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قیمت سهام شــرکت در پایان سال 97 دوهزار و 
پانصد و چهل و پنج ریال بود که در پایان ســال 
98 به هفت هزار و صدو هشتاد و شش ریال یعنی 

نزدیک به سه برابر رسید.
مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت کارت اعتباری 
ایران کیش منتهی به سال مالی 98 با حضور سهامداران 
بیســت و یکم خردادماه برگزار شــد و بر اساس تصمیم 
ســهامداران، این شرکت ۲۰ درصد از سود خود 8۶ ریال 

به ازای هر سهم تقسیم کرد.
در این مجمع پیمان طبری مدیرعامل ایران کیش با بیان 
اینکه با همت و کوشــش تمام پرسنل ایران کیش تعداد 
کارتخوان های نصب شــده ایران کیش بــه بیش از یک 
میلیون و صد هزار عدد در ســال گذشــته رسیده است 
اظهار کرد: علی رغم شــیوع ویروس کووید 19 با رشــد 
خوبی در تراکنش ها روبه رو بودیم به نحوی که دراسفند 
ماه، با وجود تعطیلی بخش عمده ای از کســب و کارها، 
ایران کیش جزو شرکت های پرداختی بود که توانست آمار 

مثبتی را در سهم بازار به دست آورد.
طبری افزود: از آذرماه سال گذشته که بهینه سازی شبکه 
کارتخوان های ایران کیش شــکل گرفت دســتاوردهای 

مطلوبی به دست آمده است.
وی بــا بیــان اینکــه ایران کیش در ســال 98 در مبلغ 
تراکنشــی با رشــد 17 در صدی روبه بوده است افزود: 
سرانه تراکنشی ایران کیش که نشان  دهنده کیفی سازی 

شبکه پرداخت بوده بهبود یافته است.
 MPOS مدیرعامــل ایران کیــش با اشــاره به محصــول
ایران کیش اظهار کــرد: ایران کیش افتخاردارد به عنوان 
اولیــن شــرکت پرداختی نام گرفته که توانســت مجوز 
شــاپرک را برای پوزهای موبایلی دریافت کند و در حال 
حاضر سهم بیشتری را نسبت به سایر PSPها از آن خود 
 MPOS کرده است. این شــرکت دارای بیش از 15 هزار
است و به رشد بیســت و شش درصدی دراین خصوص 

دست یافته است.
طبري ادامه داد: امیدواریم با ســرویس هایی که توســط 
چند بانک دراین زمینه ارایه می دهیم این ظرفیت بسیار 

بیش از این شود.

اتخــاذ تمهيــدات ويــژه بــراي دســتيابي 
درآمد غير شاپرکی

یکي از نکات مهم براي فعالیت اثربخش در حوزه بانکداري 
الکترونیکي براي شرکت هاي فعال در این حوزه در کشور، 

توجه و تمرکز آنها به درآمدهاي غیرشاپرکي است.
طبري مدیرعامل ایران کیش درادامه ابراز داشــت: یکی 
از عمده ســرمایه گذاری های ما تمرکز بر در آمد های غیر 
شــاپرکی اســت و به نظر ما بــه زودی وضعیت کارمزد 
شــاپرکی تغییر پیدا خواهد کــرد و باید حتما برای این 
موضوع تمهیداتی بیاندیشــیم. برای همین به فکر ایجاد 
ســرویس های ارزش افزوده چــه در درگاه موبایلی چه 
کارتخوان و چه صندوق فروشــگاهی هستیم تا در سال 
14۰۰ ایران کیش وارد درآمدهای غیر شاپرکی شود؛ یکی 
از اساسی ترین خط مش های ایران کیش برنامه ریزی و فکر 

کردن به آینده است.
مدیر عامل ایران کیش همچنین در ادامه اظهار داشــت: 
یکــی از سیاســت های ایران کیش افزایش اثربخشــی 

پایانه های فروشگاهی است.
در شرایطي که در کشور رقابت شدیدي میان شرکت هاي 
پرداختــي وجود دارد شــرکت ایران کیش توانســته با 
تکیه بر پرســنل قدرتمند خود به همراه توانمندي هاي 
سخت افزاري و نرم افزاري اش موفقیت هاي شایان توجهي 

در حوزه پرداخت به دست آورد.
مدیر عامل ایران کیش در همین خصوص ضمن ارائه آمار 
دقیق ابراز داشت: ایران کیش با 15.9 درصد سهم تعداد 
کارتخوان های کشــور در رتبه دوم شرکت های پرداخت 
جای دارد. این شرکت در سال 98 موفق شد 9.1 درصد 
از سهم تراکنشــی کشور را به دســت آورد که با توجه 
به برنامه ریزی های ســال 99 ارتقای رتبه دراین زمینه 
در دستور کار اســت. همچنین در زمینه مبلغ تراکنش 
با 14 درصد ســهم بازار، رتبه ســوم در صنعت پرداخت 

الکترونیک را از آن خود کرده است.
طبري ادامه داد: سهم ابزار اینترنتی ایران کیش از منظر 
تراکنشی با دوپله رشــد روبه رو بوده است. بومی سازی 
دراین زمینه باعث رشــد سال گذشته شد اما انتظار این 

است که در ســال جدید این رشد به مراتب بیشتر و در 
شان و جایگاه شرکت ایران کیش باشد.

وي ضمن بیان تغییــرات در واحد تعمیرات و نگهداری 
ایران کیش در ســال گذشته افزود: تعمیرات بیش از 5۰ 
هزار دســتگاه و لود بیش از هفتاد هزار دســتگاه، توجه 
بیشــتر به کیفیت و نوسازی دستگاه ها از جمله تحوالت 

سال 98 دراین بخش بوده است.

زمينــه  در  کيــش  ايــران  دســتاوردهای 
بومی سازی

یکي از موضوعات با اهمیت و حساس در حوزه بانکداري 
الکترونیک کشــور توانایي شــرکت ها در حوزه تولید و 
بومي ســازي خدمات و نرم افزارهاي بانکي اســت که در 
صورت ایجاد توان اجرایي، باعث بهبود عملکردها مي شود.

مدیر عامل ایران کیش در همین راســتا با اشاره به اینکه 
در ســال 98 در امر تعمیرات تخصص هــا و تکنولوژی 
ایران کیش نســبت به گذشته بهبود یافته است گفت: از 
اتفاقات بزرگ در این حوزه آن بود که ایران کیش توانست 
اپلیکیشن و نرم افزاری که به روی دستگاه ها نصب می شد 

را بومی سازی کند.
طبري همچنین با اشــاره به برنده شــدن این شــرکت 
در مناقصه جایگاه های ســوخت کشــور در ســال 98 
اظهارداشــت: قرارداد با شــرکت نفت یکی از مهمترین 

دستاوردها است.
مدیر عامل ایران کیش بیان کرد: قیمت سهام شرکت در 
پایان سال 97 دوهزار و پانصد و چهل و پنج ریال بود که 
در پایان ســال 98 به هفت هزار و صدو هشــتاد و شش 

ریال یعنی نزدیک به سه برابر رسید.
وی با بیان اینکه بانک شهر به مجموعه بانک های طرف 
همکاری ایران کیش افزوده شده است گفت: ایران کیش 
در ســال 98 موفق به کســب رتبه پایه1 درهفت رشته 
رتبه بندی شــرکت های انفورماتیک شد و به تکنولوژی 
احیــای ۲۰۰ هــزار کارتخــوان کــه در انبارهــا بودند 
دست یافت، 9 پله رشــد در رنکینگ جهانی داشت و به 

اپلیکیشن پات مزیت های ویژه ای اضافه کرد.
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طبــری اضافه کرد: ایران کیش اپلیکیشــن کیوپات را با 
ســبک و سیاق جدیدی ایجاد کرده است که درسال 99 

شاهد آشنایی بیشتر با امکانات آن خواهیم بود.

