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تفاهم نامه همکاری ایران کیش و بیمه تجارت نو امضا شد.
این تفاهم نامه با تاکید بر محور توسعه خدمات الکترونیکی 
بیمه ای براساس بسته های آسان فروش از طریق اپلیکیشن 
پات است. همچنین طبق این تفاهم نامه بسته های مورد نیاز 

پذیرندگان ایران کیش در زمینه بیمه فراهم می شود.
حمیدرضا شریفیان رئیس هیئت مدیره ایران کیش و معاون 
بانک تجارت ضمن اســتقبال از همکاری این دوشرکت در 
زمینه ارائه خدمات بیمه ای گفت:این تفاهم نامه گام بزرگی 
برای توسعه سبد محصوالت و خدمات و حرکتی برای حفظ 
سهم بازار اســت. باکمک این دوشرکت، زنجیره خدمات و 

ارزش بانک تجارت نیز کامل تر خواهد شد.
وی بــا بیان اینکه هم بیمه تجارت نو و هم شــرکت ایران 
کیش در شرایط رقابتی بازار قراردارند اظهار کرد: حضور این 
دوشرکت و استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های یکدیگرمی 
تواند کمک کند تا اهداف استراتژیک هردوشرکت که نهایتا 
اهداف بانک است محقق شود. من این تفاهم نامه را بسیار 
مثبــت و آن را یک اتحاد اســتراتژیک مفیــد می دانم که 

ثمره های بسیار خواهدداشت.
شــریفیان با اشاره به این موضوع که شرکت ایران کیش به 
عنوان پی اس پی بزرگ کشــور از بلوغ فنی بسیار مطلوبی 
برخوردار اســت گفت: در حال حاضر ایــران کیش بازوی 
نیرومندی برای بانک تجارت در ارائه خدمات الکترونیک به 
شمار میاید، نمونه اش پذیره نویسی واحد های سرمایه گذاری 
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله بانک تجارت با مشارکت 
ایران کیش بود که این شرکت عملکرد بسیار قابل ستایشی 

درآن داشت.

باید از مشتریانمان حمایت کنیم
پیمــان طبری مدیر عامل ایران کیش نیز دراین نشســت 
گفت:ما باید بتوانیم در اوضاع کرونا خدماتی را به مشتریانمان 
ارائه بدهیم که تا از آن ها دراین شرایط حمایت کنیم. دراین 
راستا تالش ایران کیش آن بود تا سبد خدمات را به صنعت 
پرداخت اضافه کند و یکــی از مهمترین خدمات، خدمات 

بیمه ای است.
وی با تاکید براینکه ایران کیش ظرفیت بسیار خوبی برای 

ســازمان هایی که بیمه ارائه می دهند دارد گفت: ما تالش 
داریــم تا برای بیــش از یک میلیون و دویســت هزار نفر 
پذیرندگان خود، تسهیالت و امکاناتی در زمینه های بیمه ای 
فراهم کنیم که باتوجه به سابقه بیمه تجارت نو این امکانات 
از طریق این شرکت فراهم خواهدشد. برای اینکه پذیرندگان 
ما بتوانند به ســادگی این خدمات را دریافت کنند آن ها را 
بر روی بســترهای نرم افزاری چه درروی کارتخوان ها، چه 
روی اپلیکیشن های موبایلی ایران کیش راه اندازی کرده ایم 
تصمیم آن اســت تا بتوانیم ســرویس های غیر حضوری را 
دراین زمینه ارائه کنیم. با این کار سبد خدمات ایران کیش 
برای مشتریانش در راستای رضایت آن ها بیشتر خواهد شد.

طبری گفت: شرکت ایران کیش شرایط الزم رابرای خدمات 
غیر حضوری آماده کرده است. بیمه تجارت نو و ایران کیش 
هردو از شرکت های خوب بانک تجارت هستند که اتحادشان 
در ارائه خدمات مشتریان می تواند در واقع رضایت بیشتری 
را برای مشــتریان هردوی این شرکت ها وهمین طور بانک 

تجارت فراهم کند.
وی با اشــاره به اینکه ایران کیش قرار است تا سبد کاال ی 
خود را در قالب پات گسترش دهد گفت: اپلیکیشن پات به 
مفهومی تبدیل میشود که در تمام چرخه زندگی مردم نفوذ 
کند. قرار نیســت که صرفا عملیات پرداخت در آن صورت 

بگیرد.

طبری اظهارکرد: ایران کیــش به دلیل بلوغ فنی در کمتر 
از پنج روز در اپلیکیشــن خود)پات(، امکانی را فراهم کرد 
تا مردم از طریق آن بتوانند پذیره نویسی سهام خودشان را 
انجام دهند و اینچنین امکاناتی در زمینه خدمات بیمه ای هم 

می تواند با همکاری بیمه تجارت نو فراهم شود.

