به عنوان ابزاری برای تعیین این که آیا فرد صادقانه یا فریب 
کارانه رفتار می کنند بهره می برند. مطالعات نشان داده  کسانی 
که تماس چشمی را به راحتی برقرار می کنند  افراد صادق و 
کســانی که  نگاه خود را میدزدند  و از تماس چشــمی فرار 

می کنند  افراد فریبکاری هستند.

ظاهر
انتخاب  نــوع رنگ لباس، مدل مو  و ســایر عوامل موثر بر 
ظاهر نیز ابزاری برای ارتباط غیر کامی در نظر گرفته شــده 
اســت.  تحقیقات در روان شناسی رنگ نشان داده است که 
رنگ های مختلف می توانند عواطف مختلفی را ایجاد کنند. 
ظاهر فرد نیز  می تواند واکنش های فیزیو لوژیکی، قضاوت ها 
و  تفسیر ها را تغییر دهد. بیایید به قضاوت هایی که از ظاهر 
افراد در طی روز می کنید توجه نمایید. برداشت هایی که در 
نگاه اول  نسبت به افراد دارید  مهم هستند برای همین  بسیار 
توصیه شده  که برای  مصاحبه کاری لباس و پوشش مناسب  
داشته باشــید. وضعیت ظاهری می تواند نقش به سزایی در 
تعامات  اجتماعی افراد داشته باشد. وضع ظاهری که البته  

وابسته به فرهنگ می باشد  نیز نقش دارد .

کالم آخر 
پــس هیچ فردی نمی تواند ادعا کنــد که با دیگران  ارتباط 
ندارد، زیراحتی  بدون حرف زدن  هم احساس ها و نگرش های 
خود  را به طرف مقابل بیان می کنید. پس به این نکته  توجه 
داشته باشید  قوی ترین  روشی که می توانید از طریق آن افراد 
دیگر  را از خودتان دور کنید با نشانه های غیر کامی است که 
افراد خجالتی از طریق اجتناب از تماس  چشمی در این کار 
استاد هستند. الزم است که به این نکته توجه داشته باشید، 
همان طور که شما از تماس ها لذت می برید افراد دیگر هم  به 
همین ترتیب از ایجاد تماس لذت می برند و راغب هستند  با 

شما تماس ایجاد کنند.
دو طرف به شــور و هیجانی که تنهــا از طریق تبادل عاقه 

حقیقی دو نفر به یک دیگر به دست می آید. نیاز دارند. 
خواسته های افراد از طریق پیام های غیر کامی همسو  شده 
و ارتباط برقرار می شود. اگر هردو طرف از موارد یکسانی  نیز 
واهمه داشته باشند  مثل سراسیمگی و طرد یا  انجام اجباری 
کاری که دوســت ندارند، این را هم می توانند از طریق عائم 
غیر کامی  انتقال دهند. بکوشــیم دانش به دست آمده را به 
بینش تبدیل نماییم  و این مهارت از طریق تمرین و ممارست 

در ما نهادینه می شود. 

انواع ارتباطات غیرکالمی
ملیکا مهر جو 
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*آقای کشــوری در انتهای سال 99هستیم، ایران کیش را در 
سالی که گذشت چگونه دیدید؟ تا چه میزان دغدغه های مدنظر 

هیئت مدیره محقق شده است؟
شرکت در سال 99 در مسیری که خیلی از زیر ساخت های آن 
از قبل آماده شده بود گام برداشت. این مسیر به سمت تعالی 
است. قطعا باید بنا به شرایط اقتصادی و حوزه ای که شرکت در 
آن کسب و کار انجام می دهد شاهد تحوالت و یا رویکردهایی 

متناسب با آن باشیم. 
به عنوان مثال مسئله ای مانند کرونا از جمله مواردی است که 
بر حجم فعالیت اقتصادی جامعه اثر گذاشت. اما از طرفی دیگر 
فرصت هایی را نیز در کســب و کار به وجود آورد. یکی از آن 
فرصت ها، ایجاد فضای بیشتر برای فناوری های نوین بود که 
ایران کیش برنامه ریزی های ویژه ای در این زمینه صورت داد. 
در حال حاضر از سویی بانک تجارت و ایران کیش همراهی ها 
و تعاماتشان بایکدیگر از همیشه بیشتر شده است. تمام این ها 

باعث بهبود می شوند. 
یکی از مباحثی که این تحول را محقق کرده است، طرح زمرد 
بانک تجارت است که ایران کیش مسائل فنی آن را انجام داد. 
پروژه کیو آر را هم نمی توان ندید گرفت. روی اپلیکیشن پات 
هــم تحوالتی صورت گرفته که ظرفیت های خیلی خوبی در 
اختیار مردم قرار میدهد. دراین راســتا هیئت مدیره و بانک 
تجارت نیز تاش کرده تا زیر ســاخت های مالی و مواردی که 
دراین زمینه الزم است را فراهم کند. بحث افزایش سرمایه نیز 
در دســتورکار قرار گرفته است که قطعا توان خیلی خوبی به 
شرکت می دهد. هیئت مدیره با جدیت از پروژه های مختلف 
ایران کیش نیز حمایت می کند. پروژه هایی که می تواند باعث 
تغییرات زیادی شود. همه این ها دست به دست هم می دهد تا 

انشاله اتفاقات بهتری در سال آینده رقم بخورد. 

* به طرح زمرد اشاره کردید، طرحی که از جدید ترین طرح های 
بانک تجارت به شــمارمیاید. اساسا با وجود زمرد قرار است به 

کدام سمت و سو حرکت کنیم؟ 
طرح زمرد یک زیست بوم هویت دیجیتال بانک تجارت است 
که خدمات بانکداری دیجیتال مخصوصا در حوزه مشــتریان 
خرد در آن پیاده ســازی می شود. دراین طرح از احراز هویت 
دیجیتال و سایر فرایندها و فناوری های به روز استفاده می شود 

که ایران کیش آن را اجرایی کرده است. 
با این طرح به زودی صدور کارت و افتتاح حساب غیر حضوری 
را خواهیم داشت تا اگر کسی می خواهد تسهیات بگیرد و یا در 
خواست افتتاح حساب دهد، احراز هویت غیر حضوری شده و 
برایش حساب باز و یا کارت درخواستی برایش پست شود. من 
فکر می کنم یکپارچگی موجود بین بانک و شرکت باعث خواهد 
شد تا خدمات بهتری ارائه شده و پشتیبانی های مستحکم تری 

از ایران کیش انجام شود. 

*بنابراین طرح زمرد بسته  ای از خدمات نوین الکترونیکی و غیر 
حضوری است؟

یک پلتفرم است. 

*ترمه هم در درون این طرح تعریف می شود.
ترمه یکی از ماژول های این پلتفرم خواهد بود.

*ایران کیــش عاوه بر تعامــات با بانک تجــارت، پروژه ها و 
فعالیت های دیگر را نیز در سال 99 دنبال کرد چه قدرآینده این 

پروژه ها را موفق میدانید؟
پروژه ها به دو بخش تبدیل می شود پروژه هایی که شرکت به 
واسطه ماموریتی که دارد انجام میدهد و مشتریانی دراین راستا 
از بانک ها و شرکت های دیگر جذب می کند و یک بخش آن 

نیز به پروژه های مشترک بانک تجارت و شرکت بر می گردد. 
هیئت مدیره ایران کیش در هردو حوزه، مسیری که خدمت به 
مردم را موجب می شود حمایت می کند. ما واقعا تاش می کنیم 
پروژه هایی که تعریف شده اند، پروژه هایی در راستای ماموریت 
شرکت بوده و به اقتصاد کشور کمک کند، از سویی پروژه هایی 
که توجیه مالی داشته و از طرح تجاری خوبی برخوردارباشند 
همیشــه مورد اســتقبال ما بوده اســت. دراین زمینه هیچ 
محدودیتی را برای شرکت قائل نشدیم. تقریبا تمام پروژه هایی 
که در هیئت مدیره آمده است و توانسته توجیه خوبی داشته 
باشــد را قبول کردیم. توســعه صندوق های فروشــگاهی یا 
پروژه هایی مانند پروژه سوخت را که شرکت عما وارد آن شده 
است ازجمله این موارد است. پروژه هایی که مستقل از بانک و 

توسط ایران کیش دنبال می شوند و از آن حمایت کردیم.  

*با تمامی این موارد بسیاری همچنان دستگاه پوز را مانند یک 
چاه نفت برای شرکت پرداخت توصیف می کنند. اما باتوجه به 
مسائلی مانند تحریم ها و نوسانات ارزو قیمت مشکاتی دراین 
زمینه به وجود آمد ایران کیش در برابر با این مشــکات چگونه 

عمل کرد؟ 
در حوزه شرکت های پرداخت، می توان گفت درآمد مشابه قبل 
است. اما شرایط کشور باعث شده تا هزینه ها به شدت باال برود. 
هزینه پوز، یکی از آن هاست در کنار این موضوع، تامین آن هم 
کار سختی است. مسئله ای که در بورس هم می توانست اثرگذار 
باشد اما ایران کیش با بومی ســازی این دستگاه ها و افزایش 
فعالیت ها و تاش ها و پروژه هایش چنین مسئله ای را پوشش 
داد. از سویی با توسعه فناوری های نوین نیز تمرکز روی پوزها 
را کاهش داده اســت، در مورد خود پوزها هم تاش میشود تا 
جایی که می توان بومی سازی کرد کاری که تا کنون هم بسیار 

اثر گذار بوده است.

*از نگاه شما ایران کیش نسبت به سایر شرکت های پرداخت چه 

مزایایی دارد؟
استراتژی تراکنش های  ایران کیش مورد استقبال بانک هاست. 
شاخص های مناسبی از این بابت دارد که برای بانک ها جذاب 
است. یکی ازویژگی های آن مبلغ باالی تراکنش ها به جای تعداد 
تراکنش هاست که هزینه های بانک را کاهش می دهد. درکنار 
این نیز ایران کیش همواره از حمایت بانک تجارت برخوردار بوده 
است. ایران کیش خودش نیز جزو شرکت های بزرگ پرداخت 

به شمارمیاید و ازاین حیث هم دارای اعتبار است. 

*در نیمه اول امسال سود ایران کیش فراتر از بودجه پیش بینی 
شده محقق شد، چه قدر امیدوارید این روند ادامه پیدا کند؟

یکی از نکاتی که نباید از یاد ببریم همین نکته است که همکاران 
در شرایط سخت توانستند این پیش بینی را حتی فراتر از آن 
محقق کنند. با گزارش هایی که در هیئت مدیره داریم و با توجه 
به زیر ساخت هایی که ایجاد شده است فکر می کنیم که این 
روند ادامه پیدا می کند و امیدواریم ســهامدارانمان نیز از این 

موضوع راضی باشند. 

اشــاره به سهامداران کردید چه سخنی با سهامداران خرد دارید 
تا چه میزان آن ها را در چارچوب سیاست ها،در نظر می گیرید؟

ما به عنوان هیئت مدیره در شرکت هیچ گاه سهامداران خرد 
را نادیده نگرفتیم، همیشه ســعی کردیم سود آوری پروژه ها 
تضمین شده باشــد. سعی کردیم حق سهامدار جز، همیشه 
حفظ شود. من فکر می کنم در همه جلسات این موضوع مدنظر 
بوده است. هیچ گاه کاری نمی کنیم که سهامدار جز، متضرر 

شود. 

*چه قدر درباره سال 1400 موارد غیر قابل پیش بینی در نظر 
گرفته شده اند و اساسا سال آینده را چگونه می بینید؟ 

شرایط اقتصادی باعث شــد تا تدوین استراتژی های شرکت 
را جدی تراز همیشــه در دســتورکار قرار دهیم. در برنامه ها 
سناریوهای متفاوت را مد نظر داریم. سناریوهایی که ممکن 
اســت به واسطه اش شرایط ســخت اقتصادی داشته باشیم، 
بنابرایــن باید فرصت ها و تهدیدها را به خوبی بشناســیم. با 
تمامی این احوال من به سال آینده خوش بین هستم. از سویی 
پروژه هایی که ایران کیش شروع کرده است، پروژه هایی نیست 
که دچار چالش جدی شوند و از همه مهمتر شرکت به توسعه 
در حوزه فناوری ها ی نو متمرکز شده است. حوزه ای که حتی 
در شرایط سخت برای شرکت سود آورند. برای همین برایند 
نگاه من نســبت به آینده مثبت است. هرچند باید به خوبی 

فرصت ها و تهدیدها را شناخت. 

علی کشوری شاد عضو هیئت مدیره: 

ایران کیش در طرح زمرد بهترین ها را ارائه داد 

تمرکــز ایران کیــش روی موضوعــات 
پرداخت های غیر حضوری و تعامالت با بانک ها 
دراین زمینه از جمله مباحثی است که در سال 
99 دنبال شد. با علی کشوری عضو هیئت مدیره 

ایران کیش دراینباره به گفتگو نشستیم. 
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EMV رونمایی ایران کیش ازعملیات پرداخت موفق مبتنی براستاندارد

اپلیکیشــن زمرد، گامی  با معرفی  بانک تجارت 
مهم در راستای ورود به حوزه بانکداری دیجیتال 
و پرداخت های خرد نهاده اســت. این اپلیکیشن 
به منظور ارائه خدمات بانکی برای همه پلتفرم ها 
عرضه شــده و در اختیار مشتریان قرار می گیرد. 
دراین طرح که ایران کیش زیر ســاخت های فنی 
آن را تهیه کرده است عمال پلتفرمی تهیه شده که 
مشتری را از هرگونه حضور مستقیم در بانک بی 

نیاز می کند. 
مشتریان در اپلیکیشــن زمرد تمام خدمات اعم 
از افتتاح حســاب، تسهیالت، سپرده و غیره را به 
صورت غیرحضــوری دریافت می کنند. همچنین 
خدمات بانکی و مالــی مانند صدور کارت، انتقال 
وجــه کارت به کارت، اعالم ســرقت کارت و... از 
طریق اپلیکیشن نصب شــده در گوشی کاربران 

ارائه می شود.
تکنولوژی هوش مصنوعی بــه کمک زمرد آمده 
است و باعث شده فرآیند تشخیص چهره در این 
اپلیکیشن با دقتی بیش از 99 درصد و به صورت 
کامال دیجیتال انجام شــود که بسیار دقیق تراز 
احراز هویت توسط نیروی انســانی است. احراز 
هویت در زمرد یک احراز هویت دیجیتال اســت، 
در این فرایند، ضمن بررســی زنده بودن تصویر 

مشتری، هویت مشتری نیز از طریق تلفن همراه 
هوشمند وی احراز می شود. 

زمــرد را می توان به عنوان ســکوی ورود بانک 
تجارت به بانکداری دیجیتال دانست. بانک تجارت 
این امکان را برای مشــتریان خود فراهم آورده 
اســت که برای ورود به حوزه دیجیتال از طریق 
تلفن همراه هوشــمند خود، انواع خدمات مالی و 
بانکی را در تمامی کســب و کارها مورد استفاده 
قرار دهند، بدون اینکه نیازی به مراجعه حضوری 

به شعب بانک باشد. 
ســامانه احراز هویت دیجیتال نقطه عطف زمرد 
است، زیســت بوم متمرکز راهکارهای دیجیتال 
بانک تجارت در کنار سرویس های بانکی، خدمات 
ارزش افزوده ای را در بخش بانکداری اجتماعی به 

بازار عرضه می کند.
با توجه به شــرایط کنونی کرونا خیلی از کسب و 
کارها به سوی خدمات غیرحضوری حرکت کرده اند 
و تمامی این اقدامات برای این است که ما بتوانیم 
خدمات را به صورت غیر حضــوری ارائه دهیم و 
به مرور زمان این اکوسیستم کامل تر خواهد شد 
و ســرویس های قابل ارائه به این سیستم اضافه 
می شود که از جمله قابلیت های حائز اهمیت در این 
اکوسیستم احراز هویت و امضای دیجیتال است که 

ارائه ی انواع خدمات مالی و بانکی را بر روی بستر 
زمرد تجارت تسهیل می کند. 

طراحی زمرد تجارت نهایی شده و در حال حاضر 
نســخه اندروید کامال آماده است و منتظر تکمیل 
نسخه IOS است. هر دو نسخه همزمان و بدون هیچ 
تفاوت و نقصی ارائه می شوند. مواردی مانند صدور 
کارت و توزیع ســهام عدالت و.. را نیز می توان در 

زمرد داشت.
با توجه به شــیوع بیماری کرونا و اهمیت دریافت 
از  بینی هــا حاکی  خدمات غیرحضــوری پیش 
استقبال مشتریان از سرویس های این اپلیکیشن 
اســت و بانک تجارت در کنــار ایران کیش تمام 
تالش خود را خواهند کرد که این ســرویس ها با 
کیفیت باال به مشتریان ارائه شود و ضمن کاهش 
آنان  انتظار  مورد  مطلوبیت  مشتریان،  هزینه های 
را فراهم کند. بسیاری از فین تک ها و استارتاپ ها 
می توانند از خدمات زمرد بهره مند شوند و ترکیب 
با سرویس های زمرد می تواند یک  بانکی  خدمات 

ارزش افزوده خاص را به مشتریانشان ارائه دهد.
ساختار این اپلیکیشن چنین است که کاربر پس 
از هربار ورود، بدون نیاز به نصب جدید، می تواند 
تغییرات برنامه را مشاهده و سرویس های جدید را 

در صورت اضافه شدن به پلتفرم، دریافت نماید.

با زمرد بیشتر آشنا شویم 
زمرد با همکاری ایران کیش و بانک تجارت به بار نشست 

به دنبال اســتقرار استاندارد بومی شــده EMV توســط بانک مرکزی،شرکت ایران کیش 
ازعملیات پرداخت موفق مبتنی بر این استاندارد رونمایی کرد.

پیمان طبری مدیر عامل ایران کیش در گفتگویی با خبرنگار شــبکه خبر که در ارتباط با 
پــروژه حذف کارت های فیزیکی و طرح اخیر بانک مرکزی صورت گرفت، ضمن اشــاره به 
اینکه ایران کیش بیش از ششــصد هزار کارتخوان مجهز به NFC دارد گفت: امروز شــاهد 
دموی یکی از شــرکت های پرداخت در راستای اهداف بانک مرکزی هستیم موفق شده ایم 
ســوییچ اصلی ایران کیش را به شــاپرک 2 منتقل کرده و کارتخوان های ما آمادگی تحقق 

خواسته بانک مرکزی راازطریق دستگاه های ایران کیش دارای قابلیت NFC دارد.
طبــری ضمن نمایش پرداخت عملیاتی و موفق از طریق اپلیکیشــن مربوطه و دســتگاه 
کارتخوان ایران کیش مجهز به NFC گفت: آنچه بانک مرکزی در حذف کارت های فیزیکی 
می خواهد محقق شــده اســت و با توجه به اینکه پیشــتر بخش عمده ای ازدستگاه های 

ایران کیش مجهزبه NFC بوده اند نیازی به تغییر و تعویض این دستگاه ها نیست.
مدیرعامــل ایران کیش با بیان اینکه تکنولوژی NFC، بخشــی از پــروژه حذف کارت های 
فیزیکی اســت گفت: مهم ترین کاربرد NFC، پرداخت پول از طریق گوشــی های هوشمند 
اســت. همانطور که امروز هم شــاهد بودید بــرای این منظور، کاربــر اطاعات مربوط به 
کارت خود را در گوشــی ذخیره می کند و در زمان خرید، گوشی را به دستگاه NFC  خوان 
ایران کیش نزدیک می کند تا پرداخت انجام شــود. سیســتم مبتنی بر NFC مذکور، تحت 
استاندارد EMVاست که این نشان از امنیت بسیار باالی آن دارد. از سویی برای استفاده از 
اپلیکیشن مذکور نیز شما نیاز به استفاده از یک رمز وروددارید سپس با ورود به نرم افزار، 
پرداخت غیر تماسی از طریق NFC را انتخاب و با نزدیک کردن گوشی به دستگاه کارتخوان 
مجهزبه این تکنولوژی، پرداخت را انجام می دهید. در حال حاضر در سیســتمی که دموی 
آن را مشاهده کردیم برای مبالغ مختلف رمزکارت را نیز وارد می کنید، البته بانک مرکزی 
می تواند در آینده برای این که چه مبالغی نیاز به ورود رمز کارت نیز داشته باشند، تصمیم 
گیری کند. همه اینها نشان میدهد که شما از لحاظ امنیتی در پرداخت از روش NFCنباید 
هیچ نگرانی داشته باشید حتی اگر برفرض خدای نکرده گوشی شما به سرقت برود امکان 

ورود به اپلیکیشن و یا خرید از سوی شخص سارق وجود ندارد.
وی در خصوص فواید حذف کارت فیزیکی گفت: بدیهی است که یکی از مهمترین فوایدش 
می تواند موضوع ویروس کرونا و رعایت بیشتر پروتکل هاباشد. دوم اینکه دیگر نیاز نیست با 
خودتان کارت بانکی همراه داشته باشید. بخصوص که بسیاری از ما چندین کارت بانکی با 

خود حمل می کنیم. یک موبایل و یک اپلیکیشن می تواند مجموعه ای از این کارت ها باشد. از 
سویی ورود به این عرصه قطعا باعث ایجاد کسب و کارهای مرتبط با آن در آینده نیز خواهد 
شد. حذف کاغذ و عدم نیاز به رول هم یکی دیگر از اتفاقات خوب است، اپلیکیشن؛ اطاعات 
تراکنشی را به صورت نوتیفیکیشن به شما خواهد داد. موضوع صرفه جویی و خروج ارز نیز 

از جمله دیگر فواید مربوط به این تصمیم بانک مرکزی است.
طبری اظهار داشت: رقابت بین شــرکت های پرداخت و... فرایند خرید را تسهیل می کند. 
این بستر بیشتر در راستای رضایت مشتری است. وقتی شما به تکنولوژی جدید ورود پیدا 
می کنید امنیت بیشتر ایجاد می شود. سرقت ها کمتر شده و تراکنش ها و رفتارهای تراکنشی 

به سمت بهبود حرکت می کنند.
وی تاکید کرد: با عزمی که جناب دکتر همتی و محرمیان در بانک مرکزی برای حذف کارت 
فیزیکــی دارند این نوید را می دهیم که ایران کیش به زودی این کار را در حوزه تکنولوژی 

NFC در بخشی از جامعه رقم می زند.