کاهش بيست درصدی مصرف کاغذ پوز 
در ايران کيش

یکي از چالش هاي جدي که در این ســال ها هزینه هاي 
هنگفتي به شــرکت هاي فعال در حوزه پرداخت تحمیل 
کرده مصرف باالي کاغذ رســید دســتگاه هاي پوز بوده 

است.
مدیر عامــل ایران کیش ضمن تشــریح اقدامات صورت 
گرفته براي کاهش مصرف رول هاي کاغذي ابراز داشت: 

یکی از مهمترین کارهایی که صورت گرفت و به ماکمک 
کرد تا ســود و درآمــد قابل توجهی را به دســت آوریم 

کاهش ۲۰ درصدی میزان مصرف رول بود.
وی همچنین اظهار کرد: محصوالت جدیدی درایران کیش 

تولید شده است که به زودی رونمایی می شوند.
طبری در مــورد برنامه های ســال 99 گفــت: افزایش 
منصوبه هــا، افزایــش تعــداد تراکنش هــای کارتخوان 
فروشــگاهی و مبلغ تراکنــش و درگاه اینترنتی از جمله 

اهداف ماست.
وي افــزود: قرار اســت به طور تخصصــی روی صندوق 
فروشــگاهی کار کنیم و انتظار داریم تا در ســال 99 به 

تعداد قابل قبولی دستگاه دراین زمینه برسیم.

مدیرعامــل ایران کیش در خصــوص وضعیت راه اندازي 
اپلیکیشــن بومي این شرکت نیز گفت: با مشارکت یکی 
از استارت آپ ها اپلیکیشنی بومی راه اندازی کرده ایم که 

دستاوردهای خوبی در آینده دارد.
بــه گفته مدیرعامل ایران کیش توســعه آســان خرید، 
توســعه ترازوی فروشــگاهی و ماشین حســاب، توسعه 
پایانه های  تعمیــرات  توســعه  کارتخوان های اندرویدی، 
فروش از جمله اهداف ایران کیش در سال 99خواهد بود.
وی درپایان یادآور شــد: در اردیبهشــت ماه سال 99نیز 
ایران کیــش از رشــد نیــم درصدی در ســهم تراکنش 

برخوردار بوده است و این روند ادامه خواهد داشت.

ســید محمود احمدی معاون فن آوری اطالعات و عضو 
هیئت عامل بانک تجارت با حضور در ایران کیش از این 
شــرکت بازدید و با مسئولین این شرکت گفتگو کرد. در 
این دیــدار وی در جریان آخرین تحوالت و اقدامات این 

شرکت قرار گرفت.
احمدی دراین نشست بر لزوم تعامل هرچه بیشتر بانک 
تجارت و ایران کیش تاکید کرد و افزود: این شــرکت از 
پتانســیل های خوبی بهره برده اســت که قطعا با تعامل 
دوگانه ایران کیش و بانک می توان از آن به نحوه بهتري 

استفاده کرد.
وی دراین دیدار گفت: ایران کیش تالش داشته تا بتواند 

ضمن ارائه بهترین و مدرنتریــن تکنولوژی ها در عرصه 
صنعــت پرداخت برای ســهولت و ارائه خدمات به مردم 
گام بردارد و در این مســیر در ارتباط و تعامل سازنده اي 
با بانک تجارت، توانســته است از ظرفیتهاي مشترک به 

خوبي بهره برداري نماید.
وي با اشــاره به عملکرد درخشان شــرکت ایران کیش 
در حوزه پیاده سازي ســامانه پذیره نویسي صندوقهاي 
سرمایه گذاري قابل معامله )ETF( و فروش سهام عدالت، 
ابراز امیدواري نمود که ایران کیش در سال 99 بتواند به 

طیف بیشتري از مشتریان، خدمات خود را عرضه نماید.

احمدی، معاون فناوری و عضو هیئت عامل بانک تجارت:
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در این مدت سعی کردیم سطح پاسخگویی خودمان را به شرکای تجاری و سهامداران مان باال برده و در واقع امنیت بیشتری در حوزه 
سرمایه گذاری به آن ها بدهیم، این موضوع در شاخص های عملکردی ما نمود خودش را داشته است.
از سویی برای اینکه بتوانیم با شرکای بیشتری همکاری داشته باشیم و خدمات خودمان را در سطح گسترده تری عرضه کنیم زیرساخت های 
الزم را آماده کردیم. یکی از ویژگی هایی که به جد احساس می کنیم نیاز است تا شرکت در آن راستا حرکت کند، بحث  چابک سازی است ما 
نیاز به واکنش های سریع داریم. نمود این موضوع را در ماجرای کرونا داشتیم.

برگزاری مجمع ایران کیش از سویی و گذر از فصل نخست 
سال 99، ما رابر آن داشت تا به سراغ شهره آقابابایی معاون 
کســب و کار نوین ایران کیش برویم و از او در باره آن چه 
که گذشــت و آن چه در پیشروست بپرسیم، تغییر برخی 
اســتراتژی ها، تالش برای فراهم کردن بســتر نوینی برای 
فعالیت در حوزه صنعت پرداخت از جمله مسائلی است که 
در ماه های پیشرو با آن مواجه هستیم. مطالبی که در گپ 

و گفت ما با شهره آقابابایی نیز مطرح شد. 

*خانم آقابابایی مجمع ایران کیش منتهی به سال 98 
نیز برگزار شد. اساسا عملکرد ایران کیش در این برهه 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
شرکت ایران کیش در سال گذشته تغییرات زیادی داشت و 
اتفاقات بسیاری هم در محیط کسب و کار رخ داد مهمترین 
آن اثراتی بود که کرونا در ماه پایانی ســال گذاشــته بود. 
علی رغم تمام این ها وبه دلیــل چابکی که ایران کیش در 
مواجهه با اتفاقات پیرامون کسب و کار خودش به خرج داد، 
خوشبختانه توانست، همان طور که در مجمع اعالم شد در 
ســال 98؛ عملکرد قابل قبولی داشته باشد و به سود آوری 
بیشتر از تعهداتش برسد. این موضوع نتیجه زحمات تمامی 
همکارانی بود که در ســال 98 شبانه روز تالش کردند که 
شــرکت بتواند عملکرد خودش را در خدمات، محصوالت و 