اتفاقات خوب آینده
نیما نورالهی مدیرعامل بیمه تجارت نو نیز با اشاره به اینکه 
تالش شــده است تا توســعه خدمات الکترونیکی بیمه ای 
براساس بسته های آسان فروش از طریق اپلیکیشن پات دراین 
تفاهم نامه شکل بگیرد اظهار کرد: امیدواریم مشتریان انواع 
بیمه را به صورت آسان، خریداری کرده و نیازهای بیمه ای 
خود را برطرف کنند. بیمه های آتش سوزی، مسئولیت، بیمه 
عمر، بیمه حوادث، بیمه درمان از جمله مواردی هستند که 
در نظرگرفته شده اند تا مشتریان خودشان آیتم های مختلف 
را از طریق پات انتخاب کنند. بسته های موردنیاز پذیرندگان 

ایران کیش هم در نظرگرفته شده است.
وی گفت: این تفاهم نامه یک اتفاق مشترک بزرگ در صنعت 
بیمه و صنعت پرداخت الکترونیک است و در پورتفوی های 
خــرد و نفوذ بیمه ای نقش عمده ای بازی میکند. امیدواریم 
که این تفاهم نامه گامی بزرگ برای مشتریان هردوشرکت 

در آینده باشد. 

تفاهم نامه همکاری ایران کیش و بیمه تجارت نو امضا شد

کمپین کرونان برای زنان 
سرپرست خانوار 

دوباره بر می گردند روزهای خوب. دوباره می شــود نغمه 
شــادی را فریاد زد. اگر من و تو ما شویم، کرونا رخت بر 
میبندد روزی از این سرزمین. هم خودش هم آثار پس از 
آن. با تبعات اجتماعی و اقتصادی اش هم، می جنگیم، با 
هم می ایستیم، برای لبخند مردممان. با پیوستن به کمپین 
کرونان کاری می کنیم تا هیچ زن سرپرست خانواری که 
با شیوع این ویروس منحوس، شغل خود را ازدست داده 
دیگر غم به دل راه ندهد و معیشت دغدغه اش نباشد. و 
چه افتخاری باالتر ازاین که پات هم در بخش نیکوکاری 
خود توانســته با همراهی بنیاد نیکوکاری دســت های 
مهربان، در کمپین کرونان، مردم را دراین همدلی شریک 

کند.  کار سختی نیست 
با نصب پــات و رفتن به 
آیکون نیکوکاری شما هم 
برای  کرونان  کمپین  در 
حمایت از زناِن سرپرست 
خانــواری که با شــیوع 
کرونا کار خود را از دست 

داده اند شریک شوید.

رئیس ســازمان داوطلبان هالل احمــر از پیمان طبری 
مدیرعامل ایران کیش قدردانی کرد.

هالل احمــر به دلیل جمع آوری کمک از ســوی ایران 
کیش به نفع نیازمندان و آســیب دیدگان حوادث سیل 

سال گذشته این قدردانی را به عمل آورده است.
متن این تقدیر نامه بدین شرح است:

خیر بزرگوار جناب آقای مهندس پیمان منعم طبری
مدیرعامل محترم شرکت ایران کیش

با سالم و ادب
کار نیکــوی انفاق و کمک بــه نیازمندان 
موهبتی اســت که خداوند منان هر کسی 
را نصیــب نخواهد کرد. آنانکه با روح بلند و 
درک عمیق و اهتمام جدی و مسئوالنه در 
کاهش آالم دردمندان و آسیب دیدگان گام 
بر می دارند به یقین در پیشــگاه حق تعالی 

عزیزند.
اینک به حکم وظیفــه و باور کالم گهر بار 
»من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق « با 

اهدا تندیس و لوح سپاس حسن نیت، همراهی و همدلی 
جنابعالی را در جمع آوری مشارکت های مردمی جمعیت 

هالل احمر به نفع نیازمندان و آســیب دیدگان حوادث 
سیالب سال 1398 را ارج نهاده و دوام توفیقات روز افزون 
شما را از محضر خداوند رحمان و رحیم مسئلت می نمایم.

همت تان ســتودنی و تالش تان مقبول حضرت دوست 
وعزم تان مستدام باد

محمد نصیری
رئیس سازمان داوطلبان 

گفتنی اســت ایران کیش در پی ســانحه سیل استان 
سیستان و بلوچستان بنابر وظیفه وعمل به مسئولیت های 
اجتماعی، از طریق اپلیکیشن پات امکان 
کمک به سیل زدگان استان سیستان و 
بلوچستان را با همکاری جمعیت هالل 
احمــر از طریق بخش نیکــوکاری خود 

فراهم کرد.
در اپلیکیشــن پرداخت موبایلی پات با 
انتخاب آیکــون "نیکوکاری" و ســپس 
گزینه "کمک به ســیل زدگان اســتان 
سیستان بلوچستان" مردم از سراسرایران 
مبالغ مــورد نظر خود را جهت کمک به ســیل زدگان 

پرداخت کردند.

