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پیمان طبری مدیرعامل ایران کیش برای دومین بار متوالی 
نشان عالی مدیرسال را در پنجمین اجالس سراسری نشان 

عالی مدیر سال دریافت کرد. 
این اجالس با حضور عیسی کالنتری معاون رئیس جمهور، 
علی اکبر مونسان وزیر میراث فرهنگی، داوود دانش جعفری 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و برات قبادیان معاون 
وزیر صمــت و با رویکرد تجلیل از مدیــران موفق و جوان، 

معرفی مدیران خالق در عرصه کارآفرینی برگزارشد.
هومن پناهی پور دبیر اجرایی پنجمین اجالس نشــان عالی 
مدیر سال در مورد شاخص های ارزیابی انتخاب شرکت ها و 
مدیران برتر در این اجالس گفت: ارزیابی سازمان ها با توجه به 
سر فصل های تعیین شده در معاونت پژوهشی وزارت صمت، 
صورت گرفته است. برات قبادیان به عنوان معاونت آموزش 

و پژوهش وزارت صمت، ریاست کمیته علمی این ارزیابی را 
برعهده داشت.

وی درباره این شاخص ها اظهار کرد: با بررسی چند شاخص 
رهبری و مدیریت ســازمان، منابع انسانی و کارکنان، میزان 
توجه به حوزه آموزش، کیفیت، خدمات و محصوالت، نتایج 
رضایت مشتریان و مصرف کنندگان، عملکرد هرسازمان با 

توجه به مجموعه اسناد ارائه شده ارزیابی شد.
پناهی پور با بیان اینکه نشان ها در سه سطح زرین، سیمین و 
برنزی به هفتاد شرکت ایرانی تعلق گرفته است، گفت: با توجه 
به مجموعه اسناد ارائه شده، دراین شاخص ها ایران کیش به 
عنوان شــرکت پرداخت ایرانی نشان زرین و باالترین سطح 

نشان عالی مدیریت را دریافت کرده است.
تــورج آروان مدیر روابط عمومی و تبلیغات ایران کیش این 

تندیس را به نمایندگی از مدیر عامل این شرکت دریافت کرد.
این دومین بار است که ایران کیش ومدیرعامل آن موفق به 

دریافت نشان عالی مدیریت شده اند. 
این شرکت به عنوان یکی از بزرگترین شبکه های پایانه فروش 

کشور شناخته می شود.
الزم به ذکر اســت ارائه آخرین روش های نوین مدیریتی در 
حوزه اقتصاد مقاومتی، اشــتراک و انتقــال دانش و تجارب 
متخصصین، مســئولین و نخبگان مدیریت ایران در دوران 
کرونا و پساکرونا و ارائه الگوی حمایت از تولید داخلی در سال 
جهش تولید از جمله دیگر اهداف پنجمین اجالس سراسری 

نشان عالی مدیر سال بود.
این اجالس در تاالر دیپلماتیک وزارت امور خارجه کشــور 

برگزار شد.

نشانعالیمدیرسالدردستانایرانکیش

ســهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش از بازار دوم به 
بازار اول بورس انتقال یافت.

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

مدیرعامل محترم شرکت کارت اعتباری ایران کیش
با سالم و احترام

چنانچه استحضار دارید انتقال سهام پذیرفته شده بین 
تابلوهــا و بازارهای بورس اوراق بهادار تهران بر اســاس 

اطالعات آخرین صورت های مالی حسابرسی شده و سایر 
شرایط مندرج در مواد 12 الی 15 دستورالعمل پذیرش، 
در پایان مردادماه هر ســال انجام می شود. با عنایت به 
اینکه شــرکت کارت اعتباری ایران کیش شرایط مقرر 
برای تابلوی فرعی بازار اول بورس تهران را احراز نموده 
اســت، نماد معامالتی آن از تابلوی بازار دوم به این تابلو 

منتقل شد.
ضمن عرض تبریک به مدیران، کارکنان و ســهامداران 

محترم آن شــرکت، امید است با تداوم رعایت قوانین و 
دســتورالعمل های مقرر، شاهد رشد و تعالی روزافزون و 
تداوم حضور آن شــرکت در بــورس اوراق بهادار تهران 

باشیم.«
انتقال به شرکت های بازار اول بورس، به معنای افزایش 
اعتبار و مرغوبیت آن شــرکت اســت. الزم به ذکر است 
شرکت های بازار اول در شفافیت و نقدشوندگی جایگاه 

بهتری نسبت به شرکت های بازار دوم دارند.

موسسه مهر آفرین از مدیر عامل ایران کیش به واسطه 
خدمات این شرکت و اپلیکیشــن پات برای حمایت از 
زنان، کودکان و خانواده های بد سرپرست، بی سرپرست 

وکودکان کار قدردانی کرد.
متن این تقدیر نامه به این شــرح اســت: »جناب آقای 
طبری مدیر عامل محترم شــرکت کارت اعتباری ایران 

کیش
با ســالم و احترام، توفیــق فعالیت هــای نیکوکارانه و 
مســئوالنه افتخاری اســت بس عظیم که نصیب آنانی 
می شــود که تنها قرب الهی را هــدف مقدس خویش 
قرارداده اند و بی شــک بهترین پاداش برای انسان هایی 
اســت که توان و تجربه خود را در طبق اخالص نهاده و 
در این راه از هیچ کوششــی دریغ نمی ورزند. بدینوسیله 
از تالش های بی شــائبه جنابعالی و همکاران محترم در 

مدت ماه مبارک رمضان در راستای حمایت از کودکان 
بدسرپرست تقدیر و تشکر می نماییم.

فاطمه دانشور-مدیرعامل«
اپلیکیشن پات مدت هاست که در بخش نیکوکاری خود 
امکان کمک و حمایت از کودکان کار و بد سرپرســت را 

فراهم کرده است.
موسســه نیکوکاری مهرآفرین فعالیت خود را از 1384 
در زمینه حمایت از بیــش از 8000 از زنان، کودکان و 
خانواده های بد سرپرســت، بی سرپرست و کودکان کار 
آغاز نموده اســت. منابع مالی مؤسسه در اعطای ارزاق، 
پوشــاک، ودیعه مســکن و کمک هزینه های تحصیلی، 
ساختن سرپناه، مدرســه یا بازسازی کالس های درس 
برخــی مناطق محرومی که خیریه در آن شــعبه دارد، 

هزینه می شود.

صعود ایران کیش به بازار اول بورس

قدردانی موسسه مهر آفرین از ایران کیش

2 مهر ماه 1399- شماره 6 جدیدخبرنامه داخلی ایران کیش



*روند پیشرفت و موفقیت شرکت ایران کیش در سال 
98 را چگونه می بینید؟

ســال 98 سال بسیار پر فرازو نشیبی هم برای اقتصاد کشور 
و هم شــرکت های psp در نظام پرداخت به شــمار می آمد. 
مباحث اقتصادی، دغدغه خریدها در مورد دستگاه پوز، رول 
و مشــکالت مربوط به پایان سال و کســادی بازار، از جمله 
دغدغه های مشترکی بودند که در نهایت ممکن بود منجربه 
کاهش تراکنش ها و.... شود. حضور رقبا و تالششان برای اخذ 
سهم بازار ایران کیش از جمله دیگر دغدغه ها به شمار می آمد. 
اما علی  رغم این مشکالت، ایران کیش موفق شد با وجود همه 