سطح سرویس ها بهبود و ارتقا دهد. 
در ســال 98، بهینه سازی هایی به ویژه در سطح خدمات، 
ســرویس ها و محصوالت دردستور کار قرار گرفت، در باره 
نــاوگان پوز ایران کیش برنامه ریزی هایــی انجام گرفت تا 
بتوانیم آن را به حداکثر فعالیت خودش برسانیم. برای این 
اقدامات الزم بود تا زیر ساخت هایی را ایجاد کنیم. از سویی 
بر اســاس آنچه که از سوی هیئت مدیره تکلیف شده بود، 
باید به یکسری از حوزه ها بیشتر پرداخته میشد اثرات این 
موضوع را امسال و سال بعد خواهیم دید. ثمره بذری که در 
سال 98 کاشته شد را از امسال برداشت می کنیم. در سال 
گذشته و امسال، اســتراتژی ها و اهداف شرکت بازنگری و 
برخی ازآن ها مجددا تدوین شد. اعتقادداریم که در واقع چه 
در ماموریت، چشــم انداز و ارزش هایمان و چه در نرم افزار، 
تجهیزات و محصوالت و زیر ســاخت هایمان، باید بازنگری 

کرده و سعی کنیم ارتقای محسوس و خوبی ایجاد شود.
در این مدت ســعی کردیم سطح پاســخگویی خودمان را 
به شــرکای تجاری و ســهامداران مان باال برده و در واقع 
امنیت بیشتری در حوزه سرمایه گذاری به آن ها بدهیم، این 
موضوع در شاخص های عملکردی ما نمود خودش را داشته 

است.
از ســویی برای اینکه بتوانیم با شرکای بیشتری همکاری 
داشته باشیم و خدمات خودمان را در سطح گسترده تری 
عرضه کنیم زیر ســاخت های الزم را آماده کردیم. یکی از 
ویژگی هایی که به جد احساس می کنیم نیاز است تا شرکت 
در آن راســتا حرکت کند، بحث چابک سازی است ما نیاز 
به واکنش های سریع داریم. نمود این موضوع را در ماجرای 
کرونا داشــتیم. خوشــبختانه ایران کیش جزو شرکت های 
پرداختی بودکه علی رغم تمام اتفاقاتی که افتاد توانســت 

ســرویس های خود را در سطح خوبی نگه دارد و با کیفیت 
همیشگی به مشتریان خدمات ارائه دهد. این امر باعث شد 

تا رشد خیلی خوبی در کسب و کارمان داشته باشیم.
 نکته مهم دیگری که در نظر گرفته شد باز تعریف برخی از 
خدمات بود. بحث ارتقای کیفیت و سهولت برای ما از نکات 
بسیار مهم است. ما کیفیت خدمات خودمان را از آنچه قبال 
بوده است باالتر بردیم و دراین راستا نیاز به آماده سازی زیر 

ساخت هایی بود که در سال 98 فراهم کردیم. 
اما فراموش نکنیم که این ســرمایه های انسانی ایران کیش 
هســتند که می توانند این موفقیت ها را رقــم بزنند و در 
راســتای سفر به ســوی برتری که خط مشــی اصلی این 

شرکت را تعیین می کند گام بردارند. 
به نظر میاید ســال 98 را باید ســال بسیار آموزنده و پر از 
تالش برای کل شرکت ایران کیش ارزیابی کرد که خدا هم 
کمک کرد و این شــرکت توانست به نقطه قابل قبولی که 
فراتر از حد انتظار بود برسد و سودی بیشتر از آنچه که قرار 

بود اتفاق بیافتد را محقق کند. 

* به نظر میاید که یکســری از استراتژی های شرکت 
در سال 99 نیز درحال تغییر است این تغییرات چیست 
و قرار است اساســا این تغییرات، شرکت را به کدام 

سمت و سو ببرد؟
برمبنای تعریف جدیدی که از خدمات خودمان ارائه دادیم، 
تــالش کردیم تــا ارتقایی که در کســب و کارایران کیش 
می دهیم، باعث ارتقای شــرکای تجاری ما نیز بشود، این 
ارتقا همینطور در مورد ســهامداران و سرمایه های انسانی 

ایران کیش نیز باید رخ دهد.
 در کنار همه این ها یکی از مهمترین برنامه ها برای مشتریان 
اســت. ایران کیش تالش کرده است تا صرفا به عنوان یک 
ارائه دهنده خدمت در کنار مشــتریان نباشد، بلکه همواره 
به این فکر کند که در کجای زندگی مشــتریانش می تواند 
اثر بگذارد تا با ارائه ابزارهای نوین، ســهولت بیشتری برای 

آن ها ایجاد کند. 
ایجاد این سهولت، محور کارماست، موضوعی که باعث شد تا 

دراین مدت خدمات بیشتری داشته باشیم و در محصوالت 
به نوعی ری برندینگ به وجود بیاید، همه این ها در مجموع، 

استراتژی های کوتاه مدت و بلند مدت ما را می سازد. 

* در تفاهمنامه هــا و قراردادها نیــز نوع نگاه ها دچار 
تغییراتی شــده اســت. این نــگاه متفــاوت در عقد 

تفاهمنامه ها و قراردادها چه مسائلی است؟
برای ما بسیار اهمیت دارد که به عنوان شرکتی مطمئن و 
مفید شناخته شویم، این مطمئن و مفید بودن دو شاخص 
کیفی است که باید تعریف کمی نیز داشته باشد اکنون به 

نوعی این شاخص ها را ترجمه کردیم. 
وقتی شــما شــاخص های کیفی را کمی می کنید دراین 
راستاســت که می توانید المان هایــی را در تعامل خود با 
شــرکای تجاری تعریف کنید و آن المان ها توسط شرکای 
مــا نیز قابــل اندازه گیری خواهــد بود. دراین راســتا زیر 
ساخت هایی را نیز مخصوص شرکای تجاری خودمان آماده 
کردیم تا چنانچه می خواهند خدمتی را با سلیقه خودشان 
دریافت کنند بتوانیم حتما آن خدمت را ارائه دهیم. شرکای 
تجاری تا امروز دراین مســیر به ما کمــک کردند و باعث 
شدند تا ما به آن شــاخص ها دست کم در حد تعهداتمان 

دست یابیم.

*ایران کیش محصوالت متنوعی دارد اما ممکن است 
هریک ازاین محصوالت سرنوشــت متفاوتی داشــته 
باشــند، در ســال 99 تمرکز روی کــدام یک ازاین 

محصوالت است؟
طبیعتــا تمامــی محصوالتی که به عنــوان محصول زنده 
شناخته می شــوند در سبد ما هستند و قرار نیست تا یک 
خدمت را بــه صورت کامل رها کنیم چــرا که دائما همه 
چیز اعــم از تکنولوژی، صنعت، قانون و مقررات و نیازهای 
مشتریان در حال تغییر اســت، بنابراین ما دائم روی سبد 

محصوالت خودمان باید برنامه ریزی دقیق داشته باشیم. 
به زودی قرار اســت کــه ما روی پــات و پرداخت کیو آر 
کدکارهای ویژه تری انجام دهیــم و این موضوع تغییرات 
خیلی بیشــتری نســبت به ســایر محصوالت دارد، اما در 
خصوص سایر محصوالت، ما برنامه هایی برای ارتقای سطح 
کیفی، بهینه ســازی ناوگان و روش هــای ارائه خدمتمان 

داریم.