قدردانی هالل احمر از ایران کیش

2 اردیبهشت ماه 1399خبرنامه داخلی ایران کیش



باشگاه سپیدرود رشت با ایران کیش تفاهمنامه همکاری امضا 
کرد.

طی این تفاهمنامه سه جانبه که با حضورپیمان طبری مدیر 
عامل ایران کیش، کیومرث بیات، مدیرعامل باشگاه سپیدرود 
رشت، وحید بهجتی مدیر عامل شرکت پارس فرناک به امضا 
رســید، ایران کیش بســتر پرداخت های الکترونیکی باشگاه 
ســپیدرود وهواداران این تیم را کــه چهارمین تیم محبوب 

کشوری لقب گرفته است فراهم می کند.
ارائه خدمات پرداخت الکترونیک از طریق ابزارهای پذیرش در 
تمامی بخش ها ی باشگاه سپیدرود رشت و مجموعه های تابعه، 
ایجاد باشــگاه هواداران و ارائه انواع خدمات به اعضا باشگاه از 
جمله خریدهای تخفیف دار، خریدهای اختصاصی، تخصیص 
جوایز و...، فعالیت های تبلیغی و تشــویقی توسط طرفین به 
منظور معرفی خدمات موضوع تفاهم نامه، برگزاری جشنواره 
ها، کمپین ها برای اعضای باشگاه هواداران از جمله سایر مفاد 

این تفاهمنامه است.
کیومرث بیات مالک باشگاه سپیدرود دراینباره گفت: قرارداد 

ســه جانبه باشگاه با شــرکت ایران کیش و پارس فرناک در 
خصوص استفاده از دستگاه های پرداخت الکترونیک از جمله 
پوز و همین طور اپلیکیشن باشگاه است که همگی در بستری 
که ایران کیش برای ما فراهم می کنــد در اختیار هواداران و 
تمامی صاحبان کسب و کاری که قصد حمایت ازاین باشگاه 

را دارند قرار می گیرد.
وی گفت: امید داریم تا با به وجود آمدن این بســتر در استان 
گیــالن، امکان تبادالت کاری و مالی را برای هواداران خود در 
عرصه های مختلف به وجود آورده و از سویی از این طریق عواید 

اقتصادی نیز نصیب باشگاه شود.
وی افزود: از سویی راه اندازی اپلیکیشن مخصوص باشگاه که 
دراختیار هواداران باشگاه قرار می گیرد و مردم رشت می توانند 
به وسیله آن عالوه بر کمک به باشگاه تمامی تبادالت بانکی و 
مالی خود را از طریق بستر ایران کیش و این اپلیکیشن انجام 

دهند ازدیگر مفاد این تفاهمنامه است.
بیات اظهارکرد: باشگاه سپیدرود یک باشگاه قدیمی با پنجاه و 
یکسال قدمت است و شما نمی توانید در رشت کسی را پیدا 

کنید که این تیم ورزشــی را دوست نداشته باشد. این فضای 
مردمی یعنی بالغ بر یک و نیم میلیون جمعیت گیالن می تواند 
ظرفیت خوبی برای باشــگاه و شــرکت ایران کیش و تداوم 

همکاری ها درآینده باشد.

تمامی بسترها از سوی ایران کیش فراهم 
شده است

وحید بهجتی مدیرعامل شرکت پارس فرناک نیز درباره این 
تفاهمنامه گفــت: پیرو همکاری های پارس فرنــاک و ایران 
کیش در زمینه های توسعه بازار، فناوری دیجیتال و پرداخت 
الکترونیــک و همین طور در صدد رفع نیازهایی که تیم های 
ورزشی از لحاظ اقتصادی دارند این تفاهمنامه امضا شد. طرحی 
از شــرکت پارس فرناک برای باشگاه سپیدرود آماده شد که 
ایران کیش پشــتیبانی فنی و بسترسازی آن را فراهم نموده 
است. در بخش دیگر، باشــگاه هواداری سپیدرود راه اندازی و 
از اپلیکیشن باشگاه رونمایی می شود تا هواداران بتوانند تمامی 
خدمات پرداخت خود را از طریق این پلت فرم که در بستر ایران 
کیش و البته اپلیکیشــن پات -نرم افزار پرداخت این شرکت 
-است انجام دهند. هرچند اپلکیشن سپیدرود رشت شخصی 
سازی شده و آیکون های ویژه باشگاه نیز به آن اضافه می شود.

وی گفت: ایران کیش از طریق شعبه رشت تمامی درخواست ها 
مانند بحث نصب و پشتیبانی دســتگاه ها را انجام میدهد. از 
طریق کانال های هواداری سپیدرود درخواست ها به ما ارسال و 
از سمت ما به ایران کیش داده شده تا بحث نصب و پشتیبانی 

دستگاه ها انجام شود.