چالش ها روند با ثباتی را پیش ببرد. 
از سویی عدم وابستگی به تراکنش های صرفا دستگاه های پوز 
از جمله مواردی اســت که به طور جدی دنبال شد یکی از 
مواردی که در ســال 98 اتفاق افتاد نگاه به اپلیکیشن های 
مختلفی بود که می توانســت درآمدهای کارمزدی مناسبی 
ایجاد کند و شــرکت را از تک بعدی و تک محصولی بودن 
خارج و آینده فعالیت و عملیات آن را تضمین کند. آن چیزی 
که امروز در ارتباط با احراز هویت، پرداخت تسهیالت، افتتاح 
حساب غیر حضوری و کیو آر کد و مباحثی از این دست به 
آن رسیدیم، همگی ماحصل همین نگاه و تفکر هیئت مدیره 
در ســال 98 بود که به ثمر نشست و بسیار هم قابل توجه 
و ارزنده اســت. ایران کیش شرکتی بسیار قدرتمند و دارای 
نیروی زبده و متبحر اســت. من بارها این موضوع را مطرح 
کردم که این شــرکت به یک بلوغ نرم افزاری نسبت به تمام 

شرکت هایی که در سطح خودشان 
کار می کنند رسیده است. یکی از 
افتخــارات مجموعه ایران کیش و 
بانک تجارت این است که بسیاری 
از مباحثــی کــه در بانک تجارت 
مانند ETF و فروش ســهام های 
پاالیشی، دارا یکم و دوم مطرح شد 
همه مدیون نرم افزارهایی است که 
توسط شرکت ایران کیش نوشته و 
تهیه شد. این مسئله جای تقدیر 

بسیار دارد.

*درایــن مدت چــه تغییراتی 
در بحث میــزان تراکنش های 

شرکت ایجاد شده است؟
یکی از زمینه هایی که ســعی شد 
تا در مورد آن روند مطلوبی ایجاد 
شــود، درگاه های ایران کیش بود. 
امروز در تراکنش درگاه ها، رشــد 

چند صد درصدی را شــاهد هستیم، با توجه به ظرفیتی که 
ایران کیش دراین حوزه دارد شاهد افزایش سهم بازار بوده ایم. 
درماه هایی که به دلیل کرونا تقریبا کســب و کارها تعطیل 

شده بود نسبت تراکنش های ایران کیش در درگاه ها نسبت 
به ســایر تراکنش ها کامال متفاوت بود و در آن مقطع کامال 
حساس، رشد بازار را شــاهد بودیم که این موضوع نشان از 

ظرفیت ایران کیش دارد. حتی در مواقع بحرانی و خاص. 
موضوع QRرا امســال در شرکت ایران کیش به طور جدی 
مطرح کرده ایم و با توجه به اینکه مسیر تمام کشور به سمت 
پرداخت های غیر حضوری و اســتفاده از ابزارهای جدیدی 
اســت که حداقل تماس های بین اشــخاص و دستگاه ها را 
داشــته باشد QRمی تواند بســیار کمک کند. ایران کیش 
ظرفیت بســیار بزرگی را دراین راستا به وجود آورده است. 
ظرفیتی به شــکل یک بســته یا محصولی که از خود پوز 

عملیاتش قابل تعریف است.

*میزان رشــد تراکنش ها در سال گذشته چگونه بوده 
است؟ 

ایران کیش در بحث های کلی ســرانه تراکنش حدود یازده 
درصد در ســال 98 رشد داشــته است. در تعداد تراکنش ها 
12 درصد رشــد نسبت به مدت مشــابه سال قبل داشتیم. 
تعدادتراکنش های حاصله نسبت به سال 97 ده درصد رشد 
داشــته است که این رشد تراکنش ها نیز افزایش درآمدی را 
به همــراه دارد و هم از نظر ارتقا 
و جایــگاه در صنعــت PSP هم 
می تواند اثر گذار باشد موضوع قابل 

توجهی است.

تعامــات   99 ســال  *در 
ایران کیش و بانک تجارت در 
سهام عدالت و ETF، محصوالتی 
مانند دارو پرداخت و... چگونه 

ارزیابی می شد؟ 
در هشت سال گذشته با توجه به 
مسئولیت هایی که در بانک تجارت 
چه به عنوان رئیس اداره بازاریابی، 
چه به عنوان رئیس اداره نظارت، 
چه به عنوان مدیر امور استان های 
بانک تجارت داشــتم و به عنوان 
ریاست هیئت مدیره این شرکت 
نیز فعالیت کردم به جرات می توان 
گفت نوع تعاملــی که امروز بانک 
تجارت و شــرکت ایران کیش با یکدیگر داشته اند بی سابقه 

بوده است.
در حال حاضر ایران کیش به عنوان یکی از بازوهای عملیاتی 

و تجاری اجرایی بانک تجارت مطرح است و این موضوع برای 
بانک بســیار حائز اهمیت است، باید گفت یکی از دالیل آن 
حضــور آقای طبری در مجموعه ایران کیش به عنوان مدیر 
عامل شــرکت است که از شایســتگی های فنی و تخصصی 
بســیار خوب برخوردار بوده و شناخت کاملی دراین صنعت 
دارد به نظرم اویکی از بهترین هاست، هم از نظر تجربه و هم 

دانش فنی. 
در نظام پرداخت مسائل بسیاری است که بعضا ممکن است 
به راحتی حل نشود و نیاز به شرکت ها و بخش های مختلفی 
غیر از آن شرکت داشته باشد. اما ایران کیش با توجه به قدرت 
عملیاتی، قدرت نرم افزاری و برنامه نویسی که دارد و ارتباطاتی 
که از بابت سوئیچ و مسائل شاپرکی برخوردار است، توانست 
خود مشــکالت را حل کند. ما اکنون جایگاه بسیار ویژه ای را 
برای ایران کیش شاهد هستیم. حتی در »هلدینگ تفتا« هم 
ایــران کیش جایگاه ویژه ای دارد. ایران کیش می تواند آرزوی 

سهاداران را محقق کند.

*در سال جدید چندین محصول رونمایی شد. آینده این 
محصوالت را چگونه می بینید. از طرفی همواره ایران کیش، 
را شــرکت کارت اعتباری ایران کیــش مینامیم. فکر 
می کنید محصوالت جدید مانند داروپرداخت تا چه میزان 

نام کارت اعتباری را پررنگ ترخواهد کرد؟
ایــران کیش باید کانالهای درآمدی اش را افزایش دهد باید از 
تک محصولی بودن خارج شود، باید بتواند در شرایط آینده که 
ممکن است پوز وجود نداشته باشد به بهترین شکل خدماتش 
را ارائه دهد، از طریق ایران کیش حدود دوهزار نفر مستقیم و 
غیر مستقیم زندگی می کنند و این دو هزار نفر باید به بهترین 
شــکل هم زندگی شــان و هم کار و خدماتشان مشخص و 
ملموس باشد و درآمد کسب و ایجاد ارزش کنند. دراین مسیر 
یکی از راهکارها ایجاد محصوالت مختلف در ارتباط با عملیات 
بانک است. از سال گذشته تاکنون چند محصول بسیار با ارزش 
تعریف شده است. محصول دارو پرداخت که با همکاری بانک و 
ایران کیش توسعه یافته است، بسته خدماتی است که می تواند 
در قالب سیستم آســان خرید خدمات اعتباری را بابت ارائه 
کاال از شرکت پخش دارویی فراهم کند و دریافت الکترونیکی 
محصوالت را ما به ازای آن تعریف نماید، در این معاوضات چک 
به طور کامل ما بین شرکت پخش و داروخانه ها حذف می شود 
و پرداخت های شــرکت هاو داروخانه به سهل ترین شکل در 
قالب سیستم طراحی شده می تواند انجام بگیرد، این محصول 
می تواند برای تمام شرکت های پخش دارویی عملیاتی شده 

و مورد استفاده قرار بگیرد و بازار بسیار بزرگی را فراهم کند. 