گفتنی اســت با استقرار استاندارد EMV انطباق هرچه بیشتر شبکه پرداخت ایران با سایر 
شبکه های بین المللی پرداخت کشورهای دیگر تحقق می یابد.
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*آنچه که ازدید شما پات الیف را نسبت به سایر محصوالت 
اپلیکیشنی متفاوت می سازد چیست؟ 

نگاه آینده پژوهانه ای به پات الیف شــده است. به تعبیری 
به دنبال ساختن و یافتن اقیانوس های آبی هستیم، با بهره 
گیری از مفهوم اقتصاد خاق در دنیا، ایده توسعه محصول 
پات الیف ساخته شده است. یعنی حرکت در مسیر ساخت 

پلتفرمی با رویکرد اکوسیستمی به جای یک "سوپر اپ". 

*چرا باید پلتفرم را به سوپر اپ ترجیح داد؟
حقیقت این است که اپلیکیشــن ها درایران هنوزبه دنبال 
سوپراپ شدن هستند، درحالی که دنیا از این حالت فاصله 
گرفته اســت. مســیری که ســایرین درایران به دنبال آن 
می روند این است که با مارکتینگ و توسعه محصول خطی، 
به سوپراپ شدن برسند، اما بنیان پات الیف، پلتفرم بودن 
و در عین حال نگاه اکوسیستمی شدن آن است، چیزی که 
دنیای آینده اقتصاد اشتراکی خواهد بود. این بدان معناست 
که پلتفرم های آتی به نوعی احســاس جریان زندگی ایجاد 
خواهند کرد. راحت بگویم ســوپر اپ، در آینده حس برنده 
شدن به مشتری را نمی دهد ولی پلتفرم های اکوسیستمی، 
اتمســفری دارند که آن ها را متمایــز، جامع، حامی و امن 

خواهند کرد.
به طور مثال در تبدیل شدن اینترنت به نوآوری این اتفاق 
را حس کردیم. اینترنت ســی سال پیش برای شبکه های 
کامپیوتــری داخلی ســازمان ها و.... کاربرد داشــت اما با 
تغییرکارایی اکنون به بطن زندگی همه انسان ها گره خورده 
اســت که می توان مفهوم پلتفرم و اقتصاد اشتراکی را هم 
شــبیه به همان انقاب اینترنت در دنیای اقتصاد دیجیتال 

تصور کرد.
پلتفرم های اکوسیســتمی هم روزی در جای جای زندگی 
شــما می نشیند. این همان چیزی است که درپات الیف به 
دنبال آن هســتیم و مزیت رقابتی پات الیف هم در همین 
 MARKETPLACE اســت. اینکه قرار نیست فقط سوپراپ و
و هر آنچه بازار امروز ایران برایش اقیانوس ســرخ رقم زده 

است، باشیم.
آنچــه در پات الیف به مدل تبدیل شــده، اقتصاد خاق و 
اقتصاد اشــتراکی اســت که روزی پلتفرم اکوسیستمی را 

محقق می کند.
در اقتصاد خــاق همه بخش ها با یکدیگــر ارتباط برقرار 
می کنند. اقتصاد خاق از عوامل ایجادکننده رشد اقتصادی 
و اجتماعی جوامع پیشــرفته به شــمار میاید دراین میان 

اقتصاد دیجیتال اززیر مجموعه های اقتصاد خاق است.
بنابراین پات الیف، به سمت اقتصاد خاق حرکت کرده که 
موجب توسعه مبتنی بر تحول اقتصاد دیجیتال در صنایع 
مختلف اســت و برای ما بازار های خــاص و ماندگار را رقم 
می زند و همچنین باعث کاهش هزینه های توسعه کسب و 
کار خواهد شــد. ممکن است رقبا به دنبال حوزه نئو بانک، 

پی تک، لند تک، توریســم، اینشــور تک، اسمارت سیتی، 
مدیا، هلث تک، و... رفته باشــند، امــا در کنارهم قراردادن 
همه این محصوالت صرفا باعث ایجاد سوپر اپ می شود نه 

یک اکوسیستم و پلتفرم.
اقتصاد خاق یک گردش مالی و جریان نقدینگی با کمترین 
هزینه را تولید می کند و باعث افزایش GDP خواهد شد که 
این هم از نگاه های اقتصاد کان اســت. ایجاد یک گردش 
مالی در اکوسیستم پات الیف که به آن اهرم پول اشتراکی 
گفته می شــود، خود باعث درآمدزایی است. اقتصاد خاق 
و اهرم پول اشــتراکی اســت که باعث چرخیدن با شتاب 

چرخ های پات الیف در آینده است.
یکی از مزیتهای رقابتی دیگر پات الیف سرمایه های انسانی 
آن اســت. چرا که طرز تفکر )MINDSET( موجود آن ها بر 
مبنای نوآوری است یعنی نه فقط خاقیت بلکه واقعا نواوری 

را هم میبینیم. 
شاید در نگاه اول، ما یک سوپر اپ به نظر برسیم و یا برخی 
هم مارا اپلیکیشــن پرداختی بشناسند اما به زودی معنای 
اکوسیســتم بودن این پلتفرم را متوجه می شوند، در نگاه 
اول ما را یک اپلیکیشن با سرویس های پی تکی و نئوبانکی، 
بیمه دیجیتال، گردشــگری، خدمات شهری و شهروندی، 
استریم های خاق ترمثل بازی، تفریح و سرگرمی، سامت 
دیجیتال و.... ببینند که حجم محصوالت شــبیه به سوپر 
اپ اســت اما وقتی سریعا گیمیفیکیشن و یکپارچگی آن، 
 ،cash backبازارسازی با جریان مالی مدرن همچون ابزارهای
یکپارچه ســازی پوینت قابل خرج در هر اســتریم، توسعه 
لند تک یا همان خرید اعتباری و ســرویس های مبتنی بر 
حوزه نئو بانک و کمی جلوتر یکپارچگی ux را متوجه شوند، 
تفاوت ما از آن روز مشــهود خواهد شد. این رویا پردازی ما 
نیست. ما یک جریان ساختیم که مسیر خود را خواهد رفت.

شــاید الزم اســت مثالی دراین رابطه بزنم، مثا سی سال 
پیش که اینترنت فقط اتصال یکســری از ســازمان ها بود 
اکنون با مفهوم اقتصاد اشتراکی و باک چین توامان شده 
است. همه جای دنیا ابتدا نودهای اقتصاد اشتراکی را شکل 
میدهند و سپس به موضوعی مثل باکچین فکر می کنند. 
اما اول زیر ساخت ها فراهم شده که شکل اینترنت به آنچه 

میبنیم بدل شده است. 
منظور من هم دقیقا شــبیه به همان روزهاست. شاید االن 
کمی ســخت باشد ولی زیرساخت های کسب و کاری را به 

گونه ای جلو خواهیم برد که یک روزی اکوسیســتم شده و 
دیگر از بطن زندگی مشتریان جدا نمی شود.

بنابراین در مجموع باید گفــت ما اولین پلتفرمی در ایران 
هســتیم که نگاهمان به ســمت اقتصاد خــاق و اقتصاد 
اشــتراکی به صورت توامان بوده است این مهمترین مزیت 
ماســت و زیر ســاختی برای حضور درزندگی مردم فراهم 
کردیم که قدم به قدم و با ســرعت مناســب این مفهوم را 

محقق خواهیم کرد.

*این نگاه، موفقیت پات الیف را تضمین می کند؟
عوامل زیادی در کنار بحث اقتصاد اشتراکی و خاق وجود 
دارد. یکی از عوامل مهم ظرفیت فعلی ایران کیش اســت. 
بی تعارف ایران کیش در حوزه دســتگاه پوز معتبرترین و 
شــناخته شده ترین هاست و یکی از بیشــترین پذیرنده ها 
را درایــن عرصه به خود اختصاص داده اســت درکنار این، 
اپلیکیشن پات هم در طول این مدت برای خود مخاطبانی 
داشــته اســت. تمرکز فتح بازارهای اولیه برای ما اولویت 
دارد، کاربــر باعث تولد و تراکنش باعث زندگی یافتن تمام 

محصوالت فناورانه است. 
نکته خوب دیگر، تیم فنی خبره، همراه و همدلی است که 
به راحتی کنارهم مسیر را چیده و پیش می بریم، این یک 
دســتاورد در حوزه توسعه نیروی انسانی است و اصطاحی 
در بین خودمان داریم ) منظورم راهبران محصول- مدیریت 
محصول، فنی و توسعه، طراحی تجربه و حوزه روابط عمومی 
و تبلیغات است( که می گوییم محصول عضو خانواده همه 
ماســت و االن یک تیم یکدست اجرایی هستیم که چارت 
سازمانی برایش اولویت دوم است و هدف همه ما سربلندی 

محصول است. 
نکته قابل توجه دیگر، نگاه نوآورانه تیم PR پات الیف بوده، 
ما به هیچ عنوان همانند رقبا از روش های سنتی مارکتینگ 
استفاده نمی کنیم و حتی اگر قرارباشد روی ATL)تبلیغات 
محیطی و تلویزیونی و...(، TTL و BTL)روابط عمومی، شبکه 
 FLYWEEL اجتماعی و...( هم سرمایه گذاری کنیم، مدلمان
)بازاریابی مدرن( خواهد بود. این از همان مدل ذهنی یک 
دست تیم می آید که من ازتیم روابط عمومی و تبلیغات هم 

بسیار سپاسگزارم که همیشه نوآور و همراه بودند.

پات الیف پیوند اقتصاد اشتراکی و خالق است

افزار  نرم  به عنوان نخســتین  پات الیف 
روانه  اکوسیستمی  پلتفرم  رویکرد  با  موبایلي 
بازار شــد. با آرش فروزان مدیر محصول پات 
الیف در باره آینده و سرنوشت این اپلیکیشن 
صحبت می کنیم. اینکه دلیل بر پلتفرم بودن این 
اپلیکیشن به جای سوپر اپ شدنش چه بوده از 

جمله سواالت دراین باره است. 

ادامه در صفحه بعد
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از ســویی ایران کیش در ســال جاری برای پات الیف یک 
تیم طراحی تجربه گردهم آورده اســت کــه در حوزه های 
CX،EX،BX، UX)طراحی تجربه، برند و مشتری و کارکنان( 

تمرکز دارند که نشــان از همــان MINDSET )طرز تفکر ( 
صحیح در پات الیف اســت و از خروجی تیم طراحی تجربه 
کاما مشخص است که حرف های زیادی برای گفتن خواهیم 

داشت.
موضوع بعدی برنامه های جدی برای پشــتیبانی و اصطاحا 
حوزه crm،cem،csm )مدیریت ارتباط با مشــتری، تجربه 

مشتری، رضایت مشــتری (کاربران پات الیف است. 
مجموعه این مسائل می تواند ما را در این مسیر کامیاب 

کند. 
مهمترین عاملی که در 12 ســال اخیــر تجربه ام در 
این فضا، همیشه برایم دردناک بوده و حتی به جرات 
می گویم عامل 50درصد افول اپلیکیشن هاست، مدل 
ذهنی مدیریت ارشــد سازمان هاســت، امــا با ورودم 
بــه ایران کیش متوجه رویکرد بســیار آینده پژوهانه، 
خردمندانه و البته "های تک" مدیریت ارشــد سازمان 
شدم واین مسئله به نوعی قوت قلبی برای همه تیم بود 
و بین خودمان می گوییم ایشان 10 سال جلوتر را هم 
دیده انــد که در بین معاونین مرتبط با پروژه هم کاما 

این اتمسفر مشهود است.

*در صحبت هایتان به این اشاره کردید که سوپر اپها رو به افول و 
پلت فرم ها رو به تولد هستنداگر یک سوپر اپ، بازاریابی درستی 

داشته باشد چرا باید در افول قرار بگیرد؟
این درست که سوپر اپ برای گرفتن بازار به کمک مارکتینگ 
می جنگد، اما پلتفرم با pr به این نبرد تجاری گام برمیدارد. این 
دقیقا همان انقاب PR است که در پلتفرم های آینده معنایش 
مشهود میشود. پرسش این است، آن هایی که با مارکتینک 
جذب سوپراپ ها می شوند همگی وفادار خواهند بود؟ کافی 
اســت یکی از این سوپر اپ ها یک حفره امنیتی داشته باشد 
و یا برای چندساعت سرویسشان قطع شود چه اتفاقی برای 
آن ها می افتد؟ اما پلتفرم این مشکات را ندارد. مثال بهتر آن 
که تجربه شخصیم بوده، مربوط به رخ داد مشکات IOS بود، 
که بخش عمده ای از مشتریان همین اپلیکیشن های معروف 

برای همیشه کوچ کردند.
لزوما قدمت و مارکتینگ، توانی در ماندگاری ندارد. مفهوم و 

خدمت توامان با نوآوری رتبه های آینده را می سازند.
 

*تغییرات در پلتفرم هایی در شــکل و شمایل پات الیف به چه 
نحــوی خواهد بود؟ مثا پات الیف 1400 قرار اســت با پات 

الیف امسال چه تفاوت هایی داشته باشد؟
پات الیف، مانند مجموعه ای از اســتریم هایی متفاوت ولی 
متحد اســت) من اســتریم ها را شــبیه به ایاالت مختلف 
می بینیم(. یکســری از ایاالت در حال شکل گیری است که 
هــر کدام از آن ها قواعد و قوانین و کســب و کارهای خاص 

خودشان رادارد. اما با اهرم های اقتصاداشتراکی به هم متصل 
خواهند شد.  

مدل ذهنی که در مورد مشتری باید از طریق پات الیف ایجاد 
شود این اســت که تا ابد پات الیف حرفی برای گفتن و راه 

حلی نوین و بدیع برای ارائه به آن ها دارد. 

*ایران کیش بعد از عرضه پات الیف قرار است در توسعه زنجیره 
آن چه نقشی داشته باشد؟ آیا این توسعه را شرکت انجام میدهد 

و یا این زنجیره به صورت خود به خود گسترش خواهد یافت؟ 
پات الیف، قرار نیســت مانند MARKET PLACE، صرفا ارائه 

دهنده و PROVIDER باشد. بلکه اقتصاد اشتراکی به کمک 
اکوسیستم اســتارت آپی ایران می تواند در قالب پلت فرم، 
اتفاقات بزرگی را رقم بزند، از طرفی ما قرار نیست فقط پلتفرم 
حوزه گردشــگری یا حوزه بیمه ای یا ســامتی را راه اندازی 
کنیم بلکه بهتریــن پرووایدر)ارائه دهنده ( را پیدا میکنیم و 
این بستر را در اختیارش قرار می دهیم. همین موضوع باعث 
موفقیت می شود. تفاوت MARKET PLACE و پلتفرم همین 

است.  MARKET PLACE خود تامین کننده است و خودش 
خدمت را ارائه می دهد پلتفرم به دنبال این است که با SLA ها، 
توافقنامه سطح خدمات و انتخاب فین تک هایی که برای آن 

کسب و کار مناسبند بهترین ها را برای مردم فراهم کند. 
تاکیــد می کنم که ســرمایه انســانی پات الیــف از لحاظ 
MINDSET، نوآوری وتوجه به اقتصاد خاق و اشتراکی را در 

دســتور کار دارد و اگر در زمان مناسب و در مکان مناسب، 
اقدام کنیم می توانیم به جای بازی در اقیانوس سرخ، اقیانوس 

آبی را بسازیم و یا کشف کنیم.

*پات الیف چگونه می تواند از تهدیدها برای خود فرصت 
بیافریند؟

در مجموع می توان خاصه ای از مواردی که ذکر کردم را 
دراینباره مطرح کرد. اینکه ما باید مراقب بروکراسی های 
 J CARVE سازمانی در الیه عملکرد و تفکر بوده و نگاه
)رشد نمایی( داشته باشــیم. نکته دیگری که باید به 
آن دقــت کنیم اینکه دیگران علیه ما PR منفی انجام 
ندهند، از سویی باید کاربر را حمایت و مراقبت کنیم. 
موضوع دیگر، توسعه سرمایه انسانی است. وقتی شما در 
مورد پلتفرم و نوآوری و اقتصاد خاق سخن می گویید 
آدم های خاص را یا باید پرورش بدهید یا جذب کنید. 

پات الیف برای همه ما ازاین بابت که تاکنون پلتفرمی 
بدین شکل نداشتیم یک فرصت بی سابقه است. همه به آینده 

آن امیدواریم. 
در آخر نیز بگویم که رقبا هم مطمئنا برنامه هایی مبتنی بر 
خلق اکوسیســتم را دارند که البته ســوپر اپ شدن را چاره 
تحقق آن می دانند، ولی تفــاوت را من در تعداد محصول و 
استریم نمی دانم بلکه برگ برنده مدل ذهنی اقتصاد اشتراکی 

و خلق اتمسفر در این اکوسیستم هاست.

ممیزی مرحله اول اســتانداردهای ISO9001:2015 و ISO 10015:2019 ایران کیش 
برگزارشد. در راستای ارتقای سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت شایستگی کارکنان 
و دستیابی به اهداف تعیین شده در خط مشی، ایران کیش اقدام به استقرار و پیاده سازی 

استاندارد ISO9001:2015و ISO 10015:2019 کرده است.
پیمان طبری مدیر عامل ایران کیش در نشست افتتاحیه این ممیزی با تاکید بر اهمیت 

جاری سازی استانداردهای ایزو و مدل های تعالی اظهار داشت که گزارش بازخورد ممیزان 
همواره یکی از ورودی های اصلی تعریف پروژه های بهبود درایران کیش است.

همچنین رضا عرب عامری به عنوان ســرممیز شــرکت IMQ دراین نشست به شرکت 
ایران کیش به عنوان یکی از اولین شرکت های ایرانی که برای استقرار استاندارد مدیریت 

شایستگی کارکنان با ویرایش سال 2019 اقدام کرده تبریک گفت.

ممیزی ISO9001:2015 و ISO10015:2019 ایران کیش کلید خورد

پات الیف به عنوان نخستین نرم افزار موبایلي با 
رویکرد پلتفرم اکوسیستمی روانه بازار شد.

پات الیف بســتری غنی از خدمات مختلف را در 
قالب یک پلتفرم برای کاربران فراهم می کند که 
اپلیکیشن های پرداخت تنها جزوی از آن است و 
در بســتر این پلتفرم که روز به روز برگستردگی 
آن اضافه می شود شما می توانید به انواع خدمات 
و محصوالت مــورد نیاز روزمــره و خاص خود 

دسترسی پیدا کنید.
آنچه در پات الیف به یک مدل تبدیل شده، توجه 
به اقتصاد خالق و اقتصاد اشتراکی در کنار یگدیگر 

است.
پات الیف بســتری غنی از خدمات در تمام ابعاد 

زندگی را فراهم می کند.

با گســتردگي محصوالت  اکنون  پات الیف هم 
همچون کارت به کارت، خرید شــارژ و بســته 
اینترنت، قبض، خدمات پرداخت شهري، خدمات 
جامع بانکي، گردشگري، بیمه، خدمات شهري و 
شهروندي، بازي وسرگرمي در دسترس عموم قرار 

گرفته است.
برای دانلود این اپلیکشین پات الیف می توانید هم 

اکنون کد #1*788* را شماره گیری کنید.