باشگاه سپیدرود رشت باایران کیش 
تفاهمنامه همکاری امضا کرد

سپیدرود جاری است اگر... 
پســران باران نیم قرنی هســت که 
ماوایشــان آن جاســت. یازده سرباز 
جنگجوی همیشگی در میدان مبارزه 
سبز رنگ. پنجاه سال است که قصه 
عشق گیله مردان به فوتبال اینگونه 
روایت می شود. درســپیدرود رشت. 
ســپیدرود جاری اســت درهمه این 
ســالها، پرخروش و جوشــان، چون 

نامش. 
مملو از روزهای تلخ و شیرین، سخت 
و آسان، اما هنوز قلبها برایش میتپد. 
مثل همــه این پنجاه ســالی که از 

عمرش گذشت و از محبوبیتش چیزی کم نشد.
سپیدرود جاری است باهوادارانش که آن را چهارمین تیم پر طرفدار ایران بعد از پرسپولیس و استقالل و تراکتور کرده اند. 

هنوز پسران باران با تمامی موانع بر سرراه، برای به نتیجه رسیدن و بازگشت به لیگ برتر انگیزه دارند، پرتوان در زمین بازی 
میدوند تا مرتع سبز را به جایی برای دیدن و حظ کردن و بالیدن و کیفور شدن بدل کنند. 

سپیدرود جاری است حتی اگر مشکالت مالی گاه آزاردهنده باشد یا نادیده گرفته شدن توسط برخی مسئولین غیر منصفانه. 
اما این چهارمین تیم محبوب کشوری امروز می خواهد مستقل تر از هرزمان دیگری برای آینده ای بهتر برنامه ریزی کند.

سپیدرود می خواهد تا در بطِن نود دقیقه های پررمز و راز پررنگ تر از همیشه بدرخشد. 
امروز با پیوستن این تیم به باشگاه هواداری ایران کیش و پارس فرناک، هواداران باید به صحنه بیایند و با همگامی و مشارکت 

دراین باشگاه، دست ها را درهم قالب کنند و همراه با پسران باران، برای بال گشودن به سمت قله همت بگمارند.

روند خروج از تمرکز صرف بر محصول پوز از سیاست های 
ایران کیش در سال جدید است.

ایــران کیش همچنان یکی از اهــداف خود را حرکت به 
ســمت بازارهای جدید و محل درآمدغیرازدســتگاه پوز 

قرارداده است.
در همین راســتا این شرکت در ســال گذشته، مناقصة 
شرکت نفت و تعمیرات کیوسک های پرداخت جایگاه های 
سوخت را برنده شد و در حوزه های دیگر شرکت نفت نیز 
وارد شده است. ایران کیش همچنین خط تولید ماشین 

حساب و مودم را راه اندازی کرد. ارتقای جایگاه IPG ایران 
کیش که در ســال گذشته با دوپله رشــد روبه روشد، از 
جمله دیگر اقدامات دراین حوزه بود. افزایش کیفی و کمی 
اپلیکیشن پات ازجمله اتفاقات موفق سال گذشته بود که 

در سال 99 نیز تداوم خواهد یافت.
رویکرد ایران کیش در ســال 98 باعث شد تا هم اکنون 
درآمدهای خارج از پوز محقق شوند. اما این روند در سال 

جدید با سرعت بیشتری طی خواهند شد.
این در حالی اســت که حفظ، نگهداری وارتقاء ابزارهای 

پرداخت در بین شــبکة مشــتریان ذی ربــط با بهبود 
درســرعت و کیفیت کار، حفــظ و افزایش ورودی منابع 

برای بانک ها نیز در نظر گرفته شده است.
شرکت ایران کیش با توجه به سیاست اخیر توانسته است 
با بانکهای بزرگ کشور همکاری موثر و پایدار داشته باشد 
ایران کیش با توزیع ابزارهای پرداخت در بین مشــتریان 
بانکهای مختلف سعی در ایجاد ثبات در روند حرکتی خود 
دارد تا با ارائه خدمات مورد قبول شــبکه بانکی کشور به 

یکی از بزرگترین PSP ها در ابزار POS تبدیل شود.