حمیدرضا شریفیان معاون و عضو هیئت عامل بانک تجارت در گفتگو با پرداخت سبز: 

ایرانکیشآرزوهایسهامدارانرامحققمیکند

با حمید رضا شریفیان معاون،  عضو هیئت 
عامل بانک تجارت و رئیس پیشین هیئت 
ایران کیش پیرامــون رویدادهای  مدیره 
ســال 98 و 99 به گفتگو نشسته ایم از او 
درباره تجربیات تلخ و شــیرین این مدت 
پرسیده ایم و البته مسیری که این شرکت 
طی مدت گذشــته طی کرده اســت. 

کیش را  آینده شرکت ایران 
با توجه به ظرفیت های فنی 
که دراین  و پرسنل با ارزشی 
مجموعه نهفته است، بسیار 
روشن می بینم. باتوجه به 

سیاستگذاری که در مجموعه 
هیئت مدیره فعلی شرکت شاهد 

هستم این اتفاق می افتد. با 
تعامالت بسیار گسترده ای که 

کیش  بانک تجارت و ایران 
با یکدیگر دارند، یکی از 

ارزنده ترین شرکت ها ایران کیش 
خواهد بود

ادامه در صفحه بعد
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چند روزی هست که دو برنده دستگاه خودرو سواری پژو 20۶، 
جایزه ویژه پایانه های فروشگاهی بانک تجارت و شرکت کارت 
اعتباری ایران کیش در )منطقه آزاد ارس( جشــنواره طالیی 
مشخص شــدند. در قرعه کشی مرحله پایانی این جشنواره، 
اسالم کردی گرگری و میر افضل حسینی برندگان ویژه این 

جشنواره) دستگاه خودرو پژو20۶( نام گرفتند.

 *درباره جشنواره طالیی انرژی مثبت داشتم!
اسالم کردی گرگری نزدیک به 20 
سال است که شاغل بوده، می گوید 
هفده سال در جلفا مغازه پوشاک 
فروشی داشته و در حال در منطقه 
آزاد ارس تولیدی دارد دوسالی هم 
هست که از دســتگاه های ایران 

کیش استفاده می کند.
می گوید که از بین 4 دستگاه پوز، 
90 درصد تراکنش ها را از طریق دســتگاه ایران کیش انجام 

میدهد.
موضوع کرونا این روزها شاید بیشتر از همه به بازاریان ضربه 
زده اســت، او هم از تعطیلی کسب و کارها دلگیر بود و اینکه 
حتی بخش تولید هم از فروردین ماه تعطیل شدند. کارهای 
تولیدی امروزش بیشتر برای کســب و کارهایی است که از 

طریق اینترنت خریدو فروش انجام میدهند.
میگوید چون تولیدی اش شراکتی است احتمال دارد ماشین را 

بفروشد و مبلغ آن را برای امور تولیدی دنبال کند.

از کردی می پرسیم آیا از جشنواره طالیی ایران کیش اطالعات 
داشته پاسخ می دهد: نه تنها اطالع داشتم بلکه از همان روز 
اول جشنواره طالیی با انرژی مثبت با آن برخورد کردم و مدام 
می گفتم که این خودرو برای من اســت و حتی به همکاران 
دیگرم که در جشنواره شرکت کرده بودند می گفتم به پژو فکر 

نکنید که من برنده می شوم.

*خودرو نداشتم
میر افضل حســینی دیگر برنده 
خودرو جشــنواره طالیــی ایران 
کیش و بانک تجارت هم می گوید 
شش سال است که در منطقه آزاد 
ارس مشغول به فعالیت و کار است 
و پنج سالی هست که از دستگاه 

ایران کیش استفاده می کند.
اما می گویــد همین  حســینی 
یک دســتگاه پوز را در فروشگاه بلک اســتار دارد و نیازی به 
دستگاه های اضافه ندیده. پشتیبانی ایران کیش در منطقه آزاد 
ارس و البته ارائه خدمات آن را هم مطلوب میداند و می گوید 
مشکل رول هم نداشتیم. او نیز با اشاره به اینکه بازار در دوران 
کرونا بسته شده است می گوید واقعا در چنین شرایطی برنده 

شدن این جایزه یک هدیه از جانب خداوند بود.
برنده جایزه ویژه جشنواره طالیی ایران کیش و بانک تجارت 
در مــورد تصمیمش درمورد این خودرو می گوید: من خودرو 
نداشتم و قطعا می خواهم از آن استفاده کنم و این که دراین 

اوضاع اقتصادی و قیمت خودروها صاحب پژو شده ام چیزی 
نیست که به این سادگی ها از آن بگذرم.

در مورد جشنواره طالیی که پرسیدیم بیان می کند: واقعیت 
این است که توجهی به قرعه کشی نداشته ام. شاید هم باورم 
نمی شد که قرار است واقعا چنین هدایایی به کسی برسد. که 
حاال نصیب خود من شــده. حــاال می فهمم که این جایزه ها 
واقعی است. حسینی از بابت پشــتیبانی دستگاه های ایران 
کیش راضی اســت و می گوید تا به امروز هرآنچه که دراین 

راستا می خواستیم فراهم بوده است.
گفتنی است در آخرین مرحله قرعه کشی جشنواره طالیی 
ایران کیش و بانک تجارت در منطقه آزاد ارس ضمن معرفی 
برندگان خودرو پژو20۶، 35 کارت هدیه پنج میلیون ریالی به 
پذیرندگان و30 کارت هدیه یک میلیون ریالی به خریدارانی 
که از دســتگاه ایران کیش متصل به بانک تجارت اســتفاده 
کرده اند اهدا شــد. در این مرحله قرعه کشی مسئولین ارشد 

بانک تجارت و ایران کیش حضور داشتند.
الزم به ذکر اســت جشنواره طالیی مشترک بانک تجارت و 
ایران کیش در مراکز تجاری استان های تهران، البرز، هرمزگان، 
آذربایجان شــرقی، گیالن، خوزستان، خراسان رضوی برگزار 
می شــود. جایزه ویژه این جشــنواره اهدای خودرو در مراکز 
تجاری این استان هاست که در چهارمین و آخرین مرحله به 

برندگان خوش شانس اهدا خواهدشد.
با احتســاب این قرعه کشــی تاکنون برندگان ویژه )آخرین 
مرحله قرعه کشی( تهران، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی 

مشخص شدند.

گفتگو با برندگان خودرو جشنواره طالیی

اینجایزههاواقعیاست

آخریــن گزارش نیلســون ریپورت بیانگــر حفظ جایگاه 
ایران کیش و رتبه ســی و سوم این شــرکت 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 نیلســون 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.
این رتبه بندی نشــان دهنده تغییرات مثبت و تحول کمی 
و کیفی در ارائه محصوالت و خدمات شــرکت ایران کیش 

است.
نیلسون ریپورت، نشریه ای با بیش از 48 سال سابقه انتشار 
است که به صورت تخصصی به موضوع سیستم های پرداخت 
در دنیا می پردارد. انتخاب و رتبه بندی 150 شــرکت برتر 

ارائه   دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی جهان توسط این 
نشــریه، بر اساس مجموع تراکنش های انجام شده در سال 

2019 بوده است.