صفحه رسمي اینستاگرام پات الیف:

@putlife_ir
سایت رسمي پات الیف

www.putlife.ir

پات الیف؛ انقالبی نوین در اپلیکیشن های موبایلی

پات الیف پیوند اقتصاد اشتراکی و خالق است
ادامه از صفحه قبل

8 اسفند ماه 1399- شماره 10 جدیدخبرنامه داخلی ایران کیش



ایران کیش از نگاه نمودار

روند منصوبه کارتخوان فعال ایران کیش در 11 ماه نخست سال 1399 افزایشی بوده است و شرکت توانست همچنان به مانند سال های گذشته به عنوان لیدر در این شاخص جایگاه خود را 
تثبیت نماید. هم اکنون بر اساس آمارهای شاپرک در پایان بهمن ماه 1399 ایران کیش با تعداد بیش از یک میلیون و سیصد هزار کارتخوان و با سهم 14.21 درصد در جایگاه دوم صنعت 
پرداخت کشور قرار دارد و علی رغم افزایش پایانه های فعال سیستمی ایران کیش سهم پایانه های کم تراکنش شرکت متاثر از این افزایش پایانه ها نبوده و در نیمه دوم سال 1399 کاهشی 

نیز بوده است و علل این کاهش، پایش منظم عملکرد پذیرندگان در راستای به کارگیری کارتخوان ها در نقاط بهینه بوده است.

واحد مدیریت ارزیابی کسب و کار

 

 

 

هدا    شرکت توانست همچنان به مانندد سدال  افزایشی بوده است و  1911ماه نخست سال  11روند منصوبه کارتخوان فعال ایران کیش در 

ایدران   1911مداه   بهمدن مارها  شاپرک در پایدان  تثبیت نماید. هم اکنون بر اساس آ گذشته به عنوان لیدر در این شاخص جایگاه خود را

صدنعت پرداخدت کشدور ردرار دارد و      دوم جایگاهدر درصد  41.14یک میلیون و سیصد هزار کارتخوان و با سدهم  از کیش با تعداد بیش 

ثر از این افزایش پایانه هدا نبدوده و در نیمده    ها  کم تراکنش شرکت متا م پایانهها  فعال سیستمی ایران کیش سه رغم افزایش پایانه علی
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کنـش رسـید. و بـا کسـب  کـرد و در پایـان بهمـن مـاه بـر اسـاس آمـار شـاپرک بـه بیـش از 238 میلیـون ترا کنـش در مـاه عبـور  کیـش از مـرز 200 میلیـون ترا کنـش ماهانـه ابـزار فروشـگاهی ایـران  در سـال 1399 تعـداد ترا
9.04درصـد از سـهم بـازار توانسـت جایـگاه خـود را در ایـن شـاخص تقویـت نمایـد. بـا توجـه بـه برنامـه شـرکت برای سـال 1399 که ارتقا سـهم و کسـب رتبه چهارم صنعت می باشـد، در این راسـتا شـرکت اقداماتی از 

کنـش هـا را در 5 ماهه منتهی بـه پایـان سـال 1399 در برنامه خود قـرار داده اسـت. کنـش، هـم چنیـن تعریـف پـروژه هایـی در زمینـه ارتقـا ترا کنـش بـه نقـاط پـر ترا کـم ترا کارت خـوان هـای  قبیـل جـا بـه جایـی 

هدا در نادا     کاهشی نیز بوده است و علل این کاهش، پایش منظم عملکرد پذیرندگان در راستا  به کدارگیر  کدارتخوان   1911دوم سال 

 بهینه بوده است.
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هدا در نادا     کاهشی نیز بوده است و علل این کاهش، پایش منظم عملکرد پذیرندگان در راستا  به کدارگیر  کدارتخوان   1911دوم سال 

 بهینه بوده است.
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 تعداد تراکنش های فروشگاهی کارت اعتباری ایران کیش

بر  ماه بهمنمیلیون تراکنش در ماه عبور کرد و در پایان  022تعداد تراکنش ماهانه ابزار فروشگاهی ایران کیش از مرز  1911در سال 

درصد از سهم بازار توانست جایگاه خود را در این شاخص 1.20میلیون تراکنش رسید. و با کسب  098اساس آمار شاپرک به بیش از 

در این راستا شرکت و کسب رتبه چهارم صنعت می باشد،  که ارتاا سهم 1911تاویت نماید. با توجه به برنامه شرکت برا  سال 

ی کارت خوان ها  کم تراکنش به ناا  پر تراکنش، هم چنین تعریف پروژه هایی در زمینه ارتاا تراکنش ها ارداماتی از ربیل جا به جای

 در برنامه خود ررار داده است. 1911ماهه منتهی به پایان سال  5را در 
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ی کارت خوان ها  کم تراکنش به ناا  پر تراکنش، هم چنین تعریف پروژه هایی در زمینه ارتاا تراکنش ها ارداماتی از ربیل جا به جای
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10 اسفند ماه 1399- شماره 10 جدیدخبرنامه داخلی ایران کیش



کارتخوان حفظ و تثبیت جایگاه درصنعت بوده است و شرکت با جذب 598 هزار میلیارد ریال در بهمن ماه 1399 و سهم 13.62درصدی در جایگاه  کنش  برنامه ایران کیش برای سال 1399 در شاخص مبلغ ترا
که رتبه دوم را کسـب کند. سـوم صنعت پرداخت کشـور قرار دارد. این در حالی اسـت که در طول 11 ماهه سـال 99 شـرکت در7 ماه در رتبه سـوم قرار داشـت و4 ماه نیز موفق شـده اسـت 

کنش هـای اینترنتـی شـرکت ایران کیـش طـی 11 مـاه نخسـت سـال 1399 بیـش از 65  کـه مجمـوع ترا کنش هـای اینترتـی رشـد قابـل توجهـی نسـبت بـه سـال هـای قبـل داشـته اسـت بـه طـوری  در شـاخص تعـداد ترا
کنش 36،606 میلیارد  که در بهمن ماه 99 مبلغ ترا کنش نیز صادق بوده است و طی این سال ها روند صعودی داشته است به طوری  کرده است. همین روند در مورد مبلغ ترا کسب  کنش اینترنتی  میلیون ترا

ریال بوده اسـت. 
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ها  اینترنتی  ها  اینترتی رشد رابل توجهی نسبت به سال ها  ربل داشته است به طور  که مجموع تراکنش در شاخص تعداد تراکنش

اینترنتی کسب کرده است. همین روند در مورد مبلغ  میلیون تراکنش 65بیش از  1911 ماه نخست سال 11طی کیش  شرکت ایران

میلیارد ریال  96،626مبلغ تراکنش  11ماه  بهمنتراکنش نیز صادق بوده است و طی این سال ها روند صعود  داشته است به طور  که در 

  .بوده است

یازده 1398 درگاه شاخص
 ماهه

یازده 1399
 تغییر ماهه

سهم بازار 
 (4911 بهمن)

.14 %9 1,357,229 1,241,102 درگاه کارتخوان تعداد ابزار  01%  
.14 %24 233,936 188,340 ،پات(IPG،QRدرگاه اینترنتی) 81%  

 تعدا تراکنش)هزار تراکنش(
.9 %23 2,452,805 1,999,983 درگاه کارتخوان 20%  

.3 %233 65,748 19,741 ،پات(IPG،QRدرگاه اینترنتی) 01%  

 تراکنش)میلیارد ریال(مبلغ 
.13 %52 5,565,765 3,662,053 درگاه کارتخوان 60%  

.5 %320 176,281 42,007 ،پات(IPG،QRدرگاه اینترنتی) 95%  
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11 اسفند ماه 1399- شماره 10 جدیدخبرنامه داخلی ایران کیش



کاهش دهد و با صعود به رتبه 3 صنعت در دی ماه، بهبود در زمینه زیرساخت های فنی و نرم افزاری خود را به رخ رقیبان  کیش موفق شد نسبت خطای پذیرندگی خود را در سال 99 به طور محسوسی  ایران 
کمتر باشـد  که علت بروز خطا، سـوییچ شـرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت می باشـد و هرچه قدر شـاخص خطای پذیرندگی  کنش های ناموفقی اسـت  بکشـد. شـاخص نسـبت خطای پذیرنگی به مفهوم ترا

که شـرکت عملکرد بهتری نسـبت به سایر شـرکت ها داشته است. نشـان دهنده آن اسـت 

از تیر ماه 1399 ایران کیش در شــاخص تعداد 
تراکنش اینترنتی موفق بــه صعود به رتبه 6 
در صنعــت گردید و هم اکنون در بهمن ماه نیز 

جایگاه خود را حفظ کرده است.
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در شددداخص تعدددداد  شیکددد رانیدددا 1911مددداه  ریددداز ت
در  6موفددق بدده صددعود بدده رتبدده      تددراکنش اینترنتددی 

هدددم اکندددون در بهمدددن مددداه نیدددز  و  دیدددگرد صدددنعت
 خود را حفظ کرده است.جایگاه 

سهم بازار تغییر1399یازده ماهه1398یازده ماههدرگاهشاخص
)بهمن 1399(

تعداد ابزار
14,21 درصد9 درصد1,241,1021,357,229درگاه کارتخوان

14,81 درصد24 درصد188,340233,936درگاه اینترنتی)QR،IPG،پات(

تعدا تراکنش)هزار تراکنش(
9,04 درصد23 درصد1,999,9832,452,805درگاه کارتخوان

233 19,74165,748درگاه اینترنتی)QR،IPG،پات(
3,21 درصددرصد

مبلغ تراکنش)میلیارد ریال(
13,62 درصد52 درصد3,662,0535,565,765درگاه کارتخوان

320 42,007176,281درگاه اینترنتی)QR،IPG،پات(
5,35 درصددرصد

12 اسفند ماه 1399- شماره 10 جدیدخبرنامه داخلی ایران کیش
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نخستین پویش پذیرنده های سبز 
کنـش مناسـب، از میـزان رول کمتـری اسـتفاده کرده بودند تحت عنوان نخسـتین  کـه علـی رغـم سـرانه ترا ایـران کیـش از پذیرندگانـی 

کرد.  برنـدگان پویش سـبز قدردانـی 
این شرکت در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی در حوزه محیط زیست، ازاین پذیرندگان قدردانی کرد. 

کـه رسـید دوم مصـرف نمی کردنـد و یـا در صـورت داشـتن رول از دوره قبـل، از دریافـت رول امتنـا  کسـانی بودنـد  ایـن پذیرنـدگان از 
گزارشـات MRS بـرای دیـدن عملکـرد و موجـودی بهـره می بردنـد. می کردنـد و همچنیـن از 

از وفامندان پات قدردانی شد 
 در آستانه ورود به فصل جدیدی از ایران کیش و عرضه یکی از نوین ترین اپلیکیشن های صنعت پرداخت در کشور از یاران وفادار و قدیمی اپلیکیشن پات تقدیر به عمل آمد. 

کنش را در پات داشتند قدردانی شد.  در این راستا از برگزیدگان پات در رده های مختلف سازمانی که بیشترین تعداد ترا
که در هر رده خود  کارمندان، پشـتیبانان  کارشناسـان،  کارشناسـان ارشـد،  با بررسـی های به عمل آمده، وفامندان پات در 9 رده سـازمانی معاونین، مدیران، سرپرسـتان، روسـای سـتادی، روسـای دفاتر، 

گفتنی اسـت تقدیرنامه و هدیه منتخبین اسـتان ها و پشـتیبان ها برای آن ها ارسـال شـد. کنش با پات را داشـتند برگزیده شـدند.  بیشـترین امتیاز و ترا
 اسامی وفامندان ایران کیش در رده های مختلف سازمانی و پشتیبانان دفاتر استان ها

 

 اسامی پشتیبانان وفامند
 استان نام و نام خانوادگی ردیف
 بندرعباس-هرمزگان بجگان ابوطالب قرباني 1

 تهران صیقلي نیما نقیبي 2
 گلستان نوده رسول رضايي 3

 مازندران مازندراني پور محسن مهدی 4
 بندرعباس-هرمزگان محمدرضا بالک 5

 قزوين علي ناصری 6
 شرقي آذربايجان پیمان مهديلو 7

 شرقي آذربايجان گرگری جواد قوامي 8
 فارس رجا سیدمحسن رضوی 9

 کردستان مسعود فتحي 10
 ايالم مهدی فرضي 11

 تهران زاده محمد محمد 12
 هرمزگان جفین محمدرضا نصرتي 13

 همدان راغب علي گوهری 14
 قزوين رامین ناصری 15

 ايالم فريدون شهبازی 16

 گیالن زمان اصالني 17
 کرمانشاه رزمجو محمد 18

 بلوچستان و سیستان ژاله برکهخا راه حسین 19
 مازندران سعید يداللهي گرجي 20

 وفامند ستادی اسامی پرسنل
 نام و نام خانوادگی ردیف
 محمدرضا امامي نائیني 1

 افشار تقوی زاده 2

 اسمعیليمحسن  3

 راضیه احرام باف زاده 4

 مصطفي کشاورز کوهجردی 5

 ابراهیم مدديان 6

 مهدی زارع 7

 سجاد ايزدی 8
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* چه الزامی برای اســتفاده و ارتقای سامانه BI در ایران کیش 
بود؟ 

شــرکت ایران کیش نیاز به یک نقشه راه برای هدایت دارد. 
قطعا چنین شرکتی در مسیری از دیتاها قرارگرفته است که 
شاه راه این دیتاهای ارزشمند به سمت BI در جریان است. 

این انبــارداده مانند نفت خامی اســت که برای اســتفاده 
واحدهای مختلف ســازمان باید به گونه ای آنالیز و پاالیش 
شــود که با تحلیل کسب و کار متناسب باشد، تا بخش های 
متنوع شرکت بتوانند براساس دانش و آگاهی استخراج شده، 

برنامه ها و اهداف سازمان را با دید وسیع راهبری کنند. 
قابل توضیح است که دیتا ها طی فرایند ETL که یک فرایند 
واکشی اطاعات از سیستم های اطاعاتی می باشد، تبدیل و در 
انبار داده بارگذاری می شود و پس از مشخص شدن نیازهای 
سازمان و KPI ها، توسط هوش تجاری گزارش ها و نمودار های 
کارآمــد و پویا ایجاد می کند و با اســتفاده از تکنولوژی ها و 
ابزارهای محیطی که BI برای کاربران ســازمان ایجاد کرده 
تمام اطاعات الزم را در یک بســتر یکپارچه به آســانی در 
اختیار کاربران قرار می دهد که می توان به بخش های رفتار 
مشتری، شناسایی مشتریان ارزنده و وفادار، شناسایی نحوه 
جذب یا ریزش مشتری، قطعی سوییچ، نارضایتی ها، صورت 
وضعیت و تدارک خوراک اطاعاتی واحدهای نگهداشــت، 
کســب و کار، مدیریت ارتباط با مشتریان CRM و عملیات 

اجرایی اشاره کرد.
 ORACLE در این زمینه دارد BIیکی از سامانه هایی که واحد 
BI اســت که هم اکنون درحال استفاده از آن هستیم. این 

سیســتم مسئولیت ارائه گزارش ها را دارد و داده هایی که به 
صورت روزانه دریافت می شوند آنالیز شده، تبدیل به صورت 
وضعیت ها، گزارش و نمودار و.... می شود و در اختیار مدیران 

ارشد و روسای دفاتر قرار می گیرد.
اقداماتی که در ســال جاری درخصوص ORACLE BI انجام 
پذیرفت، ارتقاء به ورژن 12 سامانه بوده که موجب ارتقاء ابزار 
و ایجاد بستری قویتر شده است و همچنین طراحی و ایجاد 
داشــبورد های مدیریتی در سطوح مختلف که در دسترس 

کاربران قرار گرفته است را نیز باید بدان اضافه کرد. 

* اخیرا ســامانه جدیدی که نام "ایده" را برخود گذاشته نیز در 
دسترس قرار گرفته است، با این سامانه چه تغییراتی در BI قرار 

است صورت بگیرد؟ 
ما برای اینکه بیشترین کارایی را در کمترین زمان به دست 
بیاوریم دنبال رویکردی جدید هستیم، اقتصاد دیجیتال جایی 

برای کسانی که به آرامی حرکت می کنند ندارد.
باتوجه به مدل کسب و کاری که در ایران کیش موجود است 
و نیز بیشتر دیتا برروی بســتر اوراکل می باشد و باتوجه به 
اینکه نیاز به پاسخ سریع به تغییر انتظارات احساس می شد، 
تصمیم جسورانه ای گرفتیم تا از نرم افزار Oracle Apex بدون 
داشتن تجربه ی قبلی اقدام به طراحی سامانه ای جدید برای 

دست یافتن به اهداف کنیم.
در کنار ORACLE BI به یک نرم افزار با ساختار وبی نیاز بود 
که با رابط کاربری عملیاتی بتواند نیازهای کاربر را برای ارسال 

اطاعات به سمت سرور به طرق مختلف برآورده نماید و در 
حد قابل قبولی با کمترین محدودیت آن را سفارشی سازی 
کرد تا برای آنالیز دیتا وعملیات مورد نظر از آن استفاده کرد 

و از تبادل اطاعات چند منظوره بهره برد.
اوراکل اپکس توانســت با فضای طراحی منعطف، ســرعت 
و جذابیــت قابل قبول درارائه گزارش ها و ســازگاری که با 
ابزارهای جدید ازجمله گوشی های هوشمند دارد این بستر را 
برای ما فراهم کند که مطابق با پروتکل های شاپرک و امنیت 
بومی که دارد، این سامانه را در بستر اینترنت به عنوان یک 
ابزار اوراکلی در اختیار کاربران از جمله پشتیبانان قرار دهیم.

در قدم اول درمدت کوتاهی توانستیم اقداماتی ازجمله امکان 
ارائه گزارش ها در سطح امورپذیرندگان، احراز هویت دوعاملی 
برای پشتیبان ها، ایجاد فضای مطمئن برای مشاهده جزئیات 
عملکردی پشــتیبانان به همراه نقاط قوت و ضعف با فضای 
گرافیکی و کاربرپسند برروی دامین ایران کیش پیاده سازی 

کنیم. 
البته در اوراکل اپکس،)ایده( سعی براین شده از معماری های 
منحصر به فرد نیز اســتفاده شود، یکی از این پیاده سازی ها 
ارائه دسترســی ها بر پایه سلسلســه مراتب سازمانی است 
که در ســامانه ایده هرکاربری باتوجه به جایگاه سازمانی به 
عاوه محدوده ی تحت پوشــش که در سطوح پایینتر دارد 
دسترســی های الزم را داشته باشد، این معماری به کاربران 
کمک می کند در ســطوح مختلفی که قــرار دارند عملکرد 
ســطوح پایینتر را به صورت تجمیعــی و متمرکز در قالب 
عملکرد خود مشاهده کنند وهچنین برای کاربر این امکان 
را فراهــم می آورد که دســتورات و برنامه ریزی را مطابق با 
بازخورد ها و عملکرد ها در سطوح مجزا در قالب شرح وظایف 
متناســب با محدوده ی کاری تعریف نمایــد و در کارتابل 

کاربران به صورت هوشمند و پویا قرار گیرد. 

*در واقع سامانه ایده تعامات بخش های مختلف را در بحث 
آنالیزداده ها نیز بیشتر کرده است. 

بله. در ســامانه ســعی کردیم ارتباطاتمان را با پشتیبانان و 
کارمندان ســتادی و دفتری بیشتر کنیم. دو امکان دیگری 
هم که روی سامانه قراردادیم یکی ارسال پیام هوشمند است 

و دیگری نوتیفیکیشن.
طبق الگوریتم هــای خاصی که می نویســیم، نقاط ضعف 
شناســایی شــده و لینک آن به همه سلســله مراتب داده 
می شــود. اگر مشتری ازدســت می رود یا مثا ضعیفترین 
کسری انبارگردانی یا بیشترین زمان کال یا بیشترین زمان 

نصب به صورت پیام در ســامانه یا نوتیفیکیشن در گوشی 
به شخص اطاع رسانی می شود. تا فرد در صدد بهبود نقطه 

ضعف بربیاید. 