رویکرد ایران کیش برای خروج از تمرکز برمحصول پوز ادامه دارد 

3 اردیبهشت ماه 1399خبرنامه داخلی ایران کیش



فوتبالیست سال های نه چندان دور، امروز با کوله باری از 
تجربه در تیم ملی، باشگاه های پرسپولیس، استقالل و در 
ردایی جدید و رختی نو برتن نقش ناخدا را بازی می کند. 
قوهای سفید انزلی این بار چشم امید به او بستند، پرپرواز 
دارند برای هجرت از لیــگ آزادگان به لیگ برتر با وجود 

ناخدا. 
وقت صعودشان اســت نه فرود واین کمترین انتظار برای 
تیمی اســت که روزی روزگاری زادگاه فوتبال ســیروس 
قایقران بوده و سکوی پرتاب سید جالل حسینی و مهرداد 

اوالدی.
ملــوان بندر انزلــی دل تنگ روزهای اوج اســت و ازاین 
فوتبالیســت قدیمی امروز ناخدا، هزار توقع دارد، از پژمان 

نوری...این کار ناخدارا سخت تر می کند.
ســکان ملوان بندر انزلی امروز در دســتان اوست همان 
بازیکن مشــهور که با ســابقه بــازی در تیم هــای ملی، 
پرسپولیس و استقالل باز به اصل خود یعنی ملوان پیوسته 

است. البته به عنوان مدیر عامل باشگاه. 
حاال طی تفاهمی ســه جانبه باشــگاه ملوان بندرانزلی به 
جمع دارندگان باشــگاه هواداری در طــرح ایران کیش و 
پارس فرناک پیوســت. ارائه خدمات پرداخت الکترونیک 
از طریــق ابزارهای پذیرش در تمامی بخش های باشــگاه 
ملوان انزلی و مجموعه های تابعه، ایجاد باشــگاه هواداران 
و ارائه انواع خدمات به اعضا باشــگاه از جمله ســایر مفاد 
این تفاهمنامه اســت. با پژمان نوری گپ و گفتی داشتیم 

دراینباره که در ادامه خواهید خواند. 

از وضعیت خود باشگاه ملوان بگویید، شرایط چگونه 
اســت چه قدر به روزهای خوب و یا اینکه دوباره به 

لیگ برتر برگردید امیدوارید ؟ 
باید گفت در ابتدا وضعیت چندان خوب نبود اما خدارا شکر 
رفته رفته شرایط بهتر شد، در حال حاضر خیلی به این تیم 
امیدواریم. از لحاظ مالی نیز مشــکالت زیادی داشتیم، اما 
با کمک دوستان و مسئولین توانستیم قسمتی از مشکالت 
مالی خودمان را حل کنیم، البته حل این مشــکل در حد 
ملــوان بود، یعنی در حدی کــه بتوانیم هزینه های جاری 
را بدهیم. متاســفانه چند بازیکــن یامربی خارجی از قبل 
داشــتیم که فیفا بابت آن ها حکم داده است. این اتفاقات 
کار باشگاه را سخت می کند. یعنی باشگاه برنامه ریزی هایی 
دارد که با برخورد به چنین موانعی دچار مشکل می شود. 

قرارداد با شرکت ایران کیش را چگونه میبینید؟
در مورد قرارداد با ایران کیش بســیار خوشحالم. یکی از 

الزامات AFCاین اســت که باشگاه ها به سمت در آمدزایی 
حرکت کنند و برای خودشــان راهکارهای مالی داشــته 
باشند. یعنی این طور نباشد که فقط از دولت پول بگیرند 
تا بخواهند تیم داری کنند. به نظر من این قرارداد حرکت 
خوبی برای باشــگاه ملوان اســت تا بتوانیم از پتانســیل 
هواداری خودمان استفاده کنیم و یک درآمدماهیانه داشته 

باشیم.
البته این موضوع بستگی به مجموعه همکاری های دوطرف 

دارد و حمایتی که هواداران از این قرارداد می کنند.

وضعیت هوادارانتــان در گیالن چگونه اســت ؟ به 
نظرتان قرارداد اخیر تــا چه میزان می تواند تعامالت 
بین باشگاه با طرفدارانش را دوطرفه و به یک ارتباط 

سودمند تر تبدیل کند ؟ 
اگر در مورد انزلی صحبت کنم باید بگویم که ما هواداران 
واقعا متعصبی داریم. هوادارانی داریم که همان اول که به 
باشگاه ورود کردم، خیلی از آن ها در خواست یک حساب 
مردمی داشتند تا بتوانند خودشان در حساب باشگاه پول 
بریزند و برای آینده تیم از ملوان حمایت کنند. اما اکنون 
که این قرارداد بسته شده است در واقع باشگاه نیز یکسری 
امکانات در اختیار مردم قرار میدهد، این طور نیســت که 
فقط بگوییم مردم! بیایید به ما مستقیما پول بدهید. با این 
قرارداد اکنون باشــگاه یکسری خدمات به مردم ارائه داده 
و مردم نیز کارروزمره خودشــان را انجام میدهند با وجود 
این مکانیزم می توانیم به موفقیت امیدوارتر باشیم. چرا که 

هواداران متعصب و هواداران واقعا وفادار داریم.