ایران کیش در بین برترین های جهان 

ســامانه دیگری هم به نام ســامانه تعهدات شهرداری که 
مربوط به تعهدات شرکت های بزرگ در ارتباط با پیمانکاران 
آن هاست ایجاد شــد تا در فواصل مختلف بتواند تعهدات 
شــرکت اصلی را نســبت به پیمانکاران تضمین کند، این 
سیستم می تواند برای تمام شرکت هایی که مشابه شهرداری 
تهران با پیمانکاران بسیار زیادی طرف هستند و در مقاطع و 
زمان های مختلف باید نسبت به آن ها پرداخت هایی را انجام 
دهند، شرایطی را ایجاد کند تا به جای این پرداخت ها بانک، 
تعهداتی را بابت این واریزی ها بپذیرد ودر موعد مقرر دقیقا 
به آن ها پول واریز شود بدون اینکه ازاین بابت نگرانی داشته 
باشند، این سیستم توسط شرکت ایران کیش عملیاتی شده 
است. سیستم های دیگری هم هستند، بحث احراز هویت 

الکترونیکی و پرداخت تسهیالت به صورت الکترونیکی که از 
آرزوهای بانک بودند یکی از آن هاست از این طریق مشتریان 
خرد بدون اینکه مراجعه ای به شعبه داشته باشندمی توانند 
تسهیالت خردی که ما پرداخت می کنیم را دریافت بکنند 
و تمام آن نگرانی ها، معطلی ها، هزینه ها و مشــکالتی که 
برای مردم در راســتای دریافت یک تسهیالت ده، بیست، 
پنجاه میلیون تومانی پیش میامد با این سیســتم عمال بر 
طرف می شود. موضوعات دیگری هم در شرکت ایران کیش 

عملیاتی شده است که به وقتش گفته می شوند. 

*نگاه تان نسبت به آینده چیست؟ 
آینده شــرکت ایران کیش را با توجه به ظرفیت های فنی 

و پرســنل با ارزشی که دراین مجموعه نهفته است، بسیار 
روشــن می بینم. باتوجه به سیاستگذاری که در مجموعه 
هیئت مدیره فعلی شرکت شاهد هستم این اتفاق می افتد. 
با تعامالت بسیار گسترده ای که بانک تجارت و ایران کیش 
با یکدیگر دارند، یکی از ارزنده ترین شــرکت ها ایران کیش 
خواهد بــود. در مجموع آن چه که در بحث نگاه مدیریتی 
در مجموعه شــرکت وجود دارد بسیار عالی است. انشاهلل 
همه باهم ارتقــای جایگاه واقعی شــرکت ایران کیش را 
شاهد باشیم، این موضوع نیز زیاد دور از ذهن نخواهد بود. 
ظرف یکی دوسال آینده عملکرد و شرکت کامال متفاوت و 
پیشــرویی را در نظام پرداخت به اسم ایران کیش خواهید 

دید.

ایران کیش آرزوهای سهامداران را محقق می کند
ادامه از صفحه قبل
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اهمال کاری چیزی اســت که اکثر افراد حداقل تجربه کمی با 
آن دارند. مهم نیست که چقدر با برنامه و متعهد باشید، احتماال 
لحظــات دلهره آوری از تعقیب و گریز های مهم را تجربه کرده 
باشــید ) تماشــا کردن تلویزیون، خرید آنالین( در حالی که 
می توانستید آن زمان را صرف انجام پروژه های مربوط به کار خود 
کنید اهمال کاری تاثیر بسیار باالیی بر روی کار وزندگی شما دارد.
چرا ما اهمال کاری می کنیم و تا دقیقه آخر منتظر می مانیم

همه ما برخی مواقع اهمال کاری می کنیم و محققان معتقدند 
که این مشکل به صورت شــدید وجود دارد همین حال که 
این متن را می خوانید احتماال می توانید به خاطر بیاورید که 
درگذشــته چند بار کاری را کنار گذاشتید. زمانی را به خاطر 
بیاورید که تصور می کردید برای تکمیل کردن پروژه خود یک 
هفتــه زمان دارید، در حالی که تنها یک روز بعد باید تحویل 
داده می شد؟ زمانی که تصمیم گرفتید دیگر آپارتمان خود را 
تمیز نکنیم چون اکنون حس انجام دادن آن را نداشتید؟ ما 
اغلب فکر می کنیم پروژه ها زمان کمتری نســبت به واقعیت 
برای تکمیل نیاز دارند وقتی باور کنیم هنوز زمان زیادی برای 
انجام کار ها داریم می تواند به احساس امنیت کاذب منجر شود.

یکی از بزرگترین عواملی که باعث اهمال کاری در کارها ست 
این است که باید در یک لحظه خاص احساس الهام یا انگیزه 
داشته باشیم تا بر روی یک پروژه کار کنیم واقعیت این است 
که اگر منتظر باشید تا در چارچوب درست ذهنی برای انجام 
برخی کارها قرار بگیرید )به ویژه کارهای نامطلوب( احتماال 
متوجه خواهید شد که هرگز زمان مناسب نمی آید و کارها نیز 
هرگز تکمیل نمی شوند. شک داشتن به خود نیز نقش مهمی 
در این زمینه ایفا می کند. وقتی که در چگونگی مقابله با یک 
پروژه و یا در مورد توانایی های خود مطمئن نیســتید ممکن 
است خود را در حالی بیابید که آن پروژه را برای انجام کار های 

دیگر به اهمال کاری می اندازید.

تاثیر منفی اهمال کاری
فقط کارمند ها نیستند که به تله »بعدا انجام می دهم« می افتند. 
به گفته جوزف فراری، استاد روان شناسی  نویسنده کتاب هم 
چنان اهمال کارید: این افــراد تنها گاه به گاه در انجام دادن 
کارها اهمال کاری نمیکنند، بلکه اهمال کاری بخشی از سبک 
زندگی آن هاست.این دسته از افراد قبض های خود را به موقع 
پرداخت نمی کنند، کار کــردن بر روی پروژه های بزرگ را تا 
شب قبل از موعد به تعویق می اندازند متاسفانه اهمال کاری در 
کار ها می تواند تاثیر بسیار جدی بر جنبه های مختلف زندگی 
داشته باشد اهمال کاری نه تنها می تواند تاثیر منفی بر سالمت 
شما داشته باشد بلکه حتی می تواند به روابط اجتماعی شما نیز 
آسیب برساند با تعلل در کار ها، شما بار سنگینی بر دوش 
افراد پیرامون خود می گذارید. اگر عادت دارید که 
تا آخرین لحظه روی پروژه حاضر نشوید 
و یا تا لحظه آخر زمان خود را تلف 
کنید، افرادی که به شــما وابسته 
هستند هم چون دوستان، خانواده، 
همکاران و دانشجویان دیگر ممکن 

است ناراحت شوند.

دالیلی که ما چرا در انجام کارها اهمال کاری می کنیم 
عالوه بر دالیلی که باعث می شود درکار ها اهمال کاری کرد، 
اغلب بــرای توجیه رفتار خود، تعــدادی بهانه و منطق های 

مختلف هم فراهم می کنیم.
طبق گفته های تاکمن، 15 دلیل کلیدی وجود دارد که باعث 

می شود افراد در کارها ی خود اهمال کاری کنند.
1-ندانستن اینکه چه کاری باید انجام شود 

2-ندانستن چگونگی انجام یک کار 
3-عدم تمایل به انجام کاری

4-اهمیت ندادن به اینکه کار تمام شود یا نشود 
5-اهمیت ندادن به این که کار چه زمان تمام شود 

۶- حس و حال نداشتن برای انجام کار 
7-عادت داشتن به صبر کردن تا لحظه آخر 

8-معتمد بودن به این که در شــرایط تحت فشــار بهتر کار 
می کنید 

9-تصور اینکه می توانید در لحظه آخر کار را تمام کنید 
10نداشتن انگیزه برای شروع کار

11-فراموش کردن 
12-بهانه بیماری یا سالمتی نا مناسب 
13-منتظر ماندن برای لحظه درست 