*فکر می کنید چه قدر کارکنان به ویژه پشــتیبانان از سامانه 
ایده اطاع دارند و از آن استفاده می کنند؟

فضای جذاب این سامانه بسیار امیدوار کننده است البته در 
کنار این موضوع قطعا باید، بحث آموزش و اطاع رسانی را نیز 
در نظر بگیریم به هر حال این سامانه، یک سامانه جدید است. 
امســال ما قول این را داده بودیم که این ســامانه راه اندازی 
وعملیاتی شود. از سویی با توجه به اینکه در آن پشتیبان ها 
می توانند وضعیت عملکردی و فیش حقوقی خود را ببینند و 
از این سامانه در دومین انبارگردانی شرکت مورد استفاده قرار 

گرفت، استقبال از آن مناسب بود. 
البته خود واحد ما نیز واحد نوپایی است. در حال حاضر سامانه 
اوراکل BI و اوراکل اپکس)ایده(در کنار هم فضای بهتری را در 
ارزیابی، بازار سنجی و مدیریت راهبری ایران کیش به وجود 

آورده است. 

*این اتفاق چه تضمینی برای موفقیت ایران کیش خواهد بود؟ 
همانطور که گفته شــد ما به یک نرم افزار احتیاج داشتیم 
که هم بتواند گزارش بدهد و هم اینکه مشابه نرم افزارهایی 
درسطح.net ساختاری وب شکل با کمترین محدودیت های 
شــخصی ســازی ارائه کند و کارشناسان توســعه دهنده 
بتوانند مطابق با نیازهای بازار محصوالت درخواست شده را 
سفارشی سازی شده پیاده ســازی کنند. از طرفی با توجه 
به اینکه ایران کیش خود یک شــرکت دانش بنیان اســت، 
نیازی نیســت تا بخواهد خیلی از مسائل را برونسپاری کند 
ما اکنون از ســامانه ای برخوردار شدیم که هیچ محدودیتی 
در ســرویس دهی نداشــته و قابلیت های زیادی برای ارائه 
خدمات دارد ناگفته نمانــد که طبق نظر مثبت مدیرعامل 
محترم ابــزار Oracle Apex یکی از نــرم افزار های آینده دار 
و قابل ســرمایه گذاری ایران کیش است و همچنین معاونت 
IT با اباغ به واحد آموزش شرکت خواستارآموزش پرسنل، 
بیشتر در این حوزه نرم افزاری نوین شده اند تا سایر واحد ها 
هم از مزیت های ایــن نرم افزار برای بهبود ارائه گزارش ها و 
سایر خواسته هایشان استفاده کنند و به جرات می توان گفت 
ایران کیش اولین PSP است که در این حوزه فعالیت کرده و 
از این ابزار نوین اوراکلی در ارائه گزارش ها و خدمات متنوع 

استفاده کرده است.

تحول در BI ایران کیش؛ مسیر آینده را هموار می کند 

ســامانه BI ایران کیش این روزها شکل و 
شمایلی جدید به خود گرفته است. سامانه ای 
که نام آن را ایده گذاشــته اند. از مهدی نوری 
رئیس اداره تجزیه و تحلیل داده هوش تجاری 
درباره آخرین تحوالت دراین ســامانه سوال 

می کنیم. 
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یکی از افتخارات ایران کیش، حضور فعال این شــرکت در تمامی اســتان های کشور و اجرای 
 A پروژه های گوناگون به وسعت ایران است. در سالی که گذشت دفاتر برتر کشوری در سه گروه
و Bو C طبقه بندی شدند. آذربایجان شرقی به عنوان دفتر اول گروه A، کرمانشاه به عنوان دفتر 
نخست گروه B و سمنان به عنوان دفتر برتر گروه C برگزیده شدند. در ویژه نامه نوروزی با مهناز 

فرجپور، مهدی اکبری و محمد علی شمسیان روسای دفاتر این استان ها به گفتگو نشستیم. 

*ضمن تبریک بابت برگزیده شــدن شما به عنوان دفاتر برتر ممنون می شوم در ابتدا توضیح کلی 
درمورد دفتر خود و این که چه تعداد دراین استان مشغول به فعالیت هستند بدهید، سال 99 را 

چگونه دیدید؟ 
مهناز فرجپور )رئیس دفتر آذربایجان شــرقی(: در حال حاضر نمایندگی دفتر استان 
آذربایجان شرقی از اردیبهشت ماه سال 88 شروع به کار کرده است که اکنون با 40 پشتیبان 

و 10 کارمند دفتر فعالیت می کند.
اگرچه ســال 99، سال سختی برای همه ایران و دنیابه واسطه شیوع کرونا و مشکات ناشی 
از آن بود. اما خدارا شــاکریم که علی رغم تمامی محدودیت ها و تعطیلی بســیاری از اصناف 
بازهم فعالیت های خود را ادامه دادیم و با راهکارهای متفاوت سعی کردیم تا از افت تراکنش ها 
به واســطه این موضوع جلوگیری کنیم و یا از شــدت آن بکاهیم باعث افتخار است که دفتر 

آذربایجان شرقی به عنوان یکی از دفاتر برتر نیز انتخاب شد. 
محمد علی شمسیان)رئیس دفتر سمنان (: در دفتر استان سمنان 3 کارمند دفتری و 
13 پشتیبان بومی مشغول فعالیت هستند. با توجه به همه گیری ویروس کرونا تراکنش اغلب 
صنوف تحت تاثیر قرار گرفت که با کنترل تراکنش صنوف دارای مجوز فعالیت ارائه خدمات آنها 

در راس امور است که به لطف الهی در تحقق اهداف سازمان موفق عمل کردیم.
مهدی اکبری )رئیس دفتر کرمانشاه (: در استان کرمانشاه 40 نفر به صورت مستقیم و بیش 
از 10 نفر دیگر به صورت غیر مستقیم از طریق پیمانکاران افتخار همکاری در شرکت کارت 

اعتباری ایران کیش را داریم.
سال 99 سال بسیار سختی در صنعت PSP بود و چالش های زیادی از جمله مشکات کرونا و 
تعطیلی برخی از کسب و کارها، تحریم ها و مشکات تامین دستگاه کارتخوان و ملزومات، کد 
رهگیری مالیاتی، غیر فعال شدن پایانه های حقوقی فاقد مدرک و... وجود داشت. اماخوشبختانه 

از این مشکات عبور کردیم. 

*دراین مسیر چه دغدغه ها و چالش هایی داشتید و چگونه از آن گذر 
کردید؟

مهناز فرجپور: همیشه یکی از تاش ها، تعداد تراکنش های شرکت 
و سرکشــی دوره ای)پی ام( اســت. از سویی تاش می شد تا تاثیر 
منفی ویروس کرونا برفعالیت اصناف و کاهش تراکنش ها را به نحوی 
ساماندهی کنیم که خوشبختانه تا اندازه زیادی دراین راه توانستیم 
گام برداریم. به دور از هر شــعاری این مطلب را می گویم که یکدلی 
بچه ها و تعصبشان نســبت به ایران کیش دراین دفتر یکی از نقطه 

قوت های ماست. 
محمد علی شمسیان: سعی کردیم تا دراین مدت اقدامات متعددی 
در راستای بهبود شرایط انجام دهیم. تمرکز ارائه خدمات به صنوفی 
که مجوز فعالیت در محدودیت دوران کرونا را داشته اند افزایش یافت. 
بازاریابی صنوفی که در هر شرایطی مجوز فعالیت دارند رشدچشمگیر 
داشــت. ترغیب صنوف مستعد به استفاده هر چه بیشتر از پایانه با 

تشریح خدمات و محصوالت شرکت را در دستورکار قراردادیم. محصوالت شرکت به پذیرندگانی 
که در طول مدت همکاری با شــرکت وفادار بودند معرفی شــد و با ارائه ارزش افزوده منطبق 
حفظ و نگهداشــت آن ها در دستور کار بود. با برگزاری جلسات توجیهی و آموزش روش های 

کیفی سازی خدمات به پرسنل صف و ستاد استان در صدد بهبود امور بودیم. 
مهدی اکبری: موفقیتی که در استان محقق شده است نتیجه تاش شبانه روزی همه همکاران 
اســت. باعث افتخار بنده است که در خدمت چنین همکاران متعصب، پر تاش و باتجربه ای 
هستم. با وجود رقابت های شدید و گاهی ناسالم که در صنعت پرداخت وجود دارد ما توانستیم 
با تکیه بر منابع انسانی، نزدیک به 18 درصد سهم تراکنش پایانه های استان کرمانشاه را داشته 
باشیم که این موضوع با پشتیبانی و ارائه خدمات شبانه روزی همکارانم در استان و همچنین 

حمایت های همیشگی همکاران محترم در تمام سطوح شرکت محقق شده است.

*به پروژه های استانی خود در سال 99 و میزان موفقیت های آن اشاره کنید.
مهناز فرجپور: از پروژه های اســتانی سال 99 می توان به پروژه سوخت، کیوسک به صورت 

PCPOS در شهربازی کودکان و شهرداری تبریز و درگاه های اینترنتی اشاره کرد. 

در این راستا با برنامه ریزی های انجام گرفته در جهت بازاریابی پذیرندگان پرتراکنش در قالب 
پروژه ارتقا و افزایش پروژه های pcpos گامی در جهت افزایش سطح تراکنش های استان برداشته 
شده است. همچنین با مدیریت صحیح متعلقات )VAS( سعی شده تا این متعلقات به صورت 
بهینه در اختیار پذیرندگانی قرار بگیرد که کاما نیاز محسوس به آن داشته اند و در سهم تراکنش 
استان بسیار موثر می باشند. راهکار دیگر این دفتر در راستای بهبود عملکرد خود جمع آوری و 

احیای پایانه های صفر تراکنش و کم تراکنش بوده است.
محمد علی شمســیان: بازاریابی و نصب پایانه در صنوفی همچون نانوایی ها، داروخانه ها، 
سوپر مارکت های با موقعیت جغرافیایی پر تردد، میوه و تره بار، فراورده های لبنی در اولویت 
بازاریابی و ارائه خدمات قرار گرفتند که بحمداهلل بیشــترین تراکنش استان از همین صنوف 

حاصل می شود.
مهدی اکبری: در میان برخی از پروژه هایی که در ســال 99 در استان با موفقیت انجام شد 
می توان به پروژه فروشگاه های زنجیره ای استان شامل فروشگاه های شوکا، الیپی، جزیره، زارعی 
و...، تجهیز بخش عظیمی از نانوایی های اســتان کرمانشــاه که با توجه به رسالت مسئولیت 
اجتماعی شرکت در اپیدمی کرونا به دستگاه سیار و ثابت تجهیز شدند، نصب و پشتیبانی موفق 

در پروژه ملی تجهیز جایگاه ها و فروشندگان گاز مایع که...

گفتگو با روسای دفاتر برتر کشوری؛ 

راه پیشرفت پایانی ندارد 

   دفترسمنان      دفترآذربایجان شرقی 

  دفتر کرمانشاه  

ادامه در صفحه بعد
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 ISO و ISO9001:2015 ممیزی مرحله اول استانداردهای
10015:2019 ایران کیش بهانه ای شد تا از نگار شیرازی 
رئیــس اداره تضمین کیفیت در خصــوص اهمیت این 

استانداردها برای ایران کیش بپرسیم. 

*به طور کلی هدف از پیاده ســازی و اســتقرار استانداردها 
چیست؟

برای ایران کیش دریافت استانداردها یک نقشه راه است، 
اینکه بدانیم اقداماتی که در مســیر مشــتری و کارکنان 
انجام میدهیم تا چه اندازه در مســیر درســت و هدفمند 
پیــش می رود. به عبارتی اخذ این اســتاندارها محکی از 

اثربخشی فعالیت های خودمان است. 
هدف ایران کیش از پیاده ســازی استانداردها آن است تا 
خود را در مسیر درست و منطبق برمدل های جهانی برای 
خدمت رســانی بهتر به ذی نفعان کلیدی آماده کند. این 
اســتانداردها کمک می کنند تــا در جهت نیل به اهداف 
سازمان، مســائل و موانع را با نگرش فرآیندی شناسایی 

و مرتفع نماییم.
استانداردها و مدل ها اعم از ملی و بین المللی چهارچوب، 
معیارها و سنجه هایی را به منظور انجام بهینه موضوعاتی 
از قبیــل مدیریــت فرایندها، مدیریت زنجیــره تامین، 
مدیریت ریسک ها و فرصت ها، رضایت کارکنان، رضایت 
مشــتریان، نتایج مالي و بازار، افزایش تاب آوری سازمان 
برای مقابله با تغییرات محیطی و به صورت کلی افزایش 
بهره وری ســازمان ارایه می کنند. در بین اســتانداردها، 
استاندارد سیستم مدیریت کیفیت، ISO9001 به عنوان 
یک استاندارد مرجع است که در همه صنایع و سازمان ها 
قابل پیاده سازی و استقرار است و هدف غایی آن، افزایش 
کیفیت محصوالت و خدمات و رضایت مشــتری اســت. 
ســایر اســتانداردها به صورت تخصصی به یک موضوع 

عنوان  به  می پردازند.  خاص 
مثال می توان به اســتاندارد 
اطاعات،  امنیــت  مدیریت 
ISO27001 کــه در صنعت 
پرداخت کاربرد دارد اشــاره 

نمود. 

* در حــال حاضر بــرای اخذ 
چه استانداردهایی اقدام شده 

است؟
زمانــی  مقطــع  ایــن  در 
گواهینامــه  تمدیــد 

 ،ISO10015:2019  ،ISO9001:2015 اســتانداردهای 
ISO27001:2013 و ISO20000 1:2018  در دستور کار 
قرار گرفته است و ممیزی مرحله اول تمامی استانداردهای 
مذکور با موفقیت انجام شــده است و موفقیت در مرحله 
اول، عاوه بر تاش معاونت کسب و کارهای نوین نتیجه 
زحمات تمام ایران کیشــی ها از جمله واحد سرمایه های 
انسانی، واحد امنیت و شاپرک و واحد زیرساخت و شبکه 

است.

به طور خاص برای اخذ گواهینامه استاندارد ISO9001 چه 
رویکردی داشته اید؟ 

واحد ســازمان و روش ها، برای اخذ گواهینامه استاندارد 
ISO9001 از مهرماه ســال جاری با تشکیل تیم ممیزی 
داخلی نســبت به ممیزی داخلی فرآیندهــا اقدام کرد و 
براساس یافته های ممیزی، برنامه ریزی الزم برای اجرای 
پروژه هــای بهبود صــورت گرفت. ایــن مصاحبه مجال 
خوبیســت تا از خانم ها متین، احرام باف زاده و یادگاری و 
آقایان آروان، میثم طالبی، شاهسونی، نادربیگی و صابری 

که در فرآیند ممیزی داخلی با این واحد همکاری موثری 
داشــتند تشکر کنم. ممیزی مرحله اول این استاندارد در 
تاریخ 20 و 21 بهمن ماه برگزار شــد. امید است ممیزی 
مرحله دوم این استاندارد، با توجه به دستور مدیریت عامل 
مبنی بر اخذ گواهینامه در ســال جاری و با مســاعدت 

معاونین و مدیران محترم با موفقیت سپری شود.

ظاهرا ایران کیش اولین شرکتی است که برای اخذ گواهینامه 
ویرایش 2019 استاندارد 10015 اقدام نموده است. 

گواهینامه استاندارد 10015 با ویرایش سال 1999 تحت 
عنوان مدیریت آموزش در دوره های گذشته اخذ شده اما 
در حال حاضر برای اخذ گواهینامه این استاندارد با ویرایش 
سال 2019 که از مدیریت آموزش به مدیریت شایستگی 
تغییر عنوان و محتوا داشــته، اقدام شــده اســت. خبر 
مســرت بخش آنست که شرکت ایران کیش یکی از اولین 
شرکت های ایرانی اســت که برای پیاده سازی و استقرار 
این استاندارد اقدام کرده و این مهم به خودی خود بیانگر 
اهمیت کارکنان و موضوع شایستگی آنان است که امروزه 

به یک مزیت رقابتی برای سازمان ها تبدیل شده است.

ادامه از صفحه قبل
... بخش عظیمی از دستگاه ها در روستاها و مناطق صعب العبور 
نصب شــد، پروژه تجهیز جایگاه های CNG به دستگاه سیار، 
پروژه تجهیز بازار روز میوه و تره بار استان به دستگاه های سیار، 
پروژه تجهیز بیمارســتان و داروخانه های استان )بیمارستان 
بیستون، داروخانه های علوم پزشکی، داروخانه های شبانه روزی 

استان و... اشاره کرد. 

تا چــه میزان مدیران ارشــد در راســتای حل مشــکات گام 
برداشته اند؟

مهناز فرجپور: از مدیران ارشد و بخصوص مدیر عامل محترم 
شرکت، تشکر می کنم صادقانه معتقدم که با ارائه راهکارهای 
هوشمندانه و نقشه راه دقیق شخص مدیرعامل، به اهداف مورد 

نظر شرکت نائل آمدیم.
محمد علی شمسیان: سال 1399 برای همه اتفاقاتی غیر 
منتظره به همراه داشــت و همه به نحوی با آن درگیر شدند، 
مدیران دلســوز و با تجربه قطعا با خلــق پروژه های جدید و 
شناخت به موقع نیازهای شرکت در مسیر رقابت بسیار سخت 
با رقبا تصمیم گیری های موفقی خواهند داشت. stable نمودن 
ســوئیچ شــرکت و کاهش خطاهای پذیرندگی از مهمترین 

نیازهای شرکت در برهه کنونی است. 
مهدی اکبری: باعث افتخار ماســت که در سازمانی فعالیت 
داریــم که مدیران محترم شــرکت و در راس آن مدیر عامل 
همگام با تمام پرسنل صف در محل کار حضور دارند و همیشه 
پشتیبان ما هستند. معاونت امور پذیرندگان و سایر مدیران و 
همکاران در امور پذیرندگان و ناحیه 4 در هر زمانی که نیاز بوده 
است ما را حمایت کرده اند. قطعا این همدلی و حمایت هاست 

که به ما انگیزه تاش بیشتر و حرکت در مسیر به سوی برتری 
را خواهد داد.

نگاهتان به آینده ایران کیش در 1400 چیست؟ 
مهناز فرجپور: به نظر می رسد بانکداری الکترونیک به سمتی 
پیش می رود که ابزارهای کارتخوان جای خود را به ابزار پذیرش 
موبایلی و درگاه های اینترنتی بدهند. به همین جهت امیداست 
با برنامه ریزی های صورت گرفته ایران کیش نیز بتواند جایگاه 

خود را در میان رقبا حفظ کند.
آرزو می کنیم با راهنمایی ها و تدابیر مدیران شرکت بتوانیم به 
عنوان یکی از PSP های برتر سال 1400 انتخاب شویم و استان 

ما نیز بتواند رتبه خود را در میان دفاتر برتر حفظ کند. 
ضمن اینکه با درک بیشتر دغدغه ها و مشکات پشتیبانان و 
پرسنل و تامین نیاز آنان زمینه وفاداری هر چه بیشتر پرسنل 

فراهم شود. 
محمد علی شمسیان: تحول در صنعت پرداخت به دنبال 
تغییر نیازمندی های پذیرندگان و افزایش سطح توقع آن ها با 
حضور رقبای سر ســخت و در عین حال خاق شرکت ها را 
مجبور به تغییر استراتژی خواهد کرد. بنابراین باید، نیازمندی ها 
شناسایی شده پذیرندگان سطح بندی و به ترتیب اولویت به 
کیفی سازی خدمات در راستای حفظ و نگهداشت پذیرندگان 
همت گمارند. مطلب بعدی استفاده بهینه تراز منابع سازمان در 
جهت تعالی سازمانی است، جمع آوری پایانه های فاقد تراکنش 

و کم تراکنش و همسو نمودن شعب بانک برای کیفی نمودن 
بازاریابی از جمله را هکارهای موجود هستند. یقین دارم که با 
توجه به این مطالب سال آینده می تواند از امسال نیز بهتر باشد. 
مهدی اکبری: ایران کیش با راهبری مدیران شایسته شرکت و 
تکیه بر پرسنل انسانی متخصص و با تجربه و همچنین استفاده 
بهینه از شبکه گسترده پایانه های فروش خود، آینده روشنی 
را خواهد داشــت و در مسیر سفر به سوی برتری قطعا موفق 
خواهد بود. این موضوع در روند رو به رشــد کنونی مشــهود 
می باشد. با همدلی و وحدت رویه ای که در شرکت وجود دارد 
و همچنین پایداری شبکه پرداخت شرکت که هم اکنون بیش 
از پیش این موضوع محقق شده است، پیمودن مسیر موفقیت 

هموار است.
ما هم در استان کرمانشاه در این مسیر و همراستا با سیاست های 
شرکت بیش از پیش تاش خواهیم کرد و امیدوارم بتوانیم با 
ارائه خدمات رسانی بهتر به مشتریان انتظارات مدیران محترم 
شرکت را برآورده کنیم.در پایان از مساعدت ویژه آقای طبری 
مدیر عامل محترم، که همیشه همراه و حامی بوده اند کمال 
تشــکر را دارم و از رهنمودها و حمایت های همیشگی تمام 
همکاران عزیــزم در امور پذیرندگان به خصوص جناب آقای 
رحیمی و همچنین از تاش همکارانم در استان کرمانشاه نهایت 
قدردانی را می کنم و برای همه همکاران ساعی و توانمندم در 

ایران کیش آرزوی سامتی و موفقیت روزافزون دارم.
حمایت های همیشگی همسرم و تحمل سختی و مشکات 

کار ما، قابل وصف نمی باشد.
از تمامی همکاران خوبم و حمایت خانواده های محترمشان 
که همیشه فارغ از ســاعات کاری، در هر ساعت شبانه روز 
بدون هیچ چشمداشتی فعالیت داشته اند کمال تشکر را دارم.