نگاه هواداری تیم ملوان پس فعال روی انزلی متمرکز 
است تا گیالن ؟

تمرکز روی انزلی اســت اما ما در همه جای ایران طرفدار 
داریم. در خود گیالن هم بســیاری هســتند که عاشقانه 
ملوان را دوست دارند و میپرستند. خیلی ها هستند که از 

راه دور برای تشویق بازی های ملوان میایند.

چه قدر امیدوارید که باشگاه هواداری موجود فراگیر 
شود ؟ و برای این کار چه راهکارهایی در نظر گرفتید 

چه در زمینه اطالع رسانی و چه مسائل دیگر ؟ 
مطمئنا وقتی می خواهید کاری را شروع کنید، در ابتدا به 
یکسری مشــکالت برمی خورید. ولی آنچه که مهم است 
این کــه گام اول را برداریم. گام اول برای اینکه باشــگاه 
بتواند درآمدزایی داشــته باشــد، خیلی مهم اســت و با 
این قرارداد خوشــبختانه این گام به کمک شــرکت ایران 

کیش برداشــته شــد. ازاینجا به بعد هم من مطمئنم که 
می توانیم موفق شویم. در انزلی و استان گیالن اتحاد مردم 
خیلی دیدنی اســت. نمونه اش در همین بحث کرونا بود. 
در انزلــی اگر تحقیق کنیم می بینیم که بیشــترین اتحاد 
درآنجا صورت گرفت تا بتوانند جلوی کرونا بایستند. مردم 
یکدســتی داریم. مطمئنا وقتی بحث ملوان هم باشد تمام 
مردم گیالن و مردم انزلی که عاشــقانه ملوان را دوســت 

دارند یکدست می توانند از ما حمایت کنند.

این قرارداد نوعی راهکار برای باشگاه هایی مثل ملوان 
است که می خواهند مستقل باشند. به غیر ازاین سایر 
ارگان های مربوط از وزارت ورزش گرفته تا مسئولین 
اســتان، چه کارهای دیگری را می توانند برای درآمد 

زایی تیم هایی مثل ملوان پیشروی شما بگذارند ؟
من واقعا از شــرکت ایران کیش تشکر می کنم، اینکه این 
شــرکت به ورزش و سالمت جامعه ورود کرده است اتفاق 

بسیار بزرگی است. 
اما در پاســخ به سوال شما باید بگویم که راه های مختلفی 
بــرای در آمدزایی برای تیم ها وجــود دارد دراین جا الگو 
برداری از کشــورهای اروپایی را نبایــد از یاد ببریم. باید 
ببینیم که کشــورهای اروپایی چه راهــی را رفتند که به 
در آمدزایی رســیدند، از ســویی یکی از موارد خیلی مهم 
درآمدزایــی پخش تلویزیونی مســابقات اســت که واقعا 
مــا از این موضوع بی بهره هســتیم، بزرگترین کاری که 

کشورهای اروپایی انجام میدهند همین است. 

گفتگوی پرداخت سبز با پژمان نوری بازیکن سابق تیم ملی فوتبال و مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی:
باشگاه هواداری تیم ها را به سمت حرفه ای تر شدن پیش می برد 

اینکه ایران کیش به ورزش و سالمت جامعه ورود کرده است اتفاق بسیار بزرگی است 

در مورد قــرارداد با ایران کیش بســیار 
خوشــحالم. یکی از الزامات AFCاین است که 
باشگاه ها به سمت در آمدزایی حرکت کنند و 
باشند.  داشته  مالی  راهکارهای  برای خودشان 
یعنی این طور نباشــد که فقــط از دولت پول 
بگیرند تا بخواهند تیم داری کنند. به نظر من این 
قرارداد حرکت خوبی برای باشگاه ملوان است تا 
استفاده  خودمان  هواداری  پتانسیل  از  بتوانیم 

کنیم و یک درآمدماهیانه داشته باشیم.

ادامه در صفحه بعد
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 ایران کیش ضمن تمدید گواهینامه رتبه بندی شرکت های 
انفورماتیک برای یک دوره دوســاله، توانســت رتبه قبلی 
خوددررشــته شــبکه داده های رایانــه ای و مخابراتی رابه 
رتبه یک دراین رشــته ارتقاء دهد، ضمن اینکه برای اولین 
 Mainباراززمان تاسیس، دررشته تولید وارائه رایانه های غیر

Frameنیزنائل به رتبه یک در رسته سخت افزار شد.