*در صنعت پرداخت از دســتگاه پوز، همچنان به نام 
چاه نفت برای PSPها یاد می شــود. چگونه باید سهم 

بازار ایران کیش دراین محصول را حفظ کرد؟
یکی از مهمترین بخش هایی که در ســال 98 تقویت شد 
واحد تعمیرات و نگهداری شرکت است، یکی از برنامه ها و 
اهداف ما بهینه سازی ناوگان پایانه های فروشگاهی است این 
بهینه سازی شاخص های کمی نیز دارد. پشت هر شاخص 
کیفی چندین شاخص کمی است. این بهینه سازی می تواند 
از محل قرار گیری دســتگاه پوز، برند پوز یا ارتقای کیفی 
خدمات باشد که از این منظر از جهات گوناگون همه چیز 

را طبق یک برنامه ریزی پیش خواهیم برد. 

آقابابایی معاون کسب و کار نوین ایران کیش در گفتگو با پرداخت سبز:
ارتقای ما بايد باعث ارتقای شركا و سهامدارانمان بشود
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خوب معلوم اســت که امروز با باقی روزها فــرق دارد، آن 
اتومبیل ســازمان اهدای خــون در مقابل درب شــرکت 
ایران کیش، آن بنر و آن کاغذهای چسبیده به دیوار که تورا 
هدایت می کند به طبقه منفی ۲. محلی که قرار است در آن 

پرسنل شرکت، خون اهدا کنند. 
تخت ها آماده می شوند. تصاویرمرتبط با این رویداد به روی 
دیوارها نصب شده اند، ضد عفونی های کرونایی انجام و حاال 
برای کسانی که قرار است خون اهدا کنند بسته های پذیرایی 

فراهم شده. 
همه چیز آماده اســت. آماده برای یک اتفاق که تا به حال 

درایران کیش کمتر شاهد آن بودیم. 
روزی که روابط عمومی تصمیم به چنین کاری گرفت، بعید 
به نظر میامد این موضوع آن هم با توجه به شــرایط موجود 
کشور و شیوع ویروس کووید 19، عملیاتی باشد، اما استقبال 
امروز خیلی فراتر از پیش بینی ها و حتی ثبت نام هایی است 

که از قبل شده بود. 
این را از وقتی می شد فهمید که هنوز به ساعت آغاز اهدای 
خون نرسیده، کارکنان مختلفی میایند و سوال می پرسند که 

» از چه زمانی شروع می کنید؟« 
هرچه از زمان شــروع خون گیری می گذرد به تعداد افراد، 
بیشــتر و بیشتر اضافه می شود؛ خب! مثل این که استقبال 

خیلی فراتر از حتی خوش بینانه ترین تصورات قبلی است. 
اما چرا؟ یکی از اهدا کنندگان خون ایران کیشــی دراینباره 
می گوید: » باتوجه به شرایطی که برای مردم جامعه و جهان 
پیش آمده است و بارها از رسانه ها اعالم شده که ما با کمبود 
خون برای هموطنانمان روبه روییم این کمترین کاری است 

که میشد انجام داد.«
امــا آیا در اوضاع شــیوع ویــروس کووید 19 ایــن اقدام 
خطر ناک نیســت؟ یکی ازاهدا کنندگان دراینباره پاســخ 
میدهد:»خوشبختانه مسائل بهداشتی دراینجا رعایت شده اند 
و محیط امن تری به مراتب از بیمارستان ها و یا سایر مراکز 
مرتبط به وجود آمده است. این ال اقل گوشه ای از کارهایی 

است که ما مردم باید در چنین موقعیتی انجام دهیم.«
یکنفر هم می گوید:» بارها اعالم شده که خون دهی دراین 
ایام کاهش پیدا کرده و ازهمین رو بانک خون کشــور دچار 
مشکل شده است. اگر می توان در جبران این کمبود مشارکت 
کرد چرا که نه؟ وقتی شما نگران جان خودت باشی،انسانیت 
می گوید باید برای جان بقیه هم کاری کنی تصور کنید در 
چنین شرایطی به دلیل ترس از کرونا و کمبود اهدای خون، 
جان های زیادی در خطر باشــد آن وقت نباید دست به کار 

شوید؟«
اما چرا از میان همه این ها ایران کیش باید دســت به چنین 
کاری بزند یک شرکت که در حوزه صنعت پرداخت فعالیت 
می کند؟یکی از پرسنل می گوید:» این که اتفاق بدی نیست، 
خیلی از شرکت ها مانند ایران کیش صحبت از مسئولیت های 
اجتماعی و توجه به امور خیریه و شهروندی می کنند و باید 
خوشــحال بود که اکنون هم سخن از این موضوع به میان 
آمده اســت. ایران کیش در موقع وقوع زلزله کرمانشــاه، یا 
سیل سیستان و بلوچستان و... نیز بی تفاوت نبود و از طرق 
مختلف کمک رسانی به مردم را انجام داد، امروز هم درزمانی 

که کرونا آمده بهترین وقت برای اهدای خون است.«
بعضی ها برای بار اولی است که این موضوع را تجربه می کنند، 
بعضی ها بارهاست که دست به اهدای خون زده اند. بعضی ها 
هم بعد از ســال ها دوباره فیلشان یاد هندوستان کرده و با 

اقدام ایران کیش دوباره هوس خون دادن کرده اند.
اما دراین بین حضور بانوان ایران کیشی هم به چشم میاید. 
یکــی ازاین خانم ها می گوید:»این تجربه اولم بود تا به حال 

خون نداده بودم، دوست داشتم این کار را تجربه کنم.«
اما گفته می شــود که خانم ها با توجه به شرایط جسمی که 
دارند کمتر خون میدهند اومی گوید: »هیچ نباید نگران این 

موضــوع بود، قطعا خانم ها چک اپ کامل می شــوند و اگر 
مشکلی و مریضی باشد یا کم خونی، به آن ها اجازه این کار 
داده نمی شود پس نباید ازاین بابت نگرانی به دل راه داد.« 

او ادامه می دهد:»شرکت ایران کیش همیشه در امور خیریه 
فعالیت داشته است چه کمک به خیریه ها چه آنچه که امروز 
انجام داده و قطعا بخش قابل توجهی و چه بسا بیشتر آن ها 

توسط خانم های ایران کیشی بوده که انجام شده است.«
یکی دیگر از بانــوان داوطلب اهدای خون امروز می گوید:» 
یازده سال اســت که خون می دهم، تقریبا سالی یکبار. هر 
چند شــاید خانمها به دلیل کم خونی کمتر توان این کار را 
داشــته باشند اما قطعا آن ها نیز دراین امر مشارکت بزرگی 

دارند.« 
یکــی دیگر از خانم ها دراینبــاره اضافه می کند:» خانمها با 
فرهنگسازی بیشتر و البته تقویت قوای جسمانی می توانند 

دراین کار نقش بهتری داشته باشند.«
اما در کنار همه این ها بسیاری از داوطلبین اهدای خون هم 
بودند که بنابه دالیل مختلفی موفق به انجام این کار نشدند، 
یکی دســتش را بخیه زده بود، آن یکی فشار خون پایینی 
داشــت، دیگری اخیرا یکی ازآزمایش هایی را انجام داده بود 

که اورا از خون دادن منع می کرد. 