14-احتیاج به زمان برای فکر کردن در مورد کار 
15- انداختن یک کار بــه زمان دیگر برای کار کردن بر روی 

پروژه دیگر 

چگونــه افرادی کــه در انجــام کار ها اهمــال کاری می کنند از 
افرادی که اهمال کاری نمی کنند متمایز می شوند؟

در بیشتر موارد، اهمال کاری، نشانه مشکل جدی نیست. یک 
گرایش است که همه ما در مقاطعی تسلیم آن شده ایم.فقط 
مواردی نیز وجود دارد که اهمال کاری در انجام کار ها به قدری 
مزمن می شــود که شروع به تاثیر گذاری جدی بر زندگی روز 
مره شخص می کند و این جاست که به مسئله جدی ترتبدیل 

می شود و مسئله مدیریت ضعف زمان نیست،
بلکه نشــانه ای از چیزی است که دکتر فراری از آن به عنوان 
سبک زندگی نا سازگار یاد می کند. دکتر فراری در مصاحبه  ای 
با انجمن روان شناســان آمریکا توضیح داد که افرادی که در 
انجام کارها اهمال کاری نمی کنند، بر روی کاری که باید تمام 
شــود، تمرکز می کنند. آن ها هویت شخصی قوی تری دارند 

افرادی که در کار ها اهمال کاری نمی کنند 
تمایل بیشتری به ویژگی شخصیتی دارند که وجدان نام دارد 
افرادی که دارای وجدان باالیی هســتند، در ســایر زمینه ها 
ازجمله خود انضباطی، پایداری و مسئولیت شخصی نیز تمایل 
دارند در مرتبه باالیی قرار بگیرند. افتادن در دام این خطاهای 
شناختی آسان است، اما خوشبختانه کارهای متفاوتی وجود 
دارد که می توانید برای مقابله با اهمال کاری وانجام به موقع 

کارها انجام دهید.

نکاتی برای غلبه بر اهمال کاری
اهمال کاری از دسته موضوعاتی است که حتی 
دقیق ترین و برنامه ترین افراد هم گاهی اوقات 
قربانی آن می شوند. درباره زمانی فکر کنیدکه 

باید کارهایتان را انجام بدهید.

با ترس خود کنار بیایید
ترس یکی از عوامل موثر در اهمال کاری است. 
این ترس می تواند شامل ترس از شکست، یا خطا 
کردن و یا حتی ترس از موفقیت باشــد. اگر به 
این دلیل از موفقیت می ترسید که در عمق وجود 

معتقدید استحقاق موفق شدن را ندارید،مهم است که بدانید 
این تفکر شماست که مانع رسیدن شما به اهدافتان شده است. 
با پرداختن و بررسی کردن عادت ترسی که شما را از شروع کار 

باز می دارد می توانید به ترس خود غلبه کنید.

یک لیست درست کنید 
با درست کردن لیست انجام کارها یی که دوست دارید انجام 
دهید شروع کنید.اگر ضرب العجل خاصی وجود دارد، در کنار 
هر کار یک تاریخ و زمان نیز بنویسید که با آن هماهنگ شوید. 
تخمین بزنید که هر کار چه مقدار زمان برای انجام نیاز دارد و 
آن مقدار را دو برابر کنید تا در تله های شناختی گرفتار نشوید 

و زمان مورد نیاز برای هر پروژه را کمتر حساب نکنید.
پروژه را به بخش های کوچک ترقابل مدیریت تقســیم کنید 
وقتــی که با یک پــروژه بزرگ رو به برو هســتید وبه مقدار 
کاری که باید انجام دهید نگاه می کنید ممکن است احساس 
گرفتارشدن، دلهره و احساس نا امیدی کنید. در این زمان، بهتر 
است که موارد جداگانه لیست خود را انتخاب کنید و آن ها را 
به بخش های کوچک ترو به یک سری مرحله تقسیم کنید. اگر 
نیاز است که یک کار گاه برگزار کنید؟ چه کارهایی باید انجام 
دهید؟و چه لوازمی نیازدارید؟ وقتی که لیست درست کردید و 
جزئیات مورد نیاز برای انجام کار را در آن نوشتید،می توانید با 

انجام کار های کوچک شروع کنید.

زمان شروع اهمال کاری را بشناسید
هنگامی که شروع به غلبه بر کار های موجود در لیست خود 
کردیــد، به این توجه کنید که چه زمان فکر اهمال کاری به 
ذهن شما خطور می کند. »اگر احساس کردید که االن حس 
و حــال انجام دادن این کاررا ندارم«  »بعدا وقت برای این کار 
وجود دارد« پس باید بدانید شما در شرف اهمال کاری کردن 
هستید. وقتی احساس وسوسه برای اهمال کاری داشتید، اصال 
تسلیم نشوید. در عوض خود را مجبور کنید که حداقل برای 
چند دقیقه تمرکز خود را بر روی تکلیف خود بگذارید. در اکثر 
موارد، متوجه می شوید انجام کار ساده تراز اهمال کاری کردن 

در مورد آن است. 

حواس پرتی ها را حذف کنید 
یــک زمان خاص بــه خود اختصاص دهید کــه در طی آن 
تمام حواس پرتی ها از جمله موسیقی، تلویزیون و سایت ها و 
شبکه های اجتماعی را کنار بگذارید و از آن زمان استفاده کنید 

تا تمام توجه خود را بر روی کار مورد نظر بگذارید.

به خودتان پاداش دهید 
وقتی که یــک کار را انجام دادید )یا حتی بخش کوچکی از 
یک کار بزرگ تررا انجام دادید ( مهم است که برای تالش هایی 
که کردید، به خود پاداش بدهید. به خودتان اجازه دهید تا به 
چیزی که برای شما سرگرم کننده و لذت بخش است بپردازید.

سخن پایانی 
شکستن عادت اهمال کاری آسان نیست. از این گذشته، اگر 
ساده بود،وسوسه اهمال کاری کردن می تواند بسیار قوی با شد، 
به خصوص وقتی که بســیاری از چیز های اطراف ما، سرگرم 

کننده به نظر می رسند و حواس ما را پرت می کنند.
در حالی که اهمال کاری ممکن است چیزی نباشد که بتوان 
کامال از آن دوری کرد، شناختن دالیل اهمال کاری و چگونگی 
غلبه بر آن تمایالت، می تواند به شما کمک کند. با اجرای این 
راه کار ها، ممکن است متوجه شوید که بهتر است از کارهای 

مهم شروع کنید.

کارامروزبهفردا انداختن
ملیکا مهر جو 
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شجاعی مدیر توسعه ابزارهای پذیرش ایران کیش:

کیشدرIPGادامهدارد رشدجایگاهایران

»از مهمترین اقدامات صورت گرفته در زمینه IPG می توان 
بــه ارتقاء و بهبود طراحی صفحه درگاه پرداخت و افزودن 
قابلیت های نمایش کارت های مشــتریان و افزایش امنیت 
مبــادالت صورت گرفته اشــاره کرد در کنــار آن تقویت 
زیرساختهای الزم در جهت افزایش سرعت و تراکنش های 
موفــق نیز تاثیرگذار بوده اســت. با توجه بــه اقدامات و 
بازاریابی هــای صــورت گرفته در ســال 99 پذیرنده های 
مهمی چون دفاتر پیشــخوان دولت دانشگاه آزاد اسالمی، 
کارگزاری های بورس، تپ سی و... همکاری خود را با ایران 

کیش آغاز نمودند.«
این بخشی از اظهارات مصطفی شجاعی شاد مدیر توسعه 
ابزارهــای پذیرش ایران کیش پیرامون IPG این شــرکت 
است، با او در مورد ابزارهای پذیرش این شرکت دقایقی به 

گفتگو می نشینیم. 