 شرکت کارت اعتباری ایران کیش برای چندمین بارمتوالی 
طی سالهای اخیرموفق به ارتقا رتبه های قبلی و کسب رتبه 
دررشته سخت افزارازمعاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی 

ریاست جمهوری شده است.
به این ترتیب ایران کیش هم اکنون در 7 رشته بشرح ذیل 

دارای پایه یک است:
خدمات پشتیبانی

تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری
ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای پایه، سیستم و ابزارها

ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای حامل محتوا
امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات
شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی

Main Frameتولید وارائه رایانه های غیر
 با کســب گواهی های فوق ایران کیش قادرخواهدبودضمن 
ارائه خدمات تخصصی متنوع درحوزه های مختلف) فن آوری 
اطالعات، سخت افزار، نرم افزارو...(، درهریک ازاین رشته ها 
12 قرارداد با مبلغ نامحدودبانظام بانکی کشوریاسایرمتولیان 

دراین حوزه منعقدکند.
به جزموارد ذکرشده درحال حاضر شرکت دارای در 4رتبه 
پایه4دررشــته های آموزش و پژوهش، مشاوره و نظارت بر 
اجرای طرح هــای انفورماتیک خدمات شــبکه های اطالع 

رسانیProviders و سیستم های ویژه ایران کیش نیزاست.
بر اســاس مصوبات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
ریاست جمهوری کلیه دستگاه های اجرایی دولتی، بانک ها 

و… مکلفندصرفاً با شرکت هایی که نائل به دریافت گواهینامه 
مورداشاره شده باشــندقراردادمنعقد کند. صحت اطالعات 

مورداشاره از طریق سایتsajar.mporg.ir قابل رویت است.
موضــوع رتبه بندی یکــی از مهمترین عواملی اســت که 
شرکت های فعال درحوزه انفورماتیک باید آن را پیگیری و 
دریافت کنند. براساس مصوبات معاونت برنامه ریزی ونظارت 
راهبردی ریاســت جمهوری و شــورای عالی انفورماتیک 
) از زیــر مجموعه های معاونت مذکور( کلیه دســتگاه های 
اجرایی دولتی،بانکهاو.... موظفند قراردادهایشــان را صرفا"با 
شــرکت های دارای گواهینامه رتبه بندی ازشــورای عالی 

انفورماتیک منعقدکنند.
گواهینامه های صادره توسط شــورای عالی انفورماتیک در 
رسته های خدمات، ســخت افزار، نرم افزار، انتقال اطالعات 
و مشــاوره صادرمی شــود که هریک ازآنها دارای رشته ها 

وگرایش های متعددی هستند.

کسب رتبه پایه یک ایران کیش 
درهفت رشته رتبه بندی شرکت های انفورماتیک

بســیاری از باشــگاه ها می توانند در کنــار تیم، نوعی 
فروشگاه داشته باشند. چه بســا ما نیز در کنار شرکت 
ایران کیــش بتوانیم بــرای خودمان نوعی فروشــگاه 
اینترنتی داشــته باشیم. یکی از راه حل های دیگر که به 
خود باشگاه بســتگی دارد این است که بتواند یک پایه 
قوی داشته باشد و روی این پایه ها سرمایه گذاری کند. 
با قوانین حق رشــدی که به وجود آمده، یک باشگاه با 
پرورش تیم های پایه ای می تواند به درآمد خوبی برسد. 
باشگاه ملوان از قدیم معروف به آژاکس ایران بوده است 
به خاطر اینکه بازیکنان خیلی خوبی را توانســته است 
کــه به فوتبال جامعه و تیم ملی معرفی کند، بازیکنانی 
که بتوانند درآسیا بدرخشند، نمونه بارزشان نیز مرحوم 
قایقران بود. قبل از ایشان هم بزرگان دیگری بودند. این 
اواخر هم که سید جالل و ســعید عزت الهی بودند. به 
هر حال ملوان اوضاع خیلی خوبی در پرورش استعدادها 
داشــته اســت و برای همین از این راه نیز می تواند به 

درآمدزایی برسد. 

فکر می کنید قانون 70 به 30 برای پخش تلویزیونی 
که اخیرا مطرح شده است به نحوی که 70 درصد 
حق پخش تلویزیونی به سازمان صداوسیما پرداخت 

می شود و 30 درصد به باشگاه ها 
تا چه میزان مشکالت باشگاه ها را 

حل می کند؟
همان طور که گفتم برداشتن گام اول 
مهم است اینکه گام اول دراین زمینه 
برداشته شده اتفاق خوبی است یعنی 
باالخره ســهمی هم برای باشــگاه ها 
دیده شده است. اما مطمئنا تیم ها به 
این میزان راضی نیستند و مشکالت 
خیلی بیشــتر دارند و این سی درصد 
مشــکلی ازآن ها حل نمــی کند. اما 
درآینده مطمئنا تیم ها می توانند حق 

خودشان را بگیرند و درآمدی از این راه نیز داشته باشند.
اینکه امروز مشخص شده پخش تلویزیونی حق مسلم هر 

تیمی است امیدوار کننده است.
ببینید! هر تهیه کننده و هر فیلمسازی اگر بخواهد فیلمی 
برای یک یا دوساعت بسازد باید کلی برای آن هزینه کند 
و خود صداو ســیما هم باید برای 
ساخت دو ساعت فیلم هزینه بدهد 
همه این هزینه ها برای این است تا 
مردم برای ساعاتی سرگرم شوند. 
همین کاررا مســابقات فوتبال هم 
انجام میدهــد به نظر مــن باید 
همــان پول هم با همــان نگاه به 
دست تیم ها برســد، برای همین 
این مبلغ به نظر کافی نیســت اما 
همین که قدم اول برداشــته شده 
است حرکت مثبتی است و انشاله 

درآینده ایدئال تر شود.