استقبال سرمایه های انسانی ازروز اهدای خون 
خون ايران كيشی ها رنگين ترشد!
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در مجموع نزدیک به ۲۰۰ نفر از ایران کیشــی ها دراین امر 
مشارکت داشتند

  
مديــر عامــل و معاونيــن ايران کيــش هم 

بودند
دراین میان مدیر عامل و معاونین شرکت هم حضور دارند. 
پیمان طبری مدیر عامل ایران کیش با ابراز خوشــحالی از 
استقبال ایران کیشــی ها ابراز امیدواری کرد تا تعامالت این 

شرکت و سازمان انتقال خون ادامه بیابد.
 شهره آقابابایی معاونت کســب و کار نوین در باره این روز 
می گوید:»به دلیل اتفاق خوبی که روابط عمومی شــرکت 
رقم زده است امروز همه آمدند تا در راستای مسئولیت های 
اجتماعی که همیشــه ایران کیــش در آن پیش قدم بوده 
اســت این کار حمایتی را انجام دهد. با توجه به روز جهانی 
اهدای خون، با حفظ موازین بهداشتی این کار صورت گرفته 
است. همکاران نگران نباشند، همه چیز رعایت شده است و 
می توانند به این تکلیف اجتماعی خودشــان عمل کنند در 
یک عرصه اجتماعی همه باید کمک کنیم، برای ایران کیش 
بسیار ارزشمند است که همکارانی در کنار خودش دارد که 
در تمام تصمیم گیری های اینگونه مشــارکت بسیارخوبی 

انجام میدهد.« 
بهــزاد علیپور معاونــت فناوری اطالعــات ایران کیش هم 
دراینباره می گوید:» من خیلی خوشــحالم که ایران کیش 
چنین حرکتی را در محل شرکت انجام داده و این امکان را 
فراهم کرده است تا همکاران بتوانند بدون مراجعه به مراکز 
درســاعت اداری دست به این کار بزنند. من خودم همیشه 
سعی میکنم در بازه های زمانی مشخص اهدای خون داشته 
باشم، این کار غیر از موضوع مسئولیت اجتماعی که بر گردن 
ماست برای ســالمتی خود فرد هم مفید است. بدنیست تا 
اگر امکانش وجود دارد حتی هر سال دوبار این کار را انجام 
دهیم. مخصوصا که در حــال حاضر، امکان اهدا برای همه 
فراهم نیست و جامعه آماری اهدای خون کمتر شده است، 
خیلی خوب اســت افرادی که توانایی این کار را دارند حتما 
به سراغ چنین مراکزی بروند و این کار را بکنند، این موضوع 
نشان میدهد که ما به بلوغ خیلی خوبی در تعهدات اجتماعی 

مان رسیده ایم. «
محمد رضا امامی معاون مالی ایران کیش نیز می گوید: »من 
از ســال 85 تاکنون خون میدهم، این یک وظیفه انســانی 

است ضمن اینکه برای سالمتی خودمان نیز مفید است به 
غیر از تاثیر و حال عمومی و شــادابی، جواب آزمایش ها نیز 
باعث می شــود تا فرداز مشکلی که اگر دارد نیز آشنا شود. 
اما واقعا تصور نمی کردم که این موضوع با چنین استقبالی 
روبه رو بشــود و ازاین بابت احساس خوشحالی می کنم که 

همکاران ما تا این اندازه احساس مسئولیت می کنند.« 
رضــا محمدی معاون توســعه بازار ایران کیــش نیز اظهار 
می کند:»مــا درایران کیش یاد گرفتیم دغدغه مند مســائل 
اجتماعی باشیم. شبکه گسترده ای از همکاران درایران کیش 
وجود دارد که می توانند بخشی از کوتاهی ها و ترس هایی که 
برای اهدای خون در زمان کرونا صورت گرفته است را جبران 

کنند و واقعا این استقبال نیز بیانگر همین موضوع است.«
 صمصــام رحیمی معاون امور پذیرنــدگان نیز می گوید:» 
خوشحالم که من هم به عنوان عضوی از این سازمان بزرگ 
امروز موفق به انجام این کار شــدم. خیلی خوب اســت که 
دراینگونه شرایط که کرونا و بیماری است شرکت ها کمک 
می کنند تا با به وجــود آوردن محیطی بهتر در امر اهدای 

خون کوشا باشند.« 

استقبال بسيار خوب بود
به ســراغ علی یوسفی مسئول اکیپ ســیار سازمان انتقال 
خون تهران هم رفتیــم او درباره اتفاق امــروز ایران کیش 

می گوید: »خط مشی سازمان انتقال خون تهیه خون کافی 
اســت و چه خوب که با تعامالت صورت گرفته امروز شاهد 
حضور درایران کیش هســتیم. از خون هر اهدا کننده ســه 
فاکتور تهیه میشــود، پالکت، پالسما و گلبول قرمز که این 
فاکتورها مصارف مختلفی برای بیماران تاالسمی، هموفیلی 
و ســوختگی دارند. دراین دوره که کرونا شــیوع پیدا کرده 
است، عزیزانی که شــرایطش را دارند، به پایگاههای سیار 
ما مراجعه کرده و خون خودشــان را اهدا می کنند، سازمان 
انتقال خون دراین روزها در روز دویا سه بار اکیپ هایی را به 
ادارات می فرستد که قطعا هم جمعیت این سازمان ها و هم 
اســتقبال از آن ها متفاوت است با مراجعه ای که امروز ما از 
ایران کیش و این استقبال کم نظیر دیدیم، این مشارکت در 
این طرح می تواند در سال دو بار انجام و تعامالت دو سازمان 

نیز بیشتر شود.« 
وی اضافه می کند:»در دوران شــیوع بیمــاری کرونا، ما با 
کاهش 35 درصدی اهدا کنندگان روبه رو بوده ایم، اما روند 
اهدای خون باعث کرونا نمی شود. طبعا با رساندن خون کافی 
و ســالم از طریق سازمان اهدای خون، اهدای خون بهتری 

داریم.« 
روز اهدای خون در حالی درایران کیش به پایان رســید که 
دراین روزشــعار مسیر ســبزپرداخت به مسیر سبز زندگی 

تبدیل شده بود.
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معاونت امور پذیرندگان همــواره به عنوان یکی از 
کلیدی تریــن بخش های ایر ان کیش در راســتای 
پیشبرد اهداف شــرکت مطرح بوده است. صمصام 
رحیمی مدتی است که وظیفه سکانداری این بخش 
را برعهده گرفته اســت. اینکه در حال حاضر این 
واحد چه شرایطی را پشــت سر می گذارد موضوع 

گفتگوی ما با صمصام رحیمی است. 