*جناب آقای شــجاعی، در حوزه توســعه ابزارهای 
پذیرش ایران کیش آیا نگاه متفاوت تری نســبت به 

بستر USSD  نیز وجود دارد؟
 USSD در پاسخ به این سوال باید گفت که هنوز هم بستر
مورد استقبال مردم است. ازاینرو طی ماه های اخیر تالش 
شــد تا در راستای توسعه و بهبود کد788* اقدام شود. با 
ایجاد فضای مناســب و تعامل خوبی که با واحد کسب و 
کارهای نوین در خصوص برنامه ریزی و کســب درآمد در 
این بخش داشتیم، این سرویس می تواند به سمت روزهای 

خوب درآمدی حرکت کند.
راه اندازی اتاق فکر و کارگروه تحلیل داده بر روی سرویس ها 
و ایجاد فضای توســعه بازار، تحلیل بازار به منظور توسعه 
محصوالت قابل ارائه و کارگروه تدوین درختواره جدید در 
داخل این مدیریت، ایجاد کارگروه توسعه شرکای تجاری و 
اخذ قرارداد های جدید، تغییر در زیرساخت های ارائه شارژ 
و ایجاد کمپین های فروش محور، ســاختار و زیرســاخت 
قبض و اینترنت، راه اندازی کیف پول با قابلیت الحاق پات، 
پایانه های فروشگاهی و سایر کیف پول های موجود، بهبود 
و کنترل ســرویس های احســان و نیکوکاری را نیز دراین 

راستا در نظر گرفتیم. 
ایجــاد منوی جشــنواره و همــکاری با شــرکای تجاری 
همچون، بیمه ســامان، تلویزیون تیوا، آموزش مبتکران، 
سینما تیکت، باشگاه های مشتریان مختلف و جشنواره های 

پات نیز انجام پذیرفته است. 

*چه اتفاقات نوین دیگری قرار اســت در این حوزه 
بیافتد؟

اولین فروشگاه ussd در کشور با نام "پات مارکت" به منظور 
فروش محصوالت و خدمــات مختلف همچون: بیمه های 
ویژه درمان تکمیلی انفرادی، بیمه کرونا، موبایل، بدنه و... 
با همکاری بیمه سامان و ان شاا... درآینده نزدیک با چند 

بیمه دیگر راه اندازی خواهد شد.
 همچنین فروش بلیط سینما و تئاتر، فعالسازی محصوالت 
با مدل فروش کارتی، ســرویس پزشک و آزمایش آنالین 
باالخــص کرونا، کاالهای ســهل الوصول، ســرویس های 
سرمایه گذاری ) صندوق ها(،سرویس های فرهنگی همچون 

کتاب صوتی نیز دراین مجموعه ارائه خواهد شد.
و برای کامل شــدن این موضوع، هویت بخشــی به 788 
به عنوان یک هدایت کننده بازار جهت توســعه کســب و 
کارهای درحال توسعه در کشور با ماهیت تبلیغاتی نیز در 

نظر گرفته شده است.

*در حــوزه پات چه اتفاقاتی درایــن مدت رخ داده 
است؟

ســرویس پات نیاز به بازنگری درالیــه تامین کنندگان، 
شــرکای تجــاری و باالبــردن نــرخ تعامــل و تدویــن 
استراتژی درسایر حوزه ها داشــت. این محصول می تواند 
اســتراتژیک ترین محصول شــرکت در بلند مدت باشد، 
قطعا باال بردن ســهم بازار در تعداد دانلود، تعداد تراکنش 
از الزامات دراین حوزه اســت. پات امروز به لطف همکاری 
تمام واحد های مرتبــط مخصوصا واحد فنی و حمایتهای 
بی دریغ مدیرعامل محترم شــرکت، بــرای ماه های آتی، 
سرویس های با کیفیتی را آماده کرده است و به طور کلی 
در الیه هــای تامین کنندگان و شــرکای تجاری تغییرات 

بنیادی صورت گرفته است.
ما به دنبال افق های جدیدی در فروش هستیم تا بتوانیم از 
امروز تمهیدات الزم برای فردای صنعت پرداخت را پیش 
بینی کرده و ســرویس های جدیدی را به صورت متمرکز 
و ویژه به مشــتریان خود ارائه دهیــم. همانطور که مطلع 
هســتید محصوالت موبایلی امروز می تواننــد با بازاریابی 
مدل های مختلف با یکدیگر همســو شــوند و به یکدیگر 
ســرویس ارائه دهند که این خود برای ما یک فرصت ویژه 

است. 
هدف اصلی این مدیریت، تحقق و توسعه پایدار پات الیف 

با محوریت اهرم توان فروش و برندینگ می باشد

*سرویس های ِویژه ای هم راه اندازی شده است؟
می توان به بهبود ســرویس های قبض، شــارژ و اینترنت، 
تغییــرات بنیــادی در حوزه ســفر و گردشــگری، بلیط 
هواپیما،تغییرات بنیادی در حوزه بیمه با همکاری بیمیتو 
و بیمه بازار، بهبود وضعیت منوهای غیر کاربردی، مذاکره 
با شرکای تجاری در خصوص ایجاد برنامه درمان و سالمت 
با پزشــک آنالین و آزمایش آنالین،تهیه بلیط ســینماو 
تئاتر،تغییر در ســاختار و توســعه خدمــات پذیرندگان، 
همچون شهرداری های تهران و تبریز و درآینده نزدیک با 
پرداخــت یارهای مختلف همچون دی جی پی، به منظور 

توسعه پایدار پات اشاره نمود.

در زمینه محصوالت پوز وضعیت به چه نحوی است؟ 
با توجه به پتانســیل بازار جهت ارائه محصوالت تکمیلی 
دســتگاه کارتخوان و برای حضور موثر در فضای رقابتی و 

وفادار سازی مشتریان از این طریق، واحد توسعه ابزارهای 
پذیرش جهت گســترش و بهینه  ســازی فعالیت در این 
زمینه برنامه ریزی بلند مدتی را ارائه داده است. توجه ویژه 
به تحقیقات بازار، شناسایی اهداف متناسب با سیاست های 
سازمان در هر محصول و تحلیل رفتار مشتریان بر اساس 
اســتفاده از ابزارهای تکمیلی، از جمله اقدامات انجام شده 
جهت ارائه بهینه محصوالت متصل به کارتخوان می باشد.

مذاکره با بیش از 18 شرکت نرم افزاری در زمینه بازاریابی 
و همکاری مشــترک در زمینــه PCPOS، انعقاد قرارداد و 
ادامه همکاری با بیش از 14 شــرکت نــرم افزاری جهت 
بازاریابــی و همکاری مشــترک در زمینــه PCPOS، آغاز 
همکاری با فروشــگاه های زنجیره ای شهرونددر خصوص 
 )pc- pos (ارائه دســتگاههای کارتخوان متصل به صندوق
و نصب 30 دســتگاه کارتخوان در مرحله پایلوت و برنامه 
ریزی، نصب 240 دســتگاه دیگر ظرف یــک ماه آتی در 
کلیه شــعب این فروشــگاه، همکاری با شرکت شاپ در 
زمینه نصب و راه اندازی صندوق های فروشگاهی اندرویدی، 
پیگیــری و نصب حــدود 500 صندوق فروشــگاهی در 
فروشــگاه های زنجیــره ای رفاه، پیگیــری و نصب حدود 
100 صنــدوق فروشــگاهی در فروشــگاه های زنجیره ای 
ویــن مارکت، مذاکره با چهار شــرکت تامین کننده ترازو 
و تهیــه 120 تــرازوی فروشــگاهی در مرحله اول جهت 
ارائــه به پذیرندگان هدف و بررســی بازخورد آن، مذاکره 
با شــرکت های تامین کننده کش لس و برنامه ریزی جهت 
ورود به بــازار، بازاریابی و معرفی مودم های 2G شــرکت 
به منظــور ارائه آنها بــه پذیرندگان پرتراکنش و ســایر 
شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی نظیر ایرانسل و 
جیرینگ، معرفی محصول ماشــین حساب  و ارائه آنها به 
پذیرندگان پرتراکنش از جمله برخی اقدامات دیگر دراین 

زمینه بوده است. 