ایران کیش، پیشگام در استقرار استاندارد ها 

گفتگو با روسای دفاتر برتر کشوری؛ 
راه پیشرفت پایانی ندارد 
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در گردهمایی هم اندیشی روسای دفاتراستان ها و مدیران ارشد 
شرکت برترین پشتیبانان ایران کیش معرفی شدند. اسماعیل 
عباســی از همدان، حامد مظفر از آذربایجان شرقی و سجاد 
کمری از کرمانشــاه. به بهانه پایان سال 99 به سراغ این سه 
پشــتیبان برتر ایران کیشــی رفتیم تا به نمایندگی از باقی 

پشتیبانان حرف های آن ها را بشنویم. 

*کمی از خودتان برایمان بگویید سابقه کاریتان و اینکه چه شد 
پشتیبان ایران کیش شدید؟ 

اسماعیل عباسی: اسفند 68 در شهرستان درگزین استان 
همدان به دنیا آمدم. فرزندآخر خانواده بودم. از کودکی پدرم 
همیشه توصیه می کرد ســعی کنید رضایت مردم را کسب 
کنید. اعتقاد داشت برای داشتن زندگی راحت و مستقل در 
انجام کارهایتان کوتاهی نکنید و برای رســیدن به موفقیت 
در کارتان به آن عشق بورزید. همین توصیه ها شد نقشه راه 

زندگی من.
بعد از اخذ مدرک کارشناسی نرم افزار در سال 91 بافاصله 
در موسســه آموزشــی کامپیوتر تحت عنوان مربی مشغول 
به کار شدم. دو ســال بعد توسط یکی از دوستان با شرکت 
کارت اعتباری ایران کیش آشنا شدم و در تیرماه 93 به عنوان 
پشتیبان به جمع خانواده بزرگ ایران کیش پیوستم و تاکنون 

افتخار همراهی را دارم. 
سجاد کمری: متولد 15 اردیبهشت 68 و لیسانس الکترونیک 
هســتم، در سال 88 و 89 موفق به ثبت اختراع دو محصول 
شدم و سال90 به عنوان واحد فناور به عضویت پارک علم و 
فناوری استان کرمانشاه درآمده و اقدام به تجاری سازی یکی 
از طرح هایم کردم، در ســال 94 پس از مشاهده آگهی دفتر 
کرمانشاه مبنی بر جذب نیروی پشتیبان و مرتبط بودن شغل 
پشتیبانی و رشته تحصیلی ام در اردیبهشت 94 عضو کوچکی 

از خانواده بزرگ ایران کیش شدم.
حامد مظفر: کارشناس رشته حســابداری فارغ التحصیل 
از دانشــگاه آزاد بناب هســتم. من درروستای یوزباشکندی 
شهرســتان ملکان درســال 67 به دنیا آمدم، درحین درس 
خواندن کارهم میکردم و کمک حال پدر مادرم میشــدم. به 
آن ها درکارکشاورزی کمک می کردم. بعد از فارغ التحصیلی 
از دانشگاه درسال 93 در شرکت کانال کشی آذربایجان غربی 
مشغول به کارشدم پس از اینکه پروژه به اتمام رسید. یکی 
دوماه بیکار بودم. درســال 94از طریق یک دوست با شرکت 

ایران کیش آشنا شده، آزمون استخدامی دادم وبا لطف خدا 
پشتیبان شرکت ایران کیش شدم. 

*سال 99 درایران کیش چگونه گذشت، عمده مشکات چه 
بود و چه گونه از سد این مشکات عبور کردید؟

اسماعیل عباسی: ســال 99 پر از اتفاقات و خبر های تلخ 

وشــیرین بود. سالی که با سایه سنگین ویروس کرونا شروع 
شــد و تحویل سال و جشن عید متفاوتی را رقم زد. از طرف 
دیگر هجمه سنگین گرانی ها و وضعیت بد اقتصادی شرایط را 
دشوارتر کرد. در این میان انتخاب به عنوان برترین پشتیبان 
شــرکت در ســال جاری انگیزه ای بود برای عبور از شرایط 
موجود که خســتگی، فشار و استرس را از تن خارج می کرد. 
اتفاق خوب دیگر امسال رفتن به خانه بخت و تشکیل زندگی 

مشترکم بود. 
سجاد کمری: خداراشکر سال 99 علی رغم شرایط سخت 
تحریم ها و محدودیت ها جهت تامین دســتگاه و... با رهبری 
و مدیریت آقای طبری مدیرعامل شرکت، در 6 ماهه نخست 
درآمدزایی ایران کیش فراتر از پیش بینی ها و محاسبات بود 
که واقعا باعث خوشــحالی و غرور تمامی پرسنل شد.اما در 
کنار این موفقیت بزرگ مشــکاتی هم وجود داشت، با این 
حال همیشه سعی میکردم مانع از جداشدن پذیرنده ها یا کم 
تراکنش شدن دستگاه ها شوم، حتی اگر تا ساعت 11 شب به 
منزل برنمیگشتم. برای رفع مشکات سعی میکردم با تعامل 

مناسبتر و پشتیبانی بهتر دستگاه ها، آن ها را رفع کنم. 
حامد مظفر: در طول این یکســال همیشه سعی می کردم 
به تــک تک پذیرنده های پرتراکنش شــب وروز ســر بزنم 
ومشکاتشان را حل کنم خودم را به آب آتش میزدم تا همه ی 

پذیرندها را راضی نگه دارم.

*چه حسی نسبت به شرکت دارید؟ آیا خاطره ای که این حس 
را برایمان نشان دهد می توانید تعریف کنید؟

اسماعیل عباسی: حــس به شرکت مانند حس به خانواده 
است. خود را عضوی از خانواده بزرگ ایران کیش می دانم که 

برای موفقیت خانواده باید تمام تاشم را به کار بگیرم.

مثا پذیرنده پر تراکنشی داشتیم که تک دستگاه ایران کیش 
را داشت، خواستار خدمات و هدایایی بود. برای اینکه پذیرنده 
حفظ شــود با هزینه شخصی خود یک فلش مموری و یک 
لوح تقدیر تقدیمشان شــد. همین امر باعث شد پذیرنده به 

ایران کیش متعهد بماند.
سجاد کمری: چون بیشتر وقت و انرژیم صرف پیشبرد اهداف 
شرکت می شود، طبیعتا تعصب خاصی نیز به شرکت دارم، در 
واقع می توان گفت ایران کیش خانواده دوم من است، این حس 
تعصب تا جایی است که دوست دارم با ایده ها و خاقیت های 
خود به نوبه خودم گره ای از کار شرکت باز کرده و شرکت را از 

سایر رقبا متمایز کنم.
اگر پذیرنده ای دستگاه ما را به هر دلیلی کنار بگذارد به شدت 
ناراحت شده و به فکر بازگرداندنش می افتم، حتی شده ازاین 
اتفاق تا جایی غمگین شوم که قرار مهمانی که شبش داشتیم 

را به هم زده و با کسی هم حرف نزنم.
حامد مظفر: من حس خیلی خوبی به این شرکت دارم چون 
وقتی وارد این شــرکت شدم هم کار پیدا کردم هم توانستم 
ازدواج کنم بچه دارشده وصاحب خانه وزندگی شدم. خاصه 
حس خوشبختی برای خودم را ازاین شرکت می بینم. وفادار و 
امانتدار شرکت هستم. برای همین تعصب زیادی به شرکت مان 
دارم. بارها به یک فروشــگاه درشهرمان رفتم وهمیشه سعی 
کــردم با تحریک وحرف های خودم پذیرندها راراضی کنم تا 

pos شرکت ما را جایگزین کنند.

*عجیب تریــن پذیرنده یا بهترین پذیرنده ای کــه با آن روبه رو 
بودید را وصف کنید؟ 

اسماعیل عباسی: انتخاب بهترین پذیرنده کار دشواری است 
چون واقعا همه پذیرندگان من بهترین هستند. اگر بخواهم از 
یک خاطره شیرین بگویم اینکه روز 27 اسفند که روز شلوغی 
بازار و خرید شــب عید بود، پیامک کالی تحت عنوان " عدم 
برقراری ارتباط- اصرار به حضور پشتیبان " برای روز بعدآمد. 

گپی با پشتیبانان برتر کشوری 
پرچم ایران کیش را برافراشته نگه می داریم

اسماعیل عباسی: 
اگر بخواهم از یک خاطره شیرین بگویم اینکه 
روز 27 اسفند که روز شلوغی بازار و خرید 
شب عید بود، پیامک کالی تحت عنوان " عدم 
برقراری ارتباط- اصرار به حضور پشتیبان " 
برای روز بعدآمد. در ساعات انتهایی همان روز 
برای حل مشکل وارد فروشگاه شدم. بعد از 
احوالپرسی با پذیرنده به سمت دستگاه رفتم تا 
مشکل دستگاه را برطرف کنم که دیدم دستگاه 
مشکلی ندارد. برگشتم که بگویم دستگاه 
مشکلی ندارد، دیدم پذیرنده به همراه چند تن 
از پذیرندگان دیگر با یک کیک تولد به سمتم 
آمدند. برای من جشن تولد مختصری گرفته 
بودند و یکی از بهترین روزهای زندگی من را 
رقم زدند.

حامد مظفر: 
من حس خیلی خوبی به این ایران کیش دارم 
وقتی وارد این شرکت شدم هم کار پیدا کردم 
هم توانستم ازداوج کنم بچه دار وصاحب خانه 
وزندگی شدم. خالصه حس خوشبختی برای 
خودم را ازاین شرکت می بینم. وفادار و امانتدار 
شرکت هستم. برای همین تعصب زیادی 
به شرکت مان دارم. بارها به یک فروشگاه 
درشهرمان رفتم وهمیشه سعی کردم با تحریک 
 pos وحرف های خودم پذیرندها راراضی کنم تا
شرکت ما را استفاده کنند 

ادامه در صفحه بعد
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در ســاعات انتهایی همان روز برای حل مشکل وارد فروشگاه 
شــدم. بعد از احوالپرسی با پذیرنده به سمت دستگاه رفتم تا 
مشکل دستگاه را برطرف کنم که دیدم دستگاه مشکلی ندارد. 
برگشتم که بگویم دستگاه مشکلی ندارد، دیدم پذیرنده به همراه 
چند تن از پذیرندگان دیگر با یک کیک تولد به سمتم آمدند. 
برای من جشن تولد مختصری گرفته بودند و یکی از بهترین 

روزهای زندگی من را رقم زدند.
سجاد کمری: پذیرنده هایم انســان های شریف و معقولی 
هســتند و با همه آنها رابطه ای دوستانه و صمیمی دارم،یکی 
از خاطره هــای خوبم از آقای محمد احمــدی آزاد که یکی از 
بهترین پذیرنده های شرکت هستند است، متاسفانه سال 96 
در مسیر رفتن به روستا تصادف کرده و راهی بیمارستان شدم، 
ایشــان بعداز باخبر شدن از تصادفم ساعت 11 شب به همراه 
همسرشان جهت عیادت به بیمارستان آمده بودند و از اینکه 
یک نفر از پذیرنده ها واقعا نگران حالم شده بود باعث دلگرمی و 

خوشحالی من شد.
حامد مظفر: بارها شده که با پذیرنده ها رفیق می شوم. همین 

رفاقت ها نشان میدهد که پذیرنده های خوبی داریم. 

*نحوه تعاملتان با پذیرنده ها چگونه است؟ 
اسماعیل عباسی: در ارتباط با پذیرندگان همین که پذیرنده 
حــس کند ما هم یکی مثل آنها هســتیم یعنی موفق عمل 
کرده ایم. هر چه قدر صمیمانه و دوستانه تربرخورد کنیم آنها نیز 
رفتار متقابلی نشان می دهند. شنیدن مشکات و خواسته های 
پذیرنــده و تاش برای رفع آنها می تواند ذهنیتی مثبت را در 

پذیرنده ایجاد کند.
سجاد کمری: شغل پشتیبانی یعنی ارتباط دائم با پذیرنده، 
حال اگر این ارتباط بر پایه احترام و ادب و دوستی نباشد روند 
و شرایط کاری پشتیبان با مشکل مواجه خواهد شد، شناخت 
و وفــق دادن اخاق و رفتار خــود با اخاق و رفتار پذیرنده ها 
کار بسیار دشواریست ولی با پیشه کردن صبر و ادب می توان 
مدیریت خوبی در رفتار با پذیرنده ها به وجود آورد، با این اوصاف 
من شــرط اول را بر ادب واحترام گذاشته ام و سعی میکنم در 
هر شــرایط و در برخورد با هر پذیرنده ای کمال ادب و احترام 
را رعایت کنم حتی اگر یکطرفه باشــد، سعی کرده ام اعتماد 
کامل پذیرنده ها را نسبت به پشتیبانی خوب و حل مشکات 
در سریع ترین زمان ممکن جلب کنم به طوریکه در آن ها این 
نگرش به وجود آمده که همواره دغدغه حل مشکلشان را دارم 
و نسبت به مشکاتشان بیخیال نیستم،که این رفتار و تعامل 
موجب شــده پذیرنده ها با خیال راحت دستگاه شرکت را به 

عنوان تک دستگاه یا دستگاه اصلی برگزینند.
حامد مظفر: سعی میکنم با پذیرندها صمیمی و درعین حال 
جدی رفتارکنم و به سخنان آن ها وقت و زمان آنها ارزش قائل 
شوم و مشکاتشان را زودتر حل کنم تا همیشه شرکت از من 

راضی باشد. 

*یک خاطره از سختی کار خودتان برایمان بگویید که اما نتیجه 
نهایی کار به دلتان نشست؟ 

اسماعیل عباســی: چند ماه پس از ورودم به شرکت برای 
 pc-pos یکی از نمایندگی شرکت های بیمه ای، دستگاه نصبی
فرستاده شد تا نصب شود. پذیرنده آدم جدی و سختگیری بود. 
اولین مورد راه اندازی و نصب pc-pos برای بنده بود و اســترس 
انجــام کار را داشــتم. ارتباط بین pos و pc برقرار نمی شــد و 
خطا های متعددی می داد. کم کم اعتراض پذیرنده را می شنیدم 
که می گفت تو بلد نیستی و دستگاه خراب آورده ای و شرکت 
باید این کارها را به کسی که وارد است بسپرد و....پس از 2ساعت 
کلنجار و رفع خطاها باالخره ارتباط برقرار شــد. بعد از انجام 
تراکنش و دیدن لبخند رضایت پذیرنده کل خستگی از تنم 

بیرون شد.

سجاد کمری: تابســتان 97 دســتگاه یکی از پذیرنده های 
پرتراکنشــم با مشــکل کم کردن چند باره مبلغ از حساب 
دارندگان کارت مواجه شد، برای رفع این مشکل و جلب اعتماد 
مجدد پذیرنده بیش از 15 مرتبه مسیر 30 کیلومتری روستا را 
طی کرده و هر بار بیش از 2 ساعت وقت می گذاشتم اما وقتی 
مشکل برطرف و اعتماد پذیرنده جلب شد حس خوشحالی و 

رضایت به من دست داد.
حامد مظفر: ازاین قبیل کارهایی که با تاش به نتیجه برسند 
زیادند اما زمانی که مدیر عامل شرکت ایران کیش از من تشکر 
کرد ولوح ســپاس فرستادند به دلم خیلی نشست. من هم از 
ایشان بسیار سپاسگزارم از زحمات فراوان ودلسوزانه ی ایشان 
که همیشه وهمه جا به فکر پشتیبان ها هستند واقعا تشکر ویژه 
دارم برای خودشان وخانواده ایشان آرزوی سامتی وموفقیت از 

خداوند متعال دارم.

*فکر می کردید به عنوان یکی از پشتیبانان برتر معرفی شوید؟ چه 
عواملی باعث دستیابی به این عنوان شد؟ 

اسماعیل عباسی: راستش را بخواهید دوست داشتم روزی 
اسمم در کنار پشتیبانان برتر ایران کیش قرار بگیرد ولی فکرش 
را نمیکردم به عنوان "برترین پشتیبان" شرکت انتخاب شوم. 
چون همه پشتیبانان در سطح عالی و پر تاش، کار میکنند و 

انتخاب از بین بهترین ها آرزوی بزرگی برایم بود.
باور کنید به خاطر عملی شدن اهداف و برنامه های شرکت و 
کسب رضایت مشتریان در چارچوب دستورالعمل های تعیین 
شده شرکت و با کمک رئیس محترم و همکاران گرامی در دفتر 
همدان و همراهی خانواده تمام تاش خود را به کار گرفتم تا 
بهترین عملکردم را داشته باشم و به اینکه پشتیبان برتر بشود 

و یانه فکر نمیکردم 
سجاد کمری: عنوان یکی از پشتیبانان برتر بین همکاران پر 
تاش و خوب شــرکت آرزوی من بود،که خدارا شــکر به این 
عنوان رســیدم،حقیقتا فکرش را نمیکردم ولی از کار و تاش 

خودم رضایت داشتم.
حامد مظفر: نه اولش انتظار نداشتم پشتیبان برترمعرفی شوم 
ولی از همان زمانی که استخدام شدم، برنامه ریزی های زیادی 
داشتم. در ابتدای کار روی pos هایی که برای اصناف پرتراکنش 
بودند تمرکز کردم. همیشــه می خواستم با یک برنامه ریزی 
خوب یک زمانی بهترین پشتیبان شرکت شوم. االن هم خداوند 
متعال راشاکرم وبه خودم افتخار میکنم که عضوی از شرکت 

ایران کیش هستم.

*چه سخنی از جانب پشتیبانان دارید و فکر می کنید ایران کیش تا 
چه اندازه به دغدغه های پشتیبانان هم توجه می کرده است؟

اسماعیل عباسی: پشتیبانان، خط مقدم و بازوی اجرایی و 
سرمایه های انسانی ایران کیش هستند که موفقیت شرکت رابطه 

مستقیمی با عملکرد آنان دارد.
قطعا توجه به شرایط مالی و روحی پشتیبانان باعث ارتقاء جایگاه 
شرکت خواهد شد. در سالی که گذشت شرایط بد اقتصادی، 
معیشت بسیاری از پشتیبانان را با مشکل روبروکرد. با وجود 
کرونا و شرایط و خطرات آن پشتیبانان جانانه و دلسوزانه پای 

شرکت ایستادند تا پرچم ایران کیش مثل همیشه باال بماند. 
ناگفته نماند که شرکت هم حمایت های خود را دریغ نکرده و تا 

حد امکان هوای پشتیبانان را داشته است. 
سجاد کمری: به نظر من شغل پشتیبانی نه تنها هیچ کم و 
کاستی نسبت به شغل هایی نظیر کارمند بانک و... ندارد بلکه 
با توجه به مشقت های پشتیبانی)ســرما،گرما،رفت و آمد...( و 
همچنین عملیاتی بودن این شغل و نوک پیکان بودن و اینکه 
پشتیبان چهره شرکت است و عملکرد پشتیبان مستقیما بر 
درآمد شــرکت تاثیر می گذارد انتظار مــی رود به دغدغه های 
پشتیبانان بیشتر پاسخ داده شود که عمده این دغدغه ها حقوق 
و مزایاست مدیر عامل محترم با تصمیماتشان وضعیت معیشتی 

و حقوق را خیلی بهبود بخشیدند که به نوبه خود کمال تشکر 
و قدردانی را دارم، اما هنوز هم جا دارد بیشتر به این دغدغه ها 

پاسخ داده شود.
حامد مظفر: ثابت وپایدار بودن در کار یکی از مســائلی است 
که امیدواریم به سمت آن پیش برویم بایدهمواره از پشتیبانان 
حمایت کنیم قطعا که مسائلی مثل افزایش حقوق یا در نظر 
گرفتن مزایایی دراین زمینه می تواند دراین مسیر کمک کننده 

باشد. 