*جنــاب رحیمــی! دراین مــدت که در شــرکت 
ایران کیش، مشغول به فعالیت بودید اوضاع کلی امور 

پذیرندگان را چه طور ارزیابی می کنید؟ 
در اکوسیستم پذیرندگان شرکت کاماًل مشهود است که به 
اقتضای استراتژی های تدوین شده وقت، اقداماتی متناسب 
با همان چارچوب ها انجام بگیردکه البته رویکردهای ما در 
این مقطع متناســب با شــرایط کنونی صنعت و با هر دو 

رویکرد کیفی وکمی ) از نظر بانک و PSP (دنبال میشود.

*چــه برنامه ریزی هایی را در چارچوب رفع برخی از 
مشکالت موجود انجام دادید؟ 

پیش نیاز ترسیم صحیح نقشه راه، بررسی فضای پذیرندگان 
ایران کیــش و اینکــه در کجای صنعت با چــه رویکردی 
ایستاده ایم بود که ابتدا روی این مقوله تمرکز داشتم چون 
معتقدم شــرکت ایران کیش باید در فضای رقابتی فعلی و 
بر اســاس ظرفیت های موجود، در جایگاه واقعی خود قرار 
گیرد. در همین راستا در مدت زمان کوتاه، آسیب شناسی 
اولیه انجام شــد و برخی پلن ها فوراً در استان ها در دستور 
کار قرار گرفت و البته برنامه اصلی ) General Plan ( شرکت 
در حوزه پذیرندگان با نــام ققنوس نیز در این معاونت در 
حال تدوین است تا با بهره گیری از منابع موجود به اهداف 

کوتاه مدت و بلند مدت خود دست یابیم.
بــا موافقت مدیرعامل ســازمان و تصویــب هیئت مدیره 
شــرکت، بخشــی از طرح ققنوس با هــدف تفکیک دفتر 
تهران با رویکرد تمرکز در مناطق مختلف، افزایش ســطح 
کیفی خدمات، توسعه ابزار های پذیرش،رصد دقیق محیط 
پیرامون و نیز ارتباط نزدیکتر با سرپرستی بانک ها در حال 
عملیاتی شــدن است. در شــرایط کنونی تمامی مجموعه 
پذیرنــدگان در جغرافیای تهران، از یک محدوده و آن هم 
ســاختمان فردوســی هدایت و کنترل می شوند که قطعاً 
تفکیــک دفاتر در مناطق اصلی شــهر و حومه آن تاثیر به 
ســزایی در چابکی شرکت خواهد داشــت. این رویداد در 
آینده نزدیک در 5 منطقه اصلی و 4 ناحیه حومه افتتاح و 

رونمایی خواهد شد.
در حوزه VAS ها نیز در طــرح اصلی، برنامه ریزی ویژه ای 
داشته ایم که بر اســاس تجارب قبلی، نتایج مطلوبی را در 

بر خواهد داشت.

* تقسیم بندی تهران، عملیاتی نیز شده است؟

بله! تقسیم بندی ها انجام وجذب نیروها و استاندارد سازی 
چارت نیز صورت گرفته اســت، به لطف همکاران محترم 
منابع انســانی و امور پشتیبانی، تفکیک منطقه نیز به نحو 
خوبی انجام شده است، دفاتر را نیز در چارت تهران دیده ایم 
و پنج منطقه اصلی شکل گرفته اند.دقیقا مناطقی از تهران 
را هــدف قرار دادیم که بتواند کل جغرافیای مورد نظرمان 
را تحت پوشــش بگیرد، این کار هم، بهــره وری ما و هم 

تمرکزمان در منطقه را به مراتب افزایش خواهد داد.
در گام های بعدی برنامه های خوبی برای دفاتر اســتانی و 

تقویت مراکز نیز در آینده نزدیک خواهیم داشت.

*یکی از سیاســت های امسال تالش برروی تمرکز و 
قرارگیری دســتگاه های پوز ایران کیش در مراکز پر 
بازده و پرتراکنش است، اتفاقی که مثال در اواخر سال 
گذشته در بحث تفاهمنامه با فروشگاه های زنجیره ای 

رفاه رخ داد.
در دل مجموعــه، واحــدی را به نام واحد فروشــگاه های 
"زنجیره ای و وی ای پی" کشــور اختصــاص دادیم، یعنی 
یکســری از افراد فقط به مراکز " وی ای پی" فکر می کنند 
و مجموعه های زنجیــره ای را در نظر دارند. هفته ای چند 
مرتبه به آنجا ســر میزنند و دفاتر استانی را در هدایت این 

طیف از مشتریان رصد میکنند.
یکی از خالهای ما درگذشــته عدم توجه به فروشگاه های 
زنجیره ای بوده اســت در حالیکه پتانسیل فنی و عملیاتی، 
مناسب دراین زمینه داشتیم، امیدداریم تا بتوانیم با جدیت 
به همراهی تیم توسعه بازار شــرکت، این حوزه را تقویت 

نماییم.
در آینــده خیلی نزدیک ما دوره هــای تخصصی از جمله 
PMBOK را هــم برای پرســنل داخلی و هــم برای دفاتر 

خواهیم داشــت تا بتوانند بر اســاس اصول کنترل پروژه، 
کارها را جلو ببرند. آنچه که دراین مدت احســاس کردیم 
ایــن بود که خللــی در اجرای پروژه ها داریــم، امیدواریم 
در ادامــه مفاهیمی مثل wbs، مدیریت منابع، اســپرینت 
کامیتمنت و... را با کمک تیم طرح و برنامه نهادینه کنیم.

*زمان شروع این دوره ها مشخص شده است؟ 
هماهنگی هــای این موضوع صورت پذیرفته اســت. واحد 
طرح و برنامه و توســعه بازار جزو واحدهایی هســتند که 
اصالتا ماباید پاسخگوی آن ها باشیم. چون فرایندهایی دارند 
که میبایســت به صورت پروژه ای روی آن کار کنیم لذا هر 

چه سریعتر در دستور کار ما قرار خواهد گرفت.

*مشکل دستگاه هایی که کار نمی کنند را چگونه حل 
خواهید کرد؟ 

بخشــی از کیفی ســازی که به آن اشاره شــد به همین 
معناســت که پایانه های کم تراکنش در برخی مراکز نصب 
شــده اند که روی آن تنها اتالف منابع صورت می گیرد. ما 

در حال حاضر برای دفاتر ابالغیه هایی آماده کردیم، دراین 
ابالغیه هــا حتی متــن صحبتی که باید کارشــناس ما با 
پذیرنده داشته باشد را نیز تعیین کرده ایم اینکه، می گوییم 
او با چه ادبیاتی صحبت کند و چه بگوید، در این خصوص 
برنامه ارسال پیامک گروهی به پذیرندگان بر اساس طیف 
تراکنشی آن ها نیز در دست تدوین است که قطعاً با کمک 
همکاران گروه فناوری اطالعات شــرکت، عملیاتی خواهد 
شد. به هر حال صنعت به سمتی حرکت کرده است که در 
آن مشتری مداری تبدیل به مشتری نوازی شده است باید 

ازاین قوانین تبعیت کنیم. 
از سویی درصدی از پایانه های دفاتر ما مربوط به پایانه های 
کم کارکرد هستند که برای آن ها برنامه داریم. حدود یک 
ماهی اســت که روی این بخش نیز کار کرده ایم و به نتایج 

مطلوبی رسیده ایم.
 در کنــار این موضوع ما چاشــنی بازاریابی را هم در نظر 
گرفته ایم، یعنی گفته ایم که اگر پایانه ای ابطال می شود بنا 
به عمر مفیدی که دستگاه داشــته است وارد مارکت ها و 
بازارهایی شــود که جذب تراکنش خوبی دارند. دراین یک 
ماه با حرکت دفاتر و نمایندگان ارزشمند استانی و مدیران 
کارآزموده مستقر،تراکنش های فوق العاده خوبی را جذب 

کرده ایم که در آینده در سهم بازار ما تاثیر می گذارد. 
طرح های تشــویقی برای پشتیبانان و مدیران دفاتر نیز در 

نظر داریم که در آینده نزدیک اجرایی خواهند شد.