*یکــی از مواردی که ایران کیش در یکســال و نیم 
اخیر توانست انجام دهد افزایش تراکنش ها از طریق 
IPG و ارتقای جایگاه شرکت دراین زمینه بوده است، 

چه اقداماتی درحوزه IPG باعث این رشد شده است؟ 
با توجه به اقدامات و بازاریابی های صورت گرفته در ســال 
99 پذیرنده های مهم چون دفاتر پیشخوان دولت، دانشگاه 
آزاد اســالمی، کارگزاری های بورس، تپ سی و... همکاری 

خود را با ایران کیش آغاز نمودند.
همزمان با موارد گفته شده اقداماتی در خصوص ارتقا نرم 
افزار و ســخت افزار در واحد فــن آوری اطالعات صورت 
گرفته است که باعث بهبود افزایش رضایت مشتریان شد.

از مهمترین اقدامات صورت گرفته در این خصوص ارتقاء و 
بهبود طراحی صفحه درگاه پرداخت و افزودن قابلیت های 
نمایش کارت های مشــتریان و افزایش امنیت مبادالت و 
افزایش تعداد سرورها و تقویت زیرساختهای الزم در جهت 

افزایش سرعت و تراکنش های موفق می توان اشاره کرد.
همیــن دالیل باعث ارتقاء جایگاه شــرکت ایران کیش با 
رشد 2.5۶ درصد شده است که با برنامه ریزی های صورت 
گرفته ان شاا... به جایگاه مناسبتر و باالتر در آینده نزدیک 

در صنعت دست پیدا خواهیم کرد.
در پایــان جــا دارد صمیمانــه از رهنمود، مســاعدت و 
حمایت های مدیران محترم ارشــد سازمان باالخص مدیر 
عامل محترم و معاون محترم توسعه بازار و همکاران خود 

تقدیر و تشکر کنم.
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 پدر پولدار، پدر فقیرعنوان

رابرت کیوساکینویسنده

موضوع

کتــاب پدر پولدار پدر بی پــول در مورد زندگی 
رابرت کیوســاکی و دو پدرش ـ یکی پدر واقعی 
)پدر فقیر( و دیگری پدر بهترین دوســتش )پدر 
ثروتمند( ـ و شیوه های زندگی و اندیشۀ آن ها در 

مورد پول و سرمایه گذاری است.
کتــاب در حال اثبات این جمله اســت که برای 

ثروتمند شدن نیازی به درآمد باالیی ندارید.
ثروتمندان طوری رفتار می کنند که پول برای آنها 

کار کند نه آنان برای پول.

GSMسیستم جهانی نقل و انتقاالت موبایلی؛ معروفترین استاندارد جهانی برای گوشی های همراه

 Global System
for

 Mobile 
communications

این سیستم، برای دیجیتالی کردن داده ها بر روی موبایل ها قرار گرفته است.هر فردی با گوشی 
همراه به راحتی با هر شــبکه اینترنتی می تواند از طریق اپلیکیشن ها نقل و انتقاالت مالی را 

انجام دهد.شبکه ای که داده ها را دیجیتالی کرده و از طریق کانال های امن مخابره می کند.
برای اطالع از اینکه آیا موبایل شما این سیستم را پشتیبانی می کند یا خیر، میتوانید وارد " 

تنظیمات" گوشی شده و قسمت "درباره" را بررسی بفرماید.
این سیســتم، از مرحله تنظیمات در کارخانه بر روی اکثر موبایل های هوشمند جدید قرار 

می گیرد.
Setting > about •

اصطالحات 

جدول

1.از ارزهای دیجیتال
transaction 2. مترادف

3.مالک پنج بازار بورسی
4. اپلیکیشن پرداخت ایران کیش

5. قطعه کدهای برنامه نویسی شده ای 
هستند که از طریق آنها امکانات مختلفی 

در اختیار کار بران سایت قرار می گیرد
۶. جبران خسارت 

7.بیماری سال 
8.بارکد دو بعدی 

9.سود ترکیبی مضاعف شده در بورس
10.کسب و کار نوپا 

11.یکی از انواع سرمایه گذاری های 
جمعی 

12.مترادف ابداع 

از موارد مهم در امور ســرمایه های انســانی، آموزش 
پرسنل و تشــویق آن ها جهت افزایش راندمان کاری 
است که این امر در ایران کیش توسط مدیریت منابع 

انسانی به خوبی در حال اجرا می باشد.
اهمیت مسئله ی آموزش به جهت این است که پرسنل 
پس از اســتخدام پیش از شــروع به کار، با وظایف و 
اخالق سازمانی آشنا شــوند و در مدت زمان کوتاهی 
بتوانند موجبات پیشرفت سازمان را فراهم آورند. با در 
نظر گرفتن جایگاه فردی و شغلی پرسنل،به هر فرد با 
صرف نظر از میزان تجربه،می توان آموزش های مربوطه 
را ارائه داد تا درصد خطای کاری و رفتار غیرسازمانی 
کاهش یابد. به همین منظور،در واحد ســرمایه های 
انسانی آزمون های سنجش رفتاری و مهارت های فردی 

در بدو استخدام افراد اجرا می شود.
بخــش رفاهی نیز، با هدف ایجاد انگیــزه و باال بردن 
اشتیاق پرسنل به کار،فضایی به جهت پیشرفت کاری 
ایجاد می کند که در هر سازمانی مفید و موثر خواهد 
بود.با رعایت این موارد، نیاز سازمان به تغییر کارمندان 
کاهش یافته و هزینه، زمان و نیروی کمتراما مفیدتری 

در راستای رسیدن به اهدافش صرف خواهد کرد.

کدام یکی از ویژگی های  شما 
کار دارید؟ رفتاری زیر را در محیط 

الگوی رفتاری D: همین حاال و به ســرعت کار را 
باید انجام داد. 

الگوی رفتاری I: بعدا هم میشه انجام داد، کار باید 
سرگرم کننده باشه. 

الگوی رفتاری S: از دیگران کمک بگیر، از روش های 
سنتی استفاده کن. 

الگوی رفتاری C: کار را بهتره خودم و به طور دقیق 
انجام بدم.

امکان دارد شــما در محیط کار همه ی این رفتارها 
را در زمان های مختلف از خود نشــان دهید یا گاهی 

ترکیبی از دو یا سه تا از آن ها بروز پیدا کند.
طبق تئوری دیســک، هر کــدام از ما درمحیط های 
مختلف،ویژگی هــای رفتاری متفاوتــی از خود بروز 
می دهیــم. اما جالب اینجاســت که ایــن ویژگی ها 
قابل اندازه گیری اســت و هرکســی برای شــناخت 
بهتــر خودش در محیط های مختلف، میتواند الگوی 

رفتاری اش را پیدا کند.
دانستن دیسک عالوه بر این می تواند به کمک مدیران 
و منابع انسانی سازمان ها نیز بیاید. زیرا آن ها می توانند 
طبق الگوهای رفتاری،کارمند مناســب هر بخش را 

انتخاب و استخدام کنند.
قطعا برای ارگان های نظامی، افرادی با الیه ی رفتاری 
D بیشتر مورد نیاز اســت. البته منظور افرادی است 
که حداقل الیه D آن ها پررنگ تراز سایر ویژگی های 
رفتاری شــان باشــد. یا به عنوان مثال برای مشاغل 
اســتارت آپــی قطعا انــرژی و خالقیت افــرادی با 

ویژگی های رفتاری الیه I مورد نیاز است.
همه ما 4ویژگی رفتاری را در وجود خود داریم.فقط 
میزان آن ها درهرکســی متفاوت است. بر اساس این 
تفاوت ها، 15 الگوی رفتاری در دیســک مشــخص 
و نامگذاری شــده اند که درمطالب بعــدی به آن ها 

می پردازیم.