*چه پیشنهاداتی برای بهبود آینده ایران کیش دارید؟ 
اسماعیل عباسی: ایران کیش قطعا با تدبیر و درایت مدیران و 
مسئوالن محترم و همت همه نیروهای پر تاش خود، جایگاه 
بهتری را کســب خواهد کرد و شعار " سفر به سوی برتری" را 
به نحو احسن صرف می کند. در این میان حمایت از پشتیبانان، 
توجه به پذیرندگان وفــادار و پر تراکنش و جذب پذیرندگان 
جدید از طریق اهدای جوایــز و تقدیر از آنان می تواند کمک 

شایانی به ما در مسیر اهدافمان بکند. 
سجاد کمری: با توجه به پیچیده ترو سخت ترشدن رقابت بین 
psp ها سرعت عمل در مرتفع ساختن مشکات موجود و بهبود 

و ارائه خدمات جایگاه ویژه ای دارد، همچنین سرعت دادن به 
ارائه خدمات ارزش افزوده در اولویت قرار گیرد.

از ســویی امیدوارم شرکت با بهره گیری از ایده های خاقانه و 
نوآورانه پشتیبانان جهت تولید محصوالت جدید که بتوان در 
قالب خدمات ارزش افزوده به پذیرنده ها ارائه شوند گام برداشته 

و مزیت رقابتی مناسب و نو حاصل شود. 
حامد مظفر: مسئله شارژ دســتگاه ها را توجه کنیم و مانع 
قطعی IP تراکنش شویم، بدنیست هم چنین به پذیرنده های 
VIP یک هدیــه کوچک بدهند. درآخر آرزوی موفقیت برای 

مدیــر عامل و رئیس دفتر شــرکتمان دارم به امید موفقیت 
وپیروزی همه شرکت ها و پشتیبان ها.

سجاد کمری: 
اگر پذیرنده ای دستگاه ما را به هر دلیلی 
کنار بگذارد به شدت ناراحت شده و به فکر 
بازگرداندنش می افتم، حتی شده ازاین اتفاق تا 
جایی غمگین شوم که قرار مهمانی که شبش 
داشتیم را به هم زده و با کسی هم حرف نزنم.

ادامه از صفحه قبل

گپی با پشتیبانان برتر کشوری 

پرچم ایران کیش را برافراشته نگه می داریم
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نگاهی به دستاوردهای ایران کیش در سال 99 

ارائه محصوالت جدید
   پات الیف    
محصول پات الیف که با شعار حال خوب زندگی پای به عرصه گذاشت تحقق یکی از خواسته هایی است که سال ها بسیاری 
از شرکت ها به دنبال آن بودند. یک اپلیکیشن به عنوان پلتفرم اکوسیستمی. محصولی که دیگر تنها یک اپلیکیشن پرداخت 

نیست بلکه اپلیکیشن های پرداخت تنها جزو کوچکی از آن هستند. 
پات الیف هم اکنون با داشتن امکانات پرداختی در زمینه های مختلف، خدمات شهري، خدمات جامع بانکي، گردشگري، 
بیمه، خدمات شهري و شهروندي، بازي وسرگرمي در دسترس عموم قرار گرفته است. این بستر همچنان در حال گسترش 

است. 

 EMV تست پایولت پرداخت مبتنی بر استاندارد  
با توجه به طرح جدید بانک مرکزی و استقرار استاندارد بومی شده EMV توسط بانک مرکزی، شرکت ایران کیش عملیات 
پرداخت موفق مبتنی بر این استاندارد را به صورت پایلوت از طریق دستگاه های خود در مقابل دوربین های خبرنگار شبکه 

خبر عملیاتی کرد. 
ایران کیش بیش از ششصد هزار کارتخوان مجهز به NFC دارد که به عنوان یکی از شرکت های پرداخت در راستای اهداف 
بانک مرکزی عملیات پرداخت بدون کارت فیزیکی و از طریق دستگاه های دارای قابلیت NFC خود و با کمک گوشی های 
موبایل را محقق ســاخته اســت. با استقرار استاندارد EMV انطباق هرچه بیشتر شــبکه پرداخت ایران با سایر شبکه های 

بین المللی پرداخت کشورهای دیگر تحقق میابد.

   رونمایی از "دارو پرداخت"
در سال 99 دارو پرداخت محصول بانک تجارت وایران کیش رونمایی شد.

این محصول که خدمتی جدید از ایران کیش و بانک تجارت برای صنعت دارویی کشور است در قالب سامانه ای برای مدیریت 
تعامات اعتباری بین شرکت های پخش و داروخانه ها پیاده سازی شده است. با این سامانه زنجیره پرداخت در صنعت دارو 
تکمیل می شــود. از جمله مزایای این طرح می توان به حذف کامل چک از چرخه مبادالت دارویی، خرید دین الکترونیکی 
اســناد توسط بانک و کاهش هزینه های مالی در این صنعت اشاره کرد. بزرگترین مزیت این سیستم حذف چک از چرخه 

مبادالت است.

    محصول زمرد تجارت )همکاری ایران کیش و بانک تجارت ( 
محصول زمرد بانک تجارت که زیر ساخت های فنی آن را ایران کیش فراهم کرده است، عما امکان عملیات مختلف بانکی را بدون حضور مشتری فراهم می کند. احراز هویت دیجیتال از 
جمله اقداماتی است که دراین طرح شکل گرفته است. مشتریان در اپلیکیشن زمرد تمام خدمات اعم از افتتاح حساب، تسهیات، سپرده و غیره را به صورت غیرحضوری دریافت می کنند. 

همچنین خدمات بانکی و مالی مانند صدور کارت، انتقال وجه کارت به کارت، اعام سرقت کارت و... از طریق اپلیکیشن نصب شده در گوشی کاربران ارائه می شود.

جایگاه مالی و بورس

  صعود ایران کیش به بازار اول بورس
یکی دیگر از اتفاقات امسال انتقال سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش از بازار دوم به بازار اول بورس بود.

در متن انتقال سهام رکیش به بازار اول، آمده است: 
جناب آقای پیمان منعم طبري

چنانچه استحضار دارید انتقال سهام پذیرفته شده بین تابلوها و بازارهای بورس اوراق بهادار تهران بر اساس اطاعات آخرین صورت های مالی حسابرسی شده و سایر شرایط مندرج در مواد 
12 الی 15 دســتورالعمل پذیرش، در پایان مردادماه هر ســال انجام می شود. با عنایت به اینکه شرکت کارت اعتباری ایران کیش شرایط مقرر برای تابلوی فرعی بازار اول بورس تهران را 
احراز نموده است، نماد معاماتی آن از تابلوی بازار دوم به این تابلو منتقل شد.ضمن عرض تبریک به مدیران، کارکنان و سهامداران محترم آن شرکت، امید است با تداوم رعایت قوانین و 
دستورالعمل های مقرر، شاهد رشد و تعالی روزافزون و تداوم حضور آن شرکت در بورس اوراق بهادار تهران باشیم." انتقال به شرکت های بازار اول بورس، به معنای افزایش اعتبار و مرغوبیت 

آن شرکت است. شرکت های بازار اول در شفافیت و نقدشوندگی جایگاه بهتری نسبت به شرکت های بازار دوم دارند.

   تحقق سود ایران کیش فراتر از بودجه پیش بینی شده
در نیمه اول سال 99 شاهد دستیابی به سود 6 ماهه فراتر از بودجه پیش بینی شده بودیم.

یکی از دالیل این موضوع پروژه هایی است که در سال قبل برنامه ریزی شد. رشد و فعالیت درگاه پرداخت اینترنتی ایران کیش نیز از دیگر دالیل دراین عرصه به شمارمیاید. 

توانایی های فنی
    پیشتازی ایران کیش در شاپرک 2

با نفوذ ایران کیش در فضای بازار و طرح های نو آورانه ای که این شرکت خصوصا دریکساله اخیر داشته است، ورود ایران کیش در شاپرک 2 و همکاری با شرکت خدمات انفورماتیک یکی 
از اتفاقات مطلوب سال 99 به شمار میاید. ایران کیش به عنوان نخستین شرکت پرداختی که امور فنی را در مسیر شاپرک 2 با موفقیت طی کرد مطرح است این موضوع می تواند تحول 

بزرگی را درصنعت پرداخت رقم بزند. 
ایران کیش اولین شرکتی بود که در شاپرک 2 اعام همکاری کرد و هم راستا با شرکت خدمات انفورماتیک، آزمون های بایسته را پشت سرگذاشت. 
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کسب عناوین 

افزایش مراکز ایران کیش

IPG آغاز همکاری های جدید ایران کیش همزمان با صعود در   
تداوم رشد جایگاه شرکت ایران کیش در IPG باعث ایجاد همکاری های جدیدی از جمله پذیرنده هایی چون دفاتر پیشخوان دولت، دانشگاه آزاد، کارگزاری های بورس، تپ سی و... شد.از 
مهمترین اقدامات صورت گرفته در خصوص ارتقاء نرم افزاری می توان به بهبود طراحی صفحه درگاه پرداخت و افزودن قابلیت های نمایش کارت های مشتریان و افزایش امنیت مبادالت 
اشاره کرد.افزایش تعداد سرورها و تجهیزات الزم در جهت افزایش سرعت و تراکنش های موفق نیز از سایر اقدامات در حوزه درگاه های پرداخت اینترنتی است. توسعه فعالیت ها و ابزارهای 

فراتر از دستگاه پوز یکی از کارهای جدی است که ایران کیش طی دوسال گذشته در راستای مسیر نوین این شرکت نسبت به آن اقدام کرده است.
اجرای پروژه های جانبی و ارائه ســرویس های خاص در قالب قرارداد اصلی با بانک )پروژه ســوخت- باسا- کارگزاری ها- نظام مهندسی- دانشگاه ها- شرکت های پخش – خودروسازی ها- 

بیمارستان ها- بیمه کوثر و غیره( را هم نباید از یاد برد. 
قرارداد با شرکت دیجی کاال ) پروژه دیجی پی( و امکان خرید اقساطی از سایت دیجی کاال با کارت های آسان خرید. عقد قرارداد با فروشگاه زنجیره ایی رفاه با عنوان پذیرنده آسان خرید 

در شعب سراسر کشور از سایر قراردادها و اتفاقات مثبت است. 

    حفظ جایگاه ایران کیش در رنکینگ جهانی
آخرین گزارش نیلسون ریپورت بیانگر حفظ جایگاه ایران کیش و رتبه سی و سوم این شرکت در بین 150 شرکت پرداخت 
برتر جهان است. ایران کیش در سال گذشته نیز در رنکینگ جهانی نیلسون ریپورت با 9 پله ارتقا از رده چهل و دوم به رتبه 
سی و سوم برترین شرکت پرداخت وپذیرنده جهان صعود کرده بود. نیلسون ریپورت آمریکا در حوزه بانکداری و پرداخت یک 
مرجع بین المللی به شمار می آید و تمام موسسات مالی، صادر کننده ها و پذیرندگان کارت به تفکیک دراین گزارش بررسی 
می شوند. شماره 1183 نشریه نیلسون ریپورت آمریکا آخرین رده بندی شرکت های جهان در سال 2019را ارائه داده است 

که ایران کیش اینبار هم جزو یکی از برترین شرکت های ایران و جهان دراین رتبه بندی قرار گرفته است.

دریافت نشان عالی مدیریت سال برای دومین سال پیاپی 
پیمان طبری مدیرعامل ایران کیش امسال هم برای دومین بار متوالی نشان عالی مدیرسال را در پنجمین اجاس سراسری 

نشان عالی مدیر سال دریافت کرد.
این اجاس با حضور عیسی کانتری معاون رئیس جمهور، علی اکبر مونسان وزیر میراث فرهنگی، داوود دانش جعفری عضو 

مجمع تشخیص مصلحت نظام و برات قبادیان معاون وزیر صمت برگزارشد.
با بررسی شاخص های رهبری و مدیریت سازمان، منابع انسانی و کارکنان، میزان توجه به حوزه آموزش، کیفیت، خدمات 
و محصوالت، نتایج رضایت مشــتریان و مصرف کنندگان، ایران کیش موفق به دریافت این تندیس، نشان زرین و باالترین 

سطح نشان عالی مدیریت شد.

    دریافت تندیس اجالس رضایتمندی مشتری 
در سالی که پشت سر گذاشتیم ایران کیش همچنین موفق به دریافت تندیس اجاس رضایتمندی مشتری در اجاس سراسری رضایتمندی مشتری شد. 

درمتن این تندیس آمده است:"ایران امروز هرچه بیشتر نیازمند اجرای اصول ارزشمند رضایتمندی مشتری در سازمان ها و برندهایی است که بر پایه اعتماد متقابل شکل می گیرند. با توجه 
به اهمیت موضوع و اتکال جنابعالی به خداوند متعال که با عمل خالصانه و بهره گیری از دانش تخصص و تعهد گامی موثر در اقتصاد کشور نهاده اید، دبیرخانه دائمی انتخاب شما به عنوان 
رهبر مشتری مدار در اجاس رضایتمندی مشتری که برگ زرین و درخشان دیگری در کارنامه افتخارات کشور عزیزمان به ارمغان آورده است را تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند 

متعال توفیق روز افزون آن مجموعه محترم را مسئلت می داریم."

  افتتاح دفاتر جدید ایران کیش در تهران 
یکی از اتفاقاتی که در سال گذشته به منظور خدمت رسانی سریعتر و با کیفیت تربه مردم و پذیرندگان، انجام شد افتتاح دفاتر 

جدید شرکت کارت اعتباری ایران کیش در نواحی شرق، غرب، شمال و جنوب تهران بود.
تفکیک دفاتر تهران یک رخداد مثبت در مدیریت پایانه های فروشگاهی پایتخت ببه شمارمیاید. در حال حاضر هشت منطقه 
به عنوان مناطق اصلی هدفبندی شــده اند، شــمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز، در کنار سه ناحیه اطراف تهران که زیر نظر 
دفاتر اصلی مشغول به فعالیت خواهند شد، ازاین پس دفتر شمال ایران کیش در محدوده میرداماد، دفتر غرب در محدوده بلوار 
فردوس، دفتر شرق در محدوده پیروزی و دفتر جنوب در محدوده نازی آباد در کنار دفتر مرکزی که در میدان فردوسی است 
به خدمت رسانی می پردازند. ایران کیش سه ناحیه دیگر هم که در اطراف تهران هستند تاسیس کرده است که زیر مجموعه 

دفاتر اصلی هستند. این سه دفتر در ناحیه اسامشهر، ناحیه ورامین و پیشوا و قرچک، ناحیه دماوند و پردیس دائر شده اند. 
از سویی ایران کیش در سال جدید خرید ملک ساختمان میرعماد و ملک کرمان را نیز انجام داد. 

    ارتقادرکاهش خطای پذیرندگی باوجودشبکه وسیع پذیرندگان
استمرار کاهش خطای پذیرندگی ایران کیش در ماه های اخیر رتبه این شرکت در شاخص مذکور را سه تا چهار پله ارتقا داده 
است. این در حالی است که ایران کیش دارای یکی از بزرگترین شبکه های پذیرندگان کشور است و تعداد باالی تراکنش ها 
احتمال میزان خطای پذیرندگی راافزایش میدهد، اما این شــرکت علی رغم تراکنش باال، توامان موفق به کاهش خطای 

پذیرندگی نیز شده است.
تداوم کاهش خطای پذیرندگی ایران کیش طی ماه های اخیر این شرکت را با رشد سه تا چهار پله ای به جمع یکی از برترین 

شرکت های صنعت پرداخت و سه شرکت اول در این شاخص اضافه کرد.
این روند نشــان دهنده پشــتیبانی ایران کیش از تراکنش های صحیح و دقت در عملکرد است. هرچه قدر شاخص خطای 

پذیرندگی کمتر باشد نشان دهنده آن است که یک شرکت عملکرد بهتری داشته است.
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مشارکت خانواده ایران کیش به مناسبت روز اهدای خون
خانواده ایران کیش به مناسبت روز اهدای خون، با توجه به ضرورت اهدای خون در ایام کرونا داوطلبانه دراین امر مشارکت کردند. این برنامه با استقبال سرمایه های انسانی ایران کیش روبه 

روشد. سازمان انتقال خون تهران نیز به دلیل این مشارکت در پیامی از پیمان طبری مدیر عامل ایران کیش قدردانی کرد.

همکاری ایران کیش با موسسه خیریه مهر آفرین 
ایران کیش در سالی که گذشت بخشی از خدمات این شرکت و اپلیکیشن پات را برای حمایت از زنان، کودکان و خانواده های بدسرپرست، بی سرپرست 
وکودکان کار اختصاص داد. ایران کیش در بخش نیکوکاری خود این امکان را در همکاری با موسسه خیریه مهر آفرین ایجاد نمود. موسسه نیکوکاری 
مهرآفرین فعالیت خود را از 1384 در زمینه حمایت از بیش از 8000 از زنان، کودکان و خانواده های بد سرپرســت، بی سرپرســت و کودکان کار آغاز 
نموده است. منابع مالی مؤسسه در اعطای ارزاق، پوشاک، ودیعه مسکن و کمک هزینه های تحصیلی و ساختن سرپناه و مدرسه یا بازسازی کاس های 

درس برخی مناطق محرومی که خیریه در آن شعبه دارد، هزینه می شود.

همکاری ایران کیش با هالل احمر
ایران کیش در سال 99 هم مانند سال گذشته با سازمان هال احمر همکاری می کرد. همچنین سازمان هال احمر نیز به طور ویژه 

از پیمان طبری مدیرعامل ایران کیش قدردانی کرد.
هال احمر به دلیل جمع آوری کمک از سوی ایران کیش به نفع نیازمندان و آسیب دیدگان حوادث سیل سال گذشته این قدردانی را به عمل آورد. 

یلدای متفاوت ایران کیشی ها در کنار پرستاران 
شب یلدای ایران کیش امسال متفاوت تراز همیشه برگزار شد. شبی که مقارن با روز پرستار بود، ویژه پرستاران و کادر درمانی که در سخت ترین روزها ایستاده اند تا مابمانیم. صبح یلدا لوح 
یادمان روز پرستار که با متن و عکس هایی یلدایی طراحی شده بود، به امضای خانواده ایران کیش رسید و توسط روابط عمومی به همراه هدایایی یلدایی به پرستاران چند بیمارستان از جمله 

بیمارستان هاجر ویژه بیماران کرونایی تقدیم شد.

برگزاری مراسم های روزهای خاص 
 همچنین به مناسبت روزهای متفاوت، روز زن، 
مرد، کتابخوانی، درختکاری و... برنامه هایی بدین 
منظور برگزار شد. 

خاطره های 99 
مسئولیت های دیگر، یادمان نرفته!

 ایران کیش در کنار فعالیت های مربوط به عرصه صنعت پرداخت البته که از عمل به مسئولیت های 
اجتماعی خود نیز غافل نشــد. فعالیت های امور خیریه، فعالیت های محیط زیستی و اتفاقات 
خوبی ازجمله اهدای خون و یا برگزاری کمپین کتابخوانی از جمله برخی اقدامات دراین زمینه 

بوده اند نگاهی کوتاه به برخی از آن ها خالی از لطف نیست. 

پویش پذیرنده سبز
نخستین پویش پذیرنده سبز به منظور احترام به محیط زیست در روز درختکاری برگزار شد. 

کمک در ساخت مدرسه 
ایران کیش در اسفند 99 کلید یاری رسانی به ساخت یک مدرسه را در یکی از مناطق محروم در چهار محال و بختیاری زد. 

وفامندان پات 
برای حمایت از همکاران 
همیشگی اپلیکیشن پات که 
دارای بیشترین امتیاز بودند 
در رده های مختلف قدردانی 
شد. 
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کتابماه:

بی نظمی پنهان در سازمان هاعنوان

کتاب صوتینوع

سارگلانتشارات

موضوع

یکی از اساســی ترین مشــکاتی که اکثر ســازمانها باآن مواجه هستند، 
مشکات انضباطی موجود در سازمان است. معموال در سازمانها کارکنانی 
وجود دارند که به دنبال بر هم زدن نظم و انضباط سازمانی هستند. این در 
حالی اســت که اغلب مدیران به دنبال محیطی آرام و به دور از ناهنجاری 
می گردند. غیبت و یا تاخیر در میان این کارکنان بسیار دیده می شود. آنها 
ممکن اســت دایما با همکاران و مراجعان درگیری داشته باشند و معموال 
در قبال دســتورات روسا و سرپرســتان خود بی اعتنا باشند و تمایلی به 
رعایت قوانین و مقررات نداشــته باشند. قبل از این که وارد بحث انضباط 

در سازمانها شویم، باید تعریفی درست و مناسب از انضباط داشته باشیم.

تعریف،ساختار،کاربرداصطالح

qVSDC

یــک فنــاوری نویــن ارائــه شــده از طــرف ویــزا در حــوزه 
ــا  ــه EMV بن ــر پای ــه ب ــت ک ــی اس ــای غیرتماس کارت ه

ــده است.  ش

مزیت اصلی آن، زمان انجام تراکنش می باشــد که معموالً کمتر از 
نصف ثانیه می باشد. 