*کرونا چه تاثیری در تراکنش ها داشته است؟
به هر حال موضــوع کرونا در اکثر زمینه ها تاثیرات ســو 
داشــته است. بدیهی است این موضوع باعث شده تا حجم 

معاون امور پذیرندگان ایران کیش:

كيفی سازی شبکه پرداخت را دردستوركارداريم

با موافقت مدیرعامل سازمان و تصویب هیئت مدیره شرکت، بخشی از طرح ققنوس با هدف تفکیک دفتر تهران با رویکرد تمرکز در 
مناطق مختلف، افزایش سطح کیفی خدمات، توسعه ابزار های پذیرش،رصد دقیق محیط پیرامون و نیز ارتباط نزدیکتر با سرپرستی بانک ها 
در حال عملیاتی شدن است. در شرایط کنونی تمامی مجموعه پذیرندگان در جغرافیای تهران، از یک محدوده و آن هم ساختمان فردوسی 
هدایت و کنترل می شوند که قطعاً تفکیک دفاتر در مناطق اصلی شهر و حومه آن تاثیر به سزایی در چابکی شرکت خواهد داشت. این رویداد 
در آینده نزدیک در 5 منطقه اصلی و 4 ناحیه حومه افتتاح و رونمایی خواهد شد.
در حوزه VAS ها نیز در طرح اصلی، برنامه ریزی ویژه ای داشته ایم که بر اساس تجارب قبلی، نتایج مطلوبی را در بر خواهد داشت.
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خرداد ماه 1399

تراکنش ها در مقاطعی و در مناطقی کاهش پیدا کند، برای 
باقی psp ها نیز همینطور اســت. ما یکســری از صنوف را 
بنا به اقتضا و سیاســت بانک ها، هدف گــذاری کردیم، اما 
واقعــه کرونا لزوم بازاریابی قــوی در برخی مراکز درمانی، 

بیمارستان ها و داروخانه ها را به ما گوشزد کرد.
تقریبا همه psp ها در این شــرایط برابرند ولی به هر حال 

روند به سمت بازگشت برای بهبود است. 

*همیشه پشــتیبانان شرکت یکســری دغدغه هایی 
دارنــد و به ویژه از معاونت امور پذیرندگان مطالباتی 
داشــته اند، در راســتای ایــن دغدغه ها چــه برنامه 

ریزی هایی کرده اید؟ 
اگر چرخ ســازمان می چرخد و شعار به سمت برتری رفتن 
را در ســر داریم عالوه بر همکاران تالشگر ستاد، همکاران 
ما در ســطح دفاتر و پشتیبان ها نقش های کلیدی در این 
عرصــه بازی می کننــد. باید برنامه ریزی مناســبی روی 
این طیف شــود و نباید بگذاریم تا پشتیبانان به عناصری 
از ســازمان تبدیل شــوند که تمرکزشان به جای کیفیت، 
صرفاً به تعداد PM غیر کیفی معطوف شــود. تاثیر و نقش 

این عزیزان در توسعه و بعضاً احیای شبکه پرداخت بسیار 
حیاتیســت اما این بار با تاکید مدیر عامل محترم سازمان 
این مقوله را به جد در نظر گرفتیم و قطعاً مدل تعاملی ما 
با این طیف از همکاران در آینده پخته ترنیز خواهد شد. از 
سویی برای پشتیبانان دلسوز و ثابتی که داریم سعی کردیم 
ماننــد قوانین کار، حقوقی را به عنوان حقوق ثابت در نظر 
بگیریم، تمرکزمان را نیز روی افزایش تعداد تراکنش هایمان 
گذاشتیم. پشــتیبانان هرچه تالش کنند می توانند پاداش 

خوبی در چارچوب اهداف ترسیم شده به دست آورند. 

*یکی از مواردی که بارها به آن اشاره شده است این 
موضوع است که ایران کیش باید جزو سه پی اس پی 
برتر کشور باشد، به نظر شما تا چه میزان این موضوع 

می تواند دست یافتنی باشد؟ 
این که شــرکت کجا باید باشــد تصمیم و هدفی است که 
مدیر عامل و هیئت مدیره سازمان مشخص می کند، بعضی 
از پی اس پی ها هدفشان EPS و سود مالی خوب است و این 
برایشان یک هدف به شمار میاید. یکسری از پی اس پی ها 
نیز کسب رتبه باال حتی به قیمت هزینه های زیاد را در نظر 

می گیرند. اما با توجه بــه رویکرد مدیریت محترم عامل و 
هیئت مدیره شــرکت، یک مساوات بین رتبه خوب، آورده 
خوب و EPS مناســب درنظر گرفته شده است، ایران کیش 
یک شرکت سهامی عام است و همه موضوعات روی کدال 
شــفاف اســت، این روزها طیف زیادی از صاحبان سرمایه 
و بازیگران اصلــی صنعت، پیگیر تحرکات ســازمان های 
بزرگ هســتند لذا عملکرد شرکت باید هم از نظر سود به 
نســبت هزینه برای سهامدار و هم از نظر رتبه و جایگاه در 
عرصه های داخلی و بین المللی، مناســب باشد که همین 
ماموریت نیز برای ارکان ســازمان ترسیم شده و نتایج آن 
نیز مشــخص است. من آینده شــرکت را با فضای موجود 
بسیار روشن میدانم با توجه به دیدگاه های مدیریتی و فنی 
ارزشــمند مدیریت عامل و پتانسیل مطلوب بدنه عملیاتی 
سازمان و همینطور اعضای پر تجربه هیئت مدیره شرکت 
اطمینان داریم که شرکت جایگاه مناسبی دارد و در آینده 
نیز به سر منزل بسیار خوبی می رسد، ما در تیم پذیرندگان 
هم تالشمان این است که مجموعه را حتی در کوتاه مدت 
به جایگاه مطلوبی برسانیم تا بتوانیم با برنامه ریزی های آتی 

آن را به نقطه واقعی هدایت کنیم.