آنچه سرمایه های انسانی 
انجام می دهد

حمید نیکخوان

کتابماه:
سرانه مطالعه ایران حدودا برای هر نفر به 2 دقیقه رسیده است که با احتساب مطالعات کتب درسی 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.

روانشناسی
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جهان همواره درحال تغییر اســت و همین امر موجب شــده تا دنیای دیجیتال نیز دچار 
تحوالت بزرگ و لحظه ای باشــد. البته منظور از دیجیتال فقط اینترنت نیست، بلکه تمامی 
تکنولوژی های در دســترس بشر است که از آن ها در جهت آسان ترو بهتر شدن زندگی اش 

استفاده می کند.
تغییرات با ســرعت زیادی موجب پیشــروی و تحول اقتصاد دیجیتال نیز شده اند؛ فعالیتی 
اقتصادی که ناشــی از میلیاردها ارتباط روزانه ی آنالین بین مردم، مشــاغل، دستگاه ها و 
فرایندهــا بوده و ســتون فقرات این نوع اقتصاد درواقع افزایــش ارتباط اینترنتی و فناوری 
تلفن همراه بین افراد و سازمان ها است. اقتصاد دیجیتال مفاهیم مرسوم در ساختار مشاغل 
همچون نحوه ی تعامل شــرکت ها، نحوه دستیابی مصرف کنندگان به خدمات،اطالعات و 

کاالها را تغییر داده است.
پروفسور والتر برنر از دانشگاه سنت گالن در سوئیس دراینباره اظهار می دارد: "استفاده صحیح 
از تکنولــوژی در اقتصاد باعث تغییر مدل های تجاری، تســهیل ارائه محصوالت و خدمات 
جدید، ایجاد فرایندهای جدید، ایجاد سودمندی بیشتر و ایجاد فرهنگ جدیدی در مدیریت 

اقتصاد می شود."
اخیراً، TechCrunch، سایت خبری اقتصاد دیجیتال، هم نوشته است: "Uber، بزرگترین شرکت 
تاکسی جهان، هیچ وســیله نقلیه ای ندارد. فیس بوک، محبوب ترین صاحب رسانه جهان، 
 ،Airbnb هیچ محتوایی ایجاد نمی کند. علی بابا، با ارزش ترین خرده فروش، موجودی ندارد و
بزرگترین ارائه دهنده خوابگاه در جهان، هیچ امالک و مستغالتی ندارد. اتفاق جالبی در حال 

رخ دادن است. "
در ایران نیز مشــابه این شرکت ها و استارت آپ ها فعالیت دارند اما نکته ی مهم اینجاست 
که این شرکت ها چه جرقه ای را در ذهن ما فعال می کنند؟ چه تصویری از مرزهای سنتی و 
ارزش های خود به ما نشان می دهند؟ این شرکت های جوان چه چیزی درباره تحول صنعت 

دیجیتال به ما می آموزند؟ چگونه در نقش های سنتی با رویکردی جدید ظاهر می شوند؟
چهار زمینه اساسی تحول دیجیتال برای موفقیت در تجارت اقتصاد وجود دارد: 

آینده 
 همه ی افراد از دفاتر مختلف، خانه یا کافی شاپ ها مشغول کار هستند و این بدین معناست 
که حضور فیزیکی که ما انتظار داریم، در حال از بین رفتن است. در واقع با دیجیتالی شدن 
همه چیز و با استفاده از تکنولوژی می توان گفت که دیگر حضور افراد در محیط کار الزامی 
نیست؛ در واقع ظهور این شرکت جهانی منعطف و غیرحضوری، سازمان ها را ملزم کرده است 
تا اکوسیستم استعدادی پویا را مدیریت کنند و فرایندهای تجارت دیجیتال نسل بعدی را آن 

گونه که موثر است فراهم سازند.

تجربه مشتری
در اقتصاد دیجیتال،همه ی مشــتریان تمایل به ارتباط با مشاغل دارند )مشاغل مختلف از 
طریق تجارت با هم و مشــاغل تجاری با مصرف کنندگان(. در واقع به دنبال روش مناسبی 
هستند تا درهر زمان و مکانی بتوانند تعامالت مناسبی داشته باشند. عالوه بر این ها ارتباط 
و تعامــل با برندها نیز برای آن ها حائز اهمیت اســت. در واقع اقتصــاد دیجیتال در صدد 

برآورده کردن تمام این نیازها برای مشتریان است و روز به روز 
با تحوالت تکنولوژی و رشد و پیشروی آن، خدمات بهتری به 

مشتریان ارائه می دهد.

شبکه های تامین دیجیتال
در حالی که انتظار می رود طبقه متوسط جهانی تا سال 2030 
حدودا سه برابر گســترش یابد، فشارهای فزاینده ای بر منابع 
اساســی کســب و کار وجود دارد که با سرعت کمتری،قریب 
به 1/5 برابررشــد می کننــد. این عدم تطابق بــه دلیل این 
اســت که شــرکت ها اطالعات و داده ها را در زمان واقعی به 
اشــتراک می گذارنــد و در این مورد عقــب می مانند.دنیای 
دیجیتال،شبکه های هوشــمندی ایجاد کرده است که اساسا 
نحوه ی مدیریت، بهینه ســازی، اشتراک و استقرار تجارت را 
تغییر می دهنــد. به طوری که اطالعات و داده ها در فرایند پر 
سرعتی قرار میگیرند تا به نسل های بعدی، در پیشرفت کمک 

کنند.

 :))IOT) Internet Of Things( اینترنت اشیا
در آستانه ی دورانی قرار داریم که می توان همه چیز اعم از افراد، مشاغل، دستگاه ها و فرآیندها 
را به یکدیگر متصل کرد. آمیختن دنیای فیزیکی و دیجیتال، موجب می شود دارایی ها حفظ 
شــده و دسترسی بهتر و آســان تری به آن ها داشته باشیم. زمانی که یک سازمان می تواند 
موجودی دارایی فیزیکی و دیجیتالی خود را درلحظه ارزیابی و بررســی کند،با دقت عمل و 
ســرعت بیشتری عملکرد خود را بهبود می بخشد و زمینه را برای سرمایه گذاری های نهایی 
آماده می ســازد. در دنیای کنونی این فقط یک مزایا جهت برتری نیست بلکه یک ضرورت 
برای هر سازمان و تجارت دیجیتال است تا بتواند طی دو سال آینده خود را به روز نگه دارد. 

هرآنچه که استارت آپ های جدید و دنیای تکنولوژی به ما می رسانند یک پیام است آن هم 
رشد سریع و غیر قابل باور اقتصاد دیجیتال.

برای شرکت ها و بانک های سنتی دانستن این امر مهم است تا بتوانند پیش از منسوخ شدن، 
نحوه ی کارکرد و تعامالت تجاری خود را تغییر دهند و همگام با تکنولوژی رو به سوی جلو 

گام بردارند.

آیندهاقتصاددیجیتال
ترجمه و تحقیق: منیر دادپی 
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