از این فناوری در کاربردهای کیف پول استفاده می شود.

EMV CAP

یــک راهکار برای اعتبارســنجی و احراز هویــت دارندگان کارت، 
 program( CAP)Chip Authentication استفاده از سرویس
می باشــد که از کارت بانکی هوشمند مشتری در جهت تولید یک 
کلمه عبور یکبارمصرف بر پایه رمز کارت، استفاده می شود. توسط 
مســترکارت ارائه شــده و ویزا نیز آن را تأیید نموده است که یک 
روش اعتبارسنجی دوعاملی در تراکنش های بانکی است. استفاده از 
این روش در جهت کاهش تقلب هایی که کارت در آن حضور ندارد 
)CNP(، تأثیر بسزایی دارد. با توجه به اینکه از بستر موجود کارت 
هوشمند مبتنی بر EMV استفاده می شود، مقرون به صرفه بوده و 
می تواند در آینده ای نزدیک به عنوان راهکار بهینه مورد اســتفاده 

قرار گیرد.

اصطالحات 

سرانه مطالعه ایران حدودا برای هر نفر به 2 دقیقه رسیده است که با احتساب مطالعات کتب 
درســی به 10 الی 12 دقیقه می رسد!!! )این آمار رسمی و دربرگیرنده ی کتب چاپی است؛ 

بدون احتساب کتاب های صوتی و دیجیتال(.
با توجه به این نکته تصمیم داریم هرماه در نشریه ی پرداخت سبز، کتاب های مفید و جالب 

را معرفی کنیم تا راه افزایش این آمار را هموارتر سازیم.

وقتی دو نفر یا بیش از دو نفر در کنار یکدیگر قرار می گیرند 
و خواســته ها، ویژگی ها، انتظارات یا اهدافشــان به هم گره 

می خورد، عماً با گروه مواجه هستیم.
گروه ها گاهی اوقات به شکلی خاص تر و در قالب تیم ها فعالیت 
می کنند. اگر چه گروه و کار گروهی، بحثی بسیار گسترده تر 
از تیم و کار تیمی اســت و کار تیمی و حاشیه های آن، تنها 
بخش کوچکی از دانش شناخت گروه ها و رفتار آنها را تشکیل 

می دهد.به اختصار در مورد آن ها صحبت می کنیم.
شما به عنوان عضوی ازیک تیم از طریق درک درست نقش 
خودتان در درون تیم می توانیــد نقاط قوت خود را بهبود و 
گســترش داده و نقاط ضعف خودتان را مدیریت کنید. این 
درک از موقعیت، موجب بهبود نوع ارتباط شما با سایر افراد 

تیم خواهد شد.
اگر تمامی افراد تیم ســبک رفتاری و نقش مشــابه داشته 
باشند، در این صورت ممکن است که تیم نامتعادل شود زیرا 
ممکن است برای انجام وظایف و مسئولیت های خود به جای 

همکاری با یکدیگر، رقابت کنند.
با دانستن این مطالب شما می توانید دریابید که چه نقش هایی 
در درون تیم نیاز به پوشش دارند و یا اینکه چه میزان تنش 

رفتاری و یا ضعف در میان افراد تیم وجود دارد.
ممکن است شما و افرادی که با آن ها کار می کنید، در شرایط 
متفــاوت رفتار و واکنش های متفاوتی از خود نشــان دهید. 
شرایطی مانند حضور در یک تیم جدید یا تغییری در فعالیت 

تیم فعلی.
بر این اساس به 9 نقش مدل بلبین در کار تیمی می پردازیم 

که در واقع به سه گروه تقسیم شده اند:
1- نقش بر پایه ی فعالیت )افراد عمل گرا(:

)Shaper( شکل دهندگان یا موتورهای محرک گروه
)Implementer( افراد اجرایی

)Completer-Finisher( کامل کننده ها یا تمام کننده ها
شــکل دهندگان یا موتورهــای محرک گروه )SH(شــکل 
دهندگان افرادی هســتند که چالش های ایجاد شده در تیم 
را بهبود می بخشند. آن ها افراد پر انرژی و برونگرا هستند که 
همیشه بهترین رویکرد را برای حل مسائل پیدا می کنند. این 
افراد کسانی هستند که همه چیز را بهم می زنند تا اطمینان 

حاصل کنند که همه ی احتماالت در نظر گرفته شده است.
این افراد با وجود اینکه مشکات چالش های به وجود آمده را 

مشاهده می کنند باز هم تمایل دارند تا شجاعانه به سمت آن 
بروند در صورتی که افراد دیگر تسلیم شدن را ترجیح می دهند 
و دیگر نقطه ضعف بالقوه ی این افراد جر و بحث کردن است 

که ممکن است برای دیگران آزار دهنده باشد.
افراد اجرایی )IMP(: افراد اجرایی کسانی هستند که کارها را 
انجام می دهند. این افراد ایده ها و مفاهیم پذیرفته شده در تیم 
را بــه فعالیت ها و برنامه های کاربردی تبدیل می کنند. آن ها 
معموال افرادی محافظه کار و با انضباط هستند که کارها را به 
صورت سیستماتیک و بسیار سازماندهی شده انجام می دهند. 
این افراد کسانی هستند که شما می توانید برای انجام کارها 

روی آن ها حساب کنید.
یکی از ایرادات این افراد شــاید نامنعطف بودن آن ها باشد و 

اینکه در برابر تغییرات تا حدی مقاومت می کنند.
 :)CF(کامل کننده ها-تمام کننده ها

تمام کننده ها افرادی هستند که پروژه ها را به طور کامل به 
پایان می رســانند. آن ها از این که در انجام پروژه ها خطایی 
وجود نداشته باشد و یا حذفیاتی صورت نگرفته باشد، اطمینان 
حاصل می کنند. این افراد به جزئیات کوچک توجه می کنند.

آن ها خیلی به مهلت تعیین شــده برای تکمیل پروژه توجه 
دارند و به علت همین نگرانی و توجه، به گروه فشار می آورند تا 
کار مورد نظر را در زمان تعیین شده به پایان برسانند. تعریف 

این افراد از یک فرد حرفه ای این است: با وجدان و مشتاق!
بــا این حــال از نقاط ضعــف قابل قبول این افراد داشــتن 
نگرانی های غیر ضروری است که امکان دارد تیم را دچار تنش 

کنند.
2- نقش بر پایه ی افراد )مردم گرا(

)Coordinator( هماهنگ کننده ها
 -Team Workers( گروهی کارها یا دیپلمات ها
)Resource Investigator( کاشف یا محقق منابع

هماهنگ کننده ها )CO(: هماهنگ کننده ها افرادی هستند 
که به صورت ســنتی نقش رهبری تیــم را بر عهده دارند و 
همچنین به عنوان رئیس نیز به آن ها اشــاره می شود. آن ها 
تیم را برای درک و فهم اهداف مورد نظر راهنمایی می کنند. 
این افراد معموالً شنوندگانی عالی هستند و همچنین به طور 
طبیعی توانایی تشخیص جایگاه هر کدام از اعضاء تیم را در 
جدول سازمانی دارند. آن ها افرادی آرام هستند و در تفکیک 

وظایف بسیار مؤثر و تأثیر گذار عمل می کنند.
نقطه ضعف این افراد این اســت که با تفویض اختیار بیش از 
حد، از مسئولیت های شخصی خود دور می شوند و تمایل به 

دستکاری آن ها دارند.
گروهی کارها یا دیپلمات ها )tw( گروهی کارها معموال در حال 
ارائه پشتیبانی هستند تا اطمینان حاصل کنند که افراد درون 
تیم به صورت اثربخش با هم همــکاری می کنند. این افراد 
نقش مذاکره کنندگان را در درون تیم دارند. همچنین آن ها 
افرادی انعطاف پذیر، دیپلماتیک، حساس و باهوش هستند. 
گرایش آن ها به ســمت افرادی است که در گرفتن حق خود 
توانا هستند مگر این که اولویت تیم همبستگی وکمک کردن 

به افراد همراه باشد.
ضعف آن ها این اســت که گرایشــات غیرمنطقی دارند ودر 

مباحثه ها و تصمیم گیری ها نامتعهد هستند.
کاشف یا محقق)RI(: محققان خاق و کنجکاو هستند. آن ها 
گزینه های قابل دسترســی را کشف می کنند، مخاطبین را 
گســترش می دهند و به عنوان نماینده ی گروه برای بدست 
آوردن منابع برای تیم به مذاکــره می پردازند. آن ها اعضای 
پرشــور و مشــتاق گروه هستند،کســانی که با شناسایی و 
کارکــردن با ذینفعان خارج از گــروه به تکمیل اهداف گروه 
کمک می کنند. آن ها معموال به خارج سازمان می روند و اغلب 
افراد برون گرایی هستند. در واقع به نظرات و ایده های دیگران 

گوش می دهند و پذیرای آن ها هستند.
نقطه ضعف این افراد این است که به سرعت اشتیاق خود را از 

دست می دهند و اغلب بیش از حد خوش بین هستند.

تیم چگونه باید کار کند؟
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4ســال پس از اختراع اولین دستگاه ATMدر دنیا، بانکی در 
تهران 6 عدد از این دســتگاه را خریداری ونصب و راه اندازی 
کرد. اتفاقی که می توان معنای آن را اینگونه برداشت کرد که 
ایران قبل از ژاپن وارد حوزه پرداخت الکترونیک شده است. 
از سال 1350 این دستگاه ها با تهران کارت مورد استفاده قرار 
می گرفت اما بعد از مدت کوتاهی متوقف شد. تا اینکه در دهه 
70برخی بانک های دولتی با صدور عابربانک ها مجددا استفاده 

از این دستگاه ها با نام خودپرداز را وارد زندگی مردم کردند.
در مقایسه با صنعت ساختمان و نفت، چسبندگی ابزارهای 
پرداخت الکترونیک به زندگی ما بیش از صنایع دیگر است. 
این صنعت بسیار جوان با ضریب نفوذ بسیار باال به سرعت به 
عنوان یکی از ملزومات زندگی شهری و روستایی شناخته شد.

ضرورت به وجود آمدن شــرکت هایPSP از چه زمانی 
حس شد؟

اولین بار 600 دستگاه پوز در سال 76 توسط بانک ملی وارد 
و نصب شد اما خیلی فعال نبود. چون نظام بانکی اصا آماده 
ورود به این حوزه نبود. ظرفیت فنی، مدیریتی، فکری و نیروی 

انسانی متخصص در آن زمان در شبکه بانکی وجود نداشت.
در اواخر دهه 70 دو بازیگر غیربانکی به نام های سایپا کارت 
و ثمین کارت به این حوزه وارد شدند. این دو شرکت توسط 
مدیران وقت شــرکت های داده پردازی و ایز ایران تاســیس 
شدند. این دو بر حسب اتفاقاتی ریشه های مشکات پرداخت 
و نیازهای جامعه را شناسایی کردند و شروع به صدور کارت 

کردند.
اما با مخالفت بانک مرکزی روبرو شدند. بانک مرکزی معتقد 
بود این کار صرفا در حیطه اختیارات بانک و شبکه بانکی است 
و این شرکت ها هیچ یک بانکی نیستند و نمی توانند در این 

فضا فعالیت کنند..
از طرفــی بانک ها اعام کردند که در ســاختار خود امکانات 
الزم بــرای انجام این کار را ندارند. پس باید شــرکتی خارج 
از بانک ثبت کنیم تا این ماموریت را داشــته باشد. و از اینجا 
شرکت های PSP زیر نظر بانک ها آغاز به کار کردند. از اینجا بود 

که شرکت های PSP بانکی تاسیس و مرسوم شدند.
از ســویی دیگر درخواســت هایی مبنی بر دریافت مجوز از 
شــرکت های مختلف غیر بانکی به بانک مرکزی رسیده بود. 
بانک مرکزی پس از بررسی درخواست ها به شرکت هایی خارج 

از بانک هم مجوز فعالیت در این حوزه را ارائه داد.
در ابتدا اسم اصلی )Technology services provider( بود که به 
اختصار TSP نامیده میشد اما بعد با در نظر گرفتن محدوده 
مجاز فعالیت این شــرکت ها که پرداخت الکترونیک بود به 

)Payment services provider( یا PSP تغییر یافت.
از اواخر سال 82 این صنعت روند رو به رشد خود را آغاز و با 
سرعتی چشمگیر پیشرفت کرد. ابتدای دهه 90 نیز با حضور 
شــاپرک نظام پرداخت الکترونیک تعریف دقیق و مشخصی 
پیدا کرد و این شرکت ها ملزم به رعایت قواعد و قوانین بازار 

کسب و کار و رقابت شدند.
اساسی ترین نکته با ورود شاپرک،قطع ارتباط مالکیتی بانک ها 
با این شــرکت هایPSPبود. بعد از آن نظــم و انضباط بازار، 
جمع آوری پوز های تکراری و بدون استفاده هم در برنامه های 

این شبکه بود که تاکنون در حال انجام است. 

امروز و آینده ی PSP ها:
افزایش تقاضا از سمت کاربران منجر به افزایش سرویس ها و 
بعد از آن افزایش ابزارها شــد. ابتدا با دستگاه ATM و سپس 
دستگاه های پایانه فروشــگاهی و در یکی دو سال اخیر نیز 

پرداخت موبایلی رواج پیدا کرده است.
این ابزارها و سرویس ها هزینه هایی هم دارد که بانک مرکزی و 
شاپرک پس از گذشت چندین سال در حال تدوین برنامه های 

صحیح دریافت کارمزد هستند.
نظــام کارمزدی ایران منحصر به فرد اســت چرا که در تمام 
دنیــا دارنده و پذیرنــده کارت خوان کارمــزد می پردازد. در 
کشور ما مدل وارونه وجود دارد چرا که مصرف کننده از این 
خدمات استفاده می کند و بانک هزینه آن را در قالب سوبسید 

می پردازد.
مســتقل از اینکه مقدار کارمزد در کانال های مختلف چقدر 
باشــد، نفس اعمــال کارمزد بــر روی ایــن تراکنش ها امر 
پسندیده ای است که به زودی به بقیه تراکنش ها هم توسعه 
پیدا کند. در حال حاضر کارمزد تراکنش وجود دارد و بابت هر 
تراکنش، یک کارمزد پرداخت و یک کارمزد دریافت می شود 
اما مهم تر از همه این است که کارمزد به آن شخص واقعی که 

باید این کارمزد را پرداخت بکند، منتقل شود.
شــرکت های PSP بازوی راســت صنعت پرداخت هستند و 
پیش بینی می شود در آینده ای نزدیک این نقش پررنگ ترو 
بزرگ ترنیز بشود. زیرا به سرعت با پیشرفت تکنولوژی همگام 
و همسو هستند و هرروز خدمات نوینی در راستای پرداخت 

الکترونیک امن و سریع و آسان ارائه می دهند.

شرکت های psp، از گذشته تا به امروز
منیر دادپی

شیوع کرونا ویروس قبل از هر چیز یک فاجعه انسانی است 
و صدهــا هزار نفر را تحت تأثیر قرار داده اســت. همچنین 
پیامدهای ایــن ویروس تأثیر فزاینده ای بر اقتصاد جهانی و 
کســب و کارهای خرد و کان دارد. شــیوع این بیماری به 
سرعت در حال رشد است و نزدیک به یکسال از شروع همه 
گیری کرونا در کشور ما میگذرد.قرنطینه و شیوع بیماری بر 
تمام جنبه هــای زندگی اثر گذار بود. اما مهمترین اثری که 
زندگی بســیاری از افراد را تحت الشعاع قرار داد، مشکات 
اقتصادی معیشتی برای افراد بود.این پاندمی منجر به رکود 
اقتصادی در اکثر کشورهای جهان گردید من جمله کشور 
خودمان.به همین دلیل بعد از گذر چند ماه، دولت ها تصمیم 
گرفتند محدودیت ها را کاهش دهند تا چرخه ی اقتصادی از 

سکون خارج شود و مجدد به حرکت بیفتد.
دراین بین،ارتقای نرم افزارهای پرداخت الکترونیک و تولید 
دستگاه های جدید در این راستا، پیشرفت غیر قابل انکاری 
بود که در یکسال اخیر رخ داد.در واقع نقش پررنگ پرداخت 

الکترونیک و ارتقای آن را نمی توان نادیده گرفت.
در شرایطی که پشت سر گذاشتیم، از یک سو کاهش تقاضا 
و از سوی دیگر کاهش عرضه )توقف تولید یا وارد کردن مواد 

اولیه( منجر به رکود اقتصادی گشت.
همه گیری کرونا به غیر از تلفات ســنگین انسانی که به بار 
آورده و تاکنون بنابر آمارهای رسمی بالغ بر 72میلیون نفر 
را مبتا کرده و یک میلیون و یکصد و شصت هزار نفر را به 
کام مرگ کشیده، بیشترین ضربه و آسیب را به اقتصاد جهان 

وارد کرده است.
افزایش تعداد بیکاران، تعطیلی کارخانه ها و شرکت های بزرگ 

تولیدی، آسیب شدید بخش گردشگری و هوانوردی، کاهش 
قیمت نفت و سایر عوامل از جمله اثرات اقتصادی این ویروس 

کشنده بوده است.
اما یکی از بخش هایی که بیشــتر ضربه اقتصادی را از کرونا 
دیده، بخش گردشگری اســت. تارنمای کنفرانس تجارت 
و توسعه ســازمان ملل در گزارشی در زمینه تاثیر کرونا بر 
صنعت گردشگری جهان نوشت: کرونا دست کم 1.2 تریلیون 

دالر بر صنعت گردشگری جهان خسارت وارد کرده است.
گردشگری پایه و اساس اقتصاد بسیاری از کشورها را تشکیل 
می دهد و نقش حیاتــی در زندگی میلیون ها نفر در جهان 
دارد. ارزش این صنعت در 20 سال گذشته از 490 میلیارد 
دالر به 1.6 تریلیون دالر رســیده است. اما کووید -19 این 
صنعت را متوقف و تبعات اقتصادی شــدیدی را بر آن وارد 

کرده است.
این در حالی است که آسیب دیدن کشورها به سبب ویروس 
کووید 19 حداقل در ســال آینده نیز کاما محسوس باشد.

درآمد حاصل از گردشگری، رقم قابل توجهی در بودجه برخی 
کشورها است. چینی ها، تعداد قابل توجهی از گردشگران در 
جهان را تشــکیل می دهند و قرنطینه و بسته شدن مرزها 
در این کشور و کشورهای دیگر مانند فرانسه، اسپانیا، ایاالت 
متحده آمریکا، ایتالیا، ترکیه، مکزیک، آلمان، تایلند و بریتانیا 
که از مقاصد اصلی گردشگری در جهان هستند، بر بودجه 

این کشورها، فشار مضاعفی وارد خواهد کرد.
کشورهای در حال توسعه ممکن است بیشترین و عمیق ترین 
کاهش تولید ناخالص داخلی را داشته باشند برخی از مقاصد 
گردشگری از جمله کنیا، مصر و مالزی ممکن است بیش از 

3 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از دست بدهند.
اما بخش گردشــگری در بسیاری از کشورهای ثروتمند نیز 

تحت فشار است.
کاهش پروازهای بین المللی در کنار محدودشدن سفرهای 
داخلی به دلیل قرنطینه و محدودیت های اجتماعی ترددها را 
کاهش داده و به لغو بسیاری از پروازها منجر شده که این امر 
تاثیر بسزایی بر کل صنعت هوانوردی در جهان گذاشته است.

گزارش ها نشان می دهد غول  های حمل و نقل هوایی جهان 
از جمله ایرباس و لوفت هانزا بیش از سایر شرکت های فعال 
در این حوزه با بحران مالی شدید روبرو شده اند و به منظور 
جبران خســارت های خود تصمیم دارند منابع انسانی خود 
را کاهش دهند.کرونا همچنیــن بر بازار بورس جهان تاثیر 
داشته اســت. با افزایش شمار مبتایان به کووید 19، همه 
بازارهای شاخص بورس در جهان، شاهد افت شدید بوده اند.

کرونا شــمار بیکاران را هم افزایش داد. طبق اعام صندوق 
بین المللی پول، در آمریکا درصد بیکاران به بیش از 4 درصد 
رسیده است.بعضی از کارشناسان هشدار داده اند که ممکن 
است سال ها طول بکشد تا وضعیت استخدام نیروی کار به 
حالت قبل از همه گیری بازگردد.این کارشناسان با استناد 
به گزارش صندوق بین المللی پول اعام کرده اند که اقتصاد 
جهان در سال جاری میادی سه درصد کوچکتر شده و رکود 
فعلی از زمان رکود بزرگ سال 1930 تاکنون، بدترین است.