 گاهی اعتماد بــه نفــس )self confidance(  و عزت نفس 
)self-esteem(  به ســبب هم پوشانی هایی که دارند، با هم 
اشتباه گرفته می شوند اما این دو واژه دقیقا معادل و شبیه 
به هم نیستند، اعتماد به نفس محدود تراز عزت نفس است،  
چنان چه فردی ممکن است اعتماد به نفس خوبی داشته 

باشد اما از کمبود عزت نفس رنج ببرد.
اعتماد بــه نفس:باور و پذیرش ما نســبت به توانایی ها و 
استعدادهایمان اســت. بنا بر این هرچه ارزیابی های واقع 
بینانه تر و مثبت تری از توانمندی های شخصی خود داشته 

باشیم اعتماد به نفس بهتری خواهیم داشت.
عزت نفس: به معنی داشتن احساس ارزشمندی درونی و 
احترام گذاشتن به خویشتن مستقل از سن، جنس، نژاد، 
تحصیالت، ثروت و موقعیت اجتماعی است. بنابر این هر 
چقدر خود را بدون قید و شرط دوست بداریم و بیذیریم، 

عزت نفس باالتری داریم.
وقتی بحث عزت نفس مطرح می شود تنها یک نظر واقعا 

اهمیت دارد،نظر و ارزیابی خودمان از خودمان.

گام هايــی بــرای بهبــود و ارتقــا ی عزت 
نفس:

 همه ما با پتانسیل های نامتناهی و ارزش برابر با انسان های 
دیگر به دنیا آمده ایــم. این که ما می توانیم کنترل زیادی 
روی عزت نفس خود داشــته باشیم و با سخت کوشی و 
شــفقت نســبت به خود، افکار وباور های خود مخرب را 
فراموش کنیم و افکار مثبت و تشــویق کننده ای در مورد 
شخصی که هستیم و می توانیم باشیم را جایگزین کنیم. 
برای رسیدن به این هدف، ذهن آگاه باشید. اگر تشخیص 
ندهیم که چیزی برای تغییر وجود دارد، نمی توانیم چیزی 

را تغییر دهیم.
با آگاهی از خودگویی های منفی )منتقد خود آسیب رسان( 
شروع کنیم تا از احساســاتی که به وجود می آورد فاصله 
بگیریم. این امر ما را قادر می سازد که با آن ها کمتر ارتباط 
داشته باشــیم.بدون این آگاهی،ما به راحتی می توانیم در 
دام بــاور کردن افکار محدود کننده و تخریب گر خودمان 
بیفتیم. به محض این که متوجه شدید که در مسیر انتقاد از 

خود  قرار گرفته اید. به آرامی به آن توجه کنید و در مورد 
آن کنجکاو شوید و به خود یاد آوری کنید: این ها فقط افکار 
هستند نه واقعیت. هر آن چه را که فکر می کنید باور نکید 
افکار صرفا افکار هستند داســتان را تغییر دهید و ستاره 
درونی خود را پیدا کنید همه ما روایت یا داستانی در مورد 
خودمان ساخته ایم که درک ما از خودمان را شکل می دهد 
و بر اساس آن تصور اصلی ما از خودمان شکل می گیرد. اگر 
می خواهیم آن داستان را تغییر دهیم،باید درک کنیم که 
از کجا آمده است و پیام هایی را که به خودمان می گوییم از 
کجا دریافت کرده ایم. صدای چه کسانی را درونی کرده ایم؟ 
گاهــی اوقات افکار منفی خودکار مانند تو چاق هســتی 
یا تو تنبلی می تواند آن قدر در ذهن تکرار شــود که باور 
کنیم آن ها واقعی هســتند. این افکار آموخته شده اند و با 
شناخت منبع آن ها و تمرکز بر شناخت ویژگی های خویش 
می توانیم در جهت تغییر داستان خود عمل کنیم. طبیعتا 
همه ما نقاط قوت و ضعفی داریم که هیچ کدام ارزش اصلی 

ما را تعیین نمی کند. 
بنابراین همچون دوســتی صمیمی و واقع گرا فهرســتی 
از نقاط قــوت / توانایی ها و مهارت های خاص / هدف های 
کوتاه مدت و بلند مدت خود تهیه کنید واین فهرست را هر 
روز )خصوصا در مواقع اشتباه کردن،شکست و تردید های 

زندگی( با خود مرور کنید.

از افتــادن درتلــه مقايســه و نــا اميــدی 
خود داری کنيد 

کیمبرلی هر شنسون، روان درمانگر،به دو نکته اساسی تاکید 
می کند، پذیرش را تمرین کنید و مقایسه خود با دیگران 
را متوقف کنید.  زندگی دیگران نمی تواند استانداردی برای 
عزت نفس باشــد. به این دلیل که همیشــه در هر عرصه 
زندگی کســی را پیدا خواهیم کرد که از ما بهتر باشد و یا 

توانا تربه نظر برسد.

از خود مراقبت کنيد 
بسیاری از مطالعات، ارتباط بین ورزش و عزت نفس باال ترو 
همچنین بهبود سالمت روان نشان داده است. ورزش روز 

شما را در جهت مراقبت از خود سازماندهی می کند. بهتر 
است در بین کار های بی انتهای خود رو زانه یک فعالیت را 
تنها با هدف آرامش انجام دهید و یا به یک فعالیت جالب 
بپردازید و ببینید که چه حسی را تجربه می کنید پژوهش ها 
نشان داده اســت که دیگر روش های خود مراقبتی مانند 
تغذیه مناســب و خواب کافی نیز تاثیرات مثبتی بر روی 

عزت نفس و خود باوری دارد.

بــا ديگــران همانطــور رفتــار کنيــد که 
می خواهيد با شما رفتار کنند

این یک واقعیت است که آن چه ما در جهان انجام می دهیم 
مثل یک بومرنگ به سمت ما باز می گردد. 

بــرای امتحان این موضــوع یک روز را عمدتــا با افکار و 
رفتار های مثبت نســبت به افرادی کــه با آن ها در تماس 
هستید،بگذرانید همان طور که روز خود را طی می کنید، به 
آن چه به شما باز می گردد و به این که روحیه شما بهبود 

می یابد، توجه کنید.

 بخشش
آیا کسی در زندگی شما هست که او را نبخشیده اید؟

با نگه داشتن احساس تلخی یا نارضایتی، خود را در چرخه ای 
منفی گیر می اندازیم و اگر خود را نبخشیده ایم،شرم ما را 
در همین حلقه نگه می دارد. پژوهش ها نشان می دهد که 
بخشــیدن خود و دیگران، عزت نفس را بهبود می  بخشد 
شــاید به این دلیل که ما را با ماهیت دوســت داشــتنی 

خودمان پیوند می دهد.
به یاد داشــته باشید شــرایط شــما تعریف کننده شما 
نیســت تفاوت قائل شدن بین شرایطی که داریم و فردی 
که هســتیم،کلید ارزشمندی ماست شیر الدی می گو ید: 
شناخت ارزش درونی و دوست داشتن خود نا کامل شما، 
اســاس قابل اعتمادی را برای رشد شما فراهم می کند، با 
این امنیت،شــما می توانید با لذت رشد کنید،نه با ترس 
از شکســت _ زیرا شکســت ارزش بنیادی شما را تغییر 
نمی دهد. ارزش خود را بدانید،این ارزشــمندی هم اکنون 

درون شما وجود دارد.

عزت نفس و افزایش آن
ملیکا مهرجو