از سوی دیگر تحقیقات نشان می دهد که مصرف کنندگان 
هنوز هم نسبت به بازگشــت به فروشگاه ها نگران هستند. 
دانشــگاه کمبریج در تحقیقی اعام کرد اقتصاد جهان در 
بدترین سناریو، به دلیل شیوع کرونا ممکن است حدود 82 

تریلیون دالر خسارت داشته باشد.
با شروع واکسیناسیون می توان امیدوار بود که طی یکسال 
آینــده در بخش اقتصادی دنیا تغیــرات مثبتی رخ دهد و 

بخشی از زیان جبران گردد.

یکسال با کووید -19؛
گردشگری به کدام سمت و سو می رود؟

منیر دادپی
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   آداب و رسوم نوروز در پایتخت  
در تهران شب ســال نو غذایی پرقوت و گرم کننده مزاج به 
نام رشته پلو که با رشته پلویی با خرما و کشمش سرخ کرده 
درست می شــود، آماده می شود که تهیه و خوردن آن آدابی 

دارد.
رشته پلو ابتدا برای سرپرست خانواده که مشکلی در کسب و 
کار خود داشت، کشیده می شد تا "سررشته کار" تا آخر سال 
در دســتش باشد. در هنگام تهیه این غذا اگر دختری بخت 
بسته ای در خانه وجود داشــت، او ابتدا زیر دیگ را روشن و 
هنگام کشــیدن غذا در دیگ را باز می کرد اما باید او هنگام 
کشــیدن پلو از خانه بیرون می رفت و پشت در می ایستاد تا 
مادر یا مادربزرگش با یک بشقاب رشته پلو پشت در رفته و از 
او می پرسید کی هستی؟ سپس او باید در پاسخ می گفت باز 
کن و مادر پس از گشودن در به او بشقاب رشته پلو را می داد 
تا دو قاشق از آن را در پشت در بخورد و بعد داخل خانه آید تا 

بختش در سال جدید باز شود.
برای رفع بی پولی نیز افراد رشــته خشــک کرده این پلو، را 

داخل کیف قرار می دادند.

   آداب و رسوم نوروز در آذربایجان شرقی  
در آذربایجان شرقی به چهارشنبه آخر سال »چرشنبه خاتون« 
می گویند. در روستاهای این استان، زنان در چهارشنبه سوری 
باالی اجاق خوراک پزی شکل زنی زیبا را می کشند و زیر آن 
یک آینه و شانه می گذارند تا زمان آمدن چرشنبه خاتون او 
بتواند موهایش را شانه بزند. این بر بارور شدن زمین در آخرین 

روزهای اسفند تاکید دارد.
همچنین مردم آذربایجان شــرقی صبح آخرین چهارشنبه 
ســوری بر سر آب رفته و کوزه ها را پر می کردند و از روی آن 

می پریدند و می خواندند:
آتیل ماتیل چرشنبه )عاطل و باطل شود چهارشنبه(

بختیم آچیل چرشنبه )بختم باز شود چهارشنبه(
گاهی هم دام ها را ازروی آب عبور می دادند و از آب چشــمه 
که در کوزه ها پر می کردند، برای روشن کردن سماور، خمیر 

کردن نان یا پختن غذا استفاده می کردند.
در این استان برای چهارشنبه آخر سال غذایی مانند شب برنج 
سفید می پزند و آن را با آجیل و شیرینی بر سفره می گذارند. 
درســت کردن هفت نوع خوراکی شیرین در این روز مرسوم 

است.
رسم شال اندازی نیز یکی از رسوم آذربایجان شرقی است که 
در آن پســران جوان و نوجوان شــالی را از سوراخ باالی بام 
پایین می انداختند. در گوشه شال صاحب خانه مقداری آجیل 
و شیرینی می بست تا پسر آن را باال بکشد. اگر پسر، دختری 
را می خواست شال را پایین می انداخت و باال نمی کشید. اگر 

خانواده دختر راضی بودند نشانه ای به شال می بستند.
در چهارشنبه سوری همچنین خانواده داماد میوه و شیرینی 

برای تازه عروس می فرستادند.
برای دادن مژده فرارسیدن نوروز و بهار 'سایاچی ها' در روستاها 

و شهرها اجرا می شده است.
در برخی مناطق آذربایجان شرقی، مردم کوزه یا کاسه ای آب 
را نزد روحانی می برند تا روحانی چهل بار سوره یاسین را به 
آن بخواند و فوت کندتا آب تبرک شود. سپس این آب تبرک 
شده را برای برکت به گوشه کنار خانه و بر دام ها و محصوالت 

می پاشیدند.

  آداب و رسوم نوروز در آذربایجان غربی  
از رســم های زیبای نوروزی در آذربایجان غربی رســم "تکم 
چی"ها است. تکم چی، تکم )بز ساخته شده از قطعات چوب( 
را چنــد روز قبل از عید در کوچه ها می چرخاندند و به ترکی 

اشعاری می خواندند و از مردم پاداش می گرفتند.
مردم آذربایجان غربی اســفندماه را بایرام آیئی )ماه عید( و 
هفته اول اســفند ماه را "چیله قووان" یعنی هفته ای که چله 
زمســتان را فراری می دهد یا یاالنچی چارشنبه "چهارشنبه 

دروغین" می نامیدند.
آنها به چهارشــنبه هفته دوم اســفند ماه "کوله چارشنبه" 
یعنی چهارشــنبه کوتاه می گفتند و به سومین چهارشنبه 
"موشتولوقچی چارشنبه "چهارشنبه پیام آور" یا قره چارشنبه 

"چهارشنبه سیاه یا بزرگ" یا "خبرچی چارشنبه" می گفتند.

آنها در آخرین چهارشــنبه ســال لباس های تمیــز و تازه 
می پوشیدند و کوزه ای نو را در صبح روز چهارشنبه آخر سال 
پر آب تازه می کردند و چایی صبحانه روز چهارشنبه شان را با 

آن آب درست می کردند تا بختشان باز و نیکو شود.
مراســم شال اندازیاز دیگر مراسم آذربایجان غربی بوده است. 
برای باز شــدن بخت دختران در این استان از مراسم بسیار 
قدیم، دختران دم بخت به دستمال یا چارقد خود گره می زدند 
و از اولین رهگذر می خواستند گره را بگشاید تا گره از کارشان 
باز شــود. بیرون رفتن از خانه و پرکردن کوزه آب از مراسم 

مرسوم بخت گشایی بود.
فالگوش ایستادن نیز رسم دیگر مردم آذربایجان غربی است 
که زنان در مکانی خارج از دید پنهان می شدند و کلیدی زیر 
پای خود می گذاشــتند و به سخنان مردم گوش می دادند و 

تفال می زدند.

  آداب و رسوم نوروز در خراسان شمالی  
یکی از آیین های دایمی در خراسان شمالی مراسم کوزه شکنی 
است؛ در این رسم کوزه ای را مقداری آب می کنند و درون آن 
سکه پول می اندازند، سپس آن را یکی از اعضای خانواده که 
معموال پسر خانواده است، از پشت بام به پایین پرت می کند تا 
کوزه شکسته و آب آن پاشیده شود.آنها شکستن کوزه را نشانه 

آلودگی ها و اندوه های یکساله می دانستند.
همچنین آنها برای رهایی از آلودگی ها، ظرفهای مسی خود را 

به مس گرها می دادند و سفید می کردند.

  آداب و رسوم نوروز در سیستان و بلوچستان  
به ســیزده به در در بلوچستان "سفر به در" می گویند و افراد 
اعتقاد دارند روح های پلید، جن ها و مصیبت ها که ازهر روزنه ای 
وارد خانه مردم شده و از تمیزی و خوش بویی گریزان هستند 
باید در این چند روز با خانه تکانی و سوزاندن مواد خوش بویی 

به نام "سوچکی" از خانه خارج شوند.
کودکان قبل از سفر به صورت گروهی دور خانه ها می چرخند 
و می خوانند "ســفر خطــر با بدر" تا پلیدی هــا و روح های 

شیطانی از خانه دور شوند.

  آداب و رسوم نوروز در فارس  
در شــیراز آداب و رسوم خاصی برگزار می شــود، آنها برای 
درخت نارنج خود مراسم عروسی می گیرند. بدین معنی که 
اگر درخت آنها بار کمی بدهد، زن صاحب خانه، زنان همسایه 
را دعوت می کند ســپس زن صاحبخانه اره ای برمی دارد تا 
شــاخه های درخت را ببرد اما یکی از زنان همســایه واسطه 

می شود و نمی گذارد او این کار را انجام دهد.
ســپس روی درخت تور بسیار نازکی می کشند و شکر پنیر 
روی آن می پاشــند، ِکل می زنند، با خواندن واسونک شادی 
می کنند. این مراســم برای این برگزار می شود تا آن درخت، 

سال بعد در فصل بهار، بار نارنج زیادی دهد.

  آداب و رسوم نوروز در کرمان  
در کرمان هنگام تحویل سال آش رشته می پزند و و رشته اش 
را زمان تحویل ســال درون آن می ریزند تا پایان سال رشته 
کارها در دستشــان باشد. در برخی نقاط خانم ها خود رشته 

بریده و آش درست می کنند.
کرمانی هــا معتقدند در زم  ان ت ح وی ل ســ  ال آب ها ی ج  اری 
دری ک ل ح ظه می ای ســ ت ن د. در برخی م ن  اطق اس ت  ان ک رم  ان ب  ا 
زع ف ران و گ اب ب ر ب دن ه ی ک ک  اســ ه چ ی ن  ی دع  ای م خ ص وص 
ت ح وی ل س  ال ر ا می ن وی س ن د و با آن ش رب ت درس ت می ک ن ن د و 
تمام اعضای خانواده این شربت را می نوشند تا تمام طول سال 

سامت باشند.

  آداب و رسوم نوروز در کرمانشاه  
رســم آب پاشی به یک دیگر، آب تنی و شست وشوی خود 
با آب از دیگر مراســم کهن ایرانیان در نوروز است زیرا مردم 
می خواهند با آب پاشی به خود، یا آب تنی آلودگی های آتش 
و زمستان را بزدایند و خود را تطهیر و پاکیزه کنند. این رسم 
هنوز میان گروهی از مردم پاکستان نیز رایج است. در جشن 

چهارشنبه سوری نیز می توان بقایای این رسم را دید.

جالب ترین آداب و رسوم عید نوروز در شهرهای ایران

آداب و رسوم نوروز در مناطق مختلفی از ایران با یکدیگر متفاوت است زیرا در کشور عزیزمان قوم های مختلفی با فرهنگ های متفاوت وجود دارد. در ادامه به برخی 
از این آیین ها اشاره می کنیم. 

ادامه در صفحه بعد
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  آداب و رسوم نوروز در کهگیلویه و بویر احمد  
از آیین سنتی مردم کهگیلویه و بویراحمد چاله گرم کنون یا 
سفره پرکنون است که در نخستین شب سال برگزار می شود. 
برای پر خیر و برکت بودن ســال نو هر خانواده سفره خود را 
پر از نان تازه کرده و با پخت غذاهای سنتی مانند شله ماش، 
شــله عدس، شله بادام، شله کنجد چاله یا اجاق خود را گرم 

نگه می دارد.

  آداب و رسوم نوروز در گیالن  
در گیان قبل از حلول ســال نو نمایش عروس گوله همراه 
با آواز ریتمیک برگزار می شود. بازیگران این نمایش سه نفر 

هستند:غول، پیربابو و نازخانم
نقش نازخانم را پسر جوان با پوشیدن لباس زنانه اجرا می کرد. 
پیر بابو یا کوسه پیرمردی بود که سر تصاحب نازخانم با غول 
به جنگ و جــدل می پرداخت. غول نیز برای خود کاهی از 
کلوش )ســاقه برنج( درســت می کرد و خود را با زنگوله ها و 

چماق می آراست تا عجیب به نظر برسد.
این گروه به منازل مختلف می روند و به صاحب خانه سال نو را 

تبریک می گویند و از او هدایایی دریافت می کنند.

  آداب و رسوم نوروز در لرستان  
در لرستان هنگام تحویل سال برای آمدن باُو نوروز درب خانه 
خود را باز می گذاشتند. باُو نوروز هنگام تحویل سال آن چه بر 
سفره موجود بود را بین افراد تقسیم می کرد و برکت سال آن 
خانه را معین و مشــخص می کرد و اگر درها بسته بودند، باُو 
نوروز پشت درمی ماند.مردم لرستان به جای روز سیزده بدر 

در روز 14 به دامان طبیعت می رفتند.

در لرستان آیین کوسه سوار یا ننه پیره برگزار می شد. مردم 
ننه پیره را عامل سرمای سخت و مرگ ومیر در اواخر زمستان 
می دانستند. آنها در این آیین مردی بدون ریش را می آوردند و 
از او سواری می گرفتند تا نشان دهند که ننه پیره کاری دیگر 

نمی تواند انجام دهد.

  آداب و رسوم نوروز در همدان  
در همدان نیز روزهای قبل از عید، کوسه و زن کوسه که مانند 
حاجی فیروز پیام آور شادی نوروزی و بهار بودند، در نقش زن 
و شــوهر چوپان با ساز و دهل از روستاها به شهر می آمدند و 
تعدادی از بچه ها به دنبال آن ها راه افتاده و وارد هر خانه ای که 
در آن باز بود، می شدند. آنها بعد از وارد شدن به خانه اعیان و 
اشراف شروع به حرکات جالب و خنده دار و رقص و پای کوبی 
می کردند. این گروه از صاحبخانه ها پاداش نقدی یا غیر نقدی 

دریافت می کردند.
تمام اندام کوســه و زن کوسه پوشیده شده و فقط دو سوراخ 
جلو چشمان و یک سوراخ جلو بینی آنها باز بود و روی لباس 
کوسه منگوله دوخته شده بود و چوب بلندی یک سر برجسته 
در دست او قرار داشــت که به آن ”قورچنگ" می گفتند.زن 
کوسه هم یک دامن کوتاه از چیت رنگارنگبه اسم ”تنبان قری" 
می پوشید. همچنین از غذاهای پیش از نوروزی همدان "قوت 
خدر نبی” یا غذای خضر نبی است که از ترکیب نان خشک، 
گردو، پنیر و شیر تهیه می شود و مردم باور بر این باورند که 

هرکس این غذا را بخورد، حضرت خضر بر او نظر دارد.

  آداب و رسوم نوروز در یزد  
در یزد آخرین شب سال روی پشت بام آتش روشن می کردند 

که به آن »آتش رو بوم کردن« می گفتند و معتقد بودند با این 
کار سرما و سوزش زمستان را از بین می برند.

یزدی ها 10 روز مانده به نوروزرا پنجه کوچک و 10 روز بعد 
از نوروز را پنجه بزرگ می گفتند و در پنجه بزرگ مراسم های 
مختلفی مانند چهارشنبه سوری، کوزه شکستن، پختن  آش 
رشته، پختن نان شیرین، آماده کردن سفره هفت سین، خانه 

تکانی و خریدن لباس نو انجام می دادند.

  جشن نوروز در میان ترکمن ها  
در ترکمن صحرا، پس از خانه تکانی، برای برکت دار شــدن 
خانه، نخ سفید و سیاه را با هم می بافند و بین آن اسپند، نظر 
چشم، منجوق، نمک و داغدان قرار داده و در خانه می آویزند. 
آنها در چهارشنبه ی آخر سال موی سر پسرها را تراشیده و 
مقداری مو را در دو طرف سر، روی گوش یا پشت سرها باقی 

می گذاشتند و به آن "قولپاق” می گفتند.
آنها در چهارشنبه سوری به صحرا ها رفته و به چشمه های آب 
را به فال نیک می گرفتند و برای دفع بدی ها در راه بازگشت، 
ســنگریزه بر داشــته و هفت بار به طرفی غیر از قبله پرتاب 

می کردند.

  جشن نوروز در میان بوشهری ها  
یکی از جالب ترین ســفره ها در میان اقوام مختلف سفره ی 
هفت ســین بوشهری ها اســت. آنها عاوه بر سفره ی هفت 
سین، یک سفره ی هفت میم دارند که متشکل است از ماهی، 
میگو، میوه، مرغ، مربا، ماســت و مسقطی. از رسوم نوروزی 
مردم جنوب کشورمان عاوه بر شیرینی های خانگی، تهیه ی 

"قراپیچ” و "بی بی گلی” است. 

ایرانیان باستان هر سال شروع سال جدید را با پای سفره 
هفت سین آغاز می کردند. هرکدام از این اقام که با حرف 
"سین" شروع می شود نمادی اســت برای شروع زندگی 

جدید. 
سیب: سیب نمــاد سامتی و تندرستی است. وجود این 
عامل در میان هفت ســین به منظور تندرستی اعضای 
خانواده در ســال جدید اســت تا آنها را از گزند آسیب و 

بیماری حفظ نماید.
ســبزه: زیباترین نماد سفره هفت ســین، سبزه است. 
معموال دانه گندم یا سایر دانه های خوراکی را می کارند تا 
سبز شود. سبزه نماد حیات و شادابی است. اغلب ایرانیان 
از این نماد به منظور داشتن سالی شاد و با طراوت استفاده 

می کنند. سبزه همچنین نماد فرشته اردیبهشت است.
سمنو: سمنو سمبل خیر و برکت است. ایرانیان چند روز 
پیش از شروع سال جدید این ماده را از پخت جوانه های 
گندم تهیه می کنند و معتقدند که قرار گیری آن بر روی 
سفره هفت سین، سبب افزونی نعمت و برکت در زندگی 

آنها خواهد شد.
سرکه: سرکه نماد جاودانگی است. قرار گرفتن این نماد 
بر روی ســفره هفت سین سبب خواهد شد تا نامایمات 

سال نو از بین برود.
سیر: ســیر نمادی از تندرستی و ســامت است. اغلب 
پیشــینیان از خواص دارویی سیر به منظور درمان برخی 
از بیماری ها استفاده می نمودند، از این رو می توان از این 
ماده برای داشتن سالی بدون بیماری بر روی سفره هفت 

سین استفاده نمود.
سماق: نماد و چاشنی شادی و صبر و استقامت سماق 
می باشد. وجود این ماده بر روی سفره هفت سین به این 
منظور بوده است که سال را با نهایت شادی و استقامت 

در برابر سختی ها دنبال نماییم.
سنجد: سنجد با دو نماد در میان افراد شناخته می شود. 
اغلب مردم سنجد را نماد عشق و دلباختگی می دانند و 
آن را به منظور افزایش عاقه در بین اعضای خانواده، بر 
روی ســفره هفت سین قرار می دهند. اما برخی دیگر از 
افراد معتقدند که سنجد نماد گرایش به عقانیت است. 
از این رو قرار دادن آن بر روی سفره می تواند سبب شود 
تا تمام تصمیمات فرد در سال جدید بر اساس عقانیت 

صورت پذیرد.
*برخی سکه را هم پای سفره هفت سین می گذارند. البته 
ســکه از دل طبیعت نیســت و قابل خوردن نمی باشد،از 
اجزای اصلی هفت سین محسوب نمی شود اما بسیاری از 
ایرانیان آن را به نماد برکت و رزق ســر سفره هفت سین 

می گذارند.
تخم مرغ: تخم مرغ نماد زایش و تولد اســت. افراد تخم 
مرغ های رنگ شــده را بر روی ســفره هفت ســین قرار 

می دهند.
قرآن و کتاب های آســمانی:  قــرار دادن قرآن و یا 
کتاب های آسمانی بر روی سفره هفت سین نشان دهنده 

وجود نام و یاد خدا در آغاز سال و در تمام اوقات است.
آینه: آینه نماد شــفافیت و پاکی است. قرار دادن آینه بر 

روی سفره هفت سین به این معنا می باشد که باید سال 
پیش روی را بدون دروغ به پایان رسانند. اغلب افراد آینه 

را در باالی سفره قرار می دهند.
شمع: شمع نماد روشنایی و فروغ است. 

نان: یکی دیگر از مواردی که بر روی ســفره هفت سین 
ایرانیان قرار دارد، نان است. نان نماد برکت و روزی الهی 
اســت که بر روی هر ســفره دیگری نظیر ســفره غذا و 

همچنین سفره عقد یافت می شود.
دیوان حافظ: حافظ یکی از موثرترین شــاعران ایرانی 
است که اغلب افراد ســال نو خود را با تفالی به دیوان او 

آغاز کرده و باقی ایام سال را با آن پیش بینی می کنند.
نبات و شــیرینی: نبات سمبل شــیرین کامی است. 
با قراردادن این نماد بر روی ســفره آرزوی ســالی پر از 

خاطرات شیرین را خواهیم داشت.
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