درادامه نگاهی کوتاه و فهرست وار خواهیم داشت بر برخی 
رویدادهای 98 ایران کیش.

بخشی از دستاوردهای 98 و تفاهم نامه ها
*9 پله صعود در رنکینگ جهانی توســط شــرکت کارت 

اعتباری ایرا نکیش در گزارش نیلسون ریپورت
*کســب رتبه پایه1ایران کیش درهفت رشته رتبه بندی 

شرکت های انفورماتیک
*برندة مناقصة شــرکت ملی پخش فــرآورد ه های نفتی و 

شکستن انحصار
*کسب عنوان مدیر برتر سال توسط ایرا نکیش

*دستیابی به تکنولوژی بومی برای احیای 200 هزار دستگاه 
پوز

*انعقاد تفاهمنامه با حوزة علمیه
*دریافت پروانه بهره برداری نرم افزار 

*قرارداد نصب دستگاه های پوز ایران کیش در فروشگاه های 
رفاه سراسرکشور

اتفاقات در محصوالت
*رونمایی از پرداخت مبتنی بر کیو آرکد

*رشد بیست درصدی تراکنش های پایانه ها فروشگاهی
*کسب بزرگترین شبکه پایانه فروش )دستگاه پوز(کشور

IPG رشد دو پله ای در تراکنش های*
*ده ها میلیون تراکنش از طریق هایپرپات

*استقبال از پین پد ایران کیش
MPOS موفقیت*

*افزایش منصوبه های دستگاه پوز
*استقبال از نرم افزار پات

جشنواره ها
*برگزاری جشنواره برای پذیرندگان بانک های طرف قرارداد

*پات پارتی
*جشنواره برفی پذیرندگان

شرکت در همایش ها و نمایشگاه ها
*حضور درنمایشگاه الکامپ

*حضور ایران کیش در نخستین سمپوزیوم بانکداری نوین
*دومین کنفرانس طراحی تجربة کاربری

*ایران کیش در دوازدهمین نمایشگاه بانک، بورس، بیمه
* همایش سی ان جی فرصت توسعة پایدار 

*حضور در جشنواره فناوری اطالعات دانشگاه صنعتی شریف
*برگزاری همایش ها و سمینارهای درون سازمانی

مسئولیت های اجتماعی
*همراه با موسسه خیریه کهریزک

*نذر آب برای خشکسالی
*تهیه داروی نیازمندان

*حمایت ایران کیش از همایش نویسندگان جوان
*حمایت از برنامه ها و مسابقات ورزشی

*همراهی پات برای مقابله با کرونا
*گرامیداشت روز درختکاری

نگاهی کوتاه برایران کیش در سال 98

باشگاه هواداری تیم ها را به سمت حرفه ای تر شدن پیش می برد 
ادامه از صفحه قبل
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آذربایجان شرقی
)حذف کاال برگ های نفت سفید (

همکاری ایران کیش با شرکت نفت آذربایجان شرقی برای 
حذف کاال برگ های نفت سفید بین خانوارهای استانی آغاز 
شد. گفتنی اســت با توجه به جایگزینی شیوه های جدید 
مکانیزه به جای ســنتی و حذف کاال برگ های نفت سفید 
بین خانوارهای روستایی استفاده از دستگاه های کارتخوان 

ایران کیش دراین زمینه در دستور کار قرارگرفته است.
قراراست ایران کیش دراین مسیر، یاریگرشرکت نفت باشد. 
ســهمیه هر شهروند در سیستم شــرکت نفت مشخص و 
فروشنده ها باید مجهز به کارت خوان ایران کیش باشند تا 

بتوانندخدمات خود را به شهروندان ارائه نمایند.

پروژه سوخت دفتر استان بوشهر
دفتر بوشــهر ایران کیــش در فروردین مــاه 99 در محل 
جایگاه های سوخت کارتخوان ایران کیش را نصب نموده است.

سمنان
شرکت ایران کیش برای 62 عامل فروش فرآورده های نفتی 

در استان سمنان دستگاه کارتخوان نصب می کند.

سیستان و بلوچستان 
قرار اســت در استان سیستان و بلوچستان کاال برگ حذف 
شده وتوزیع نفت به صورت الکترونیکی صورت گیرد. سهمیه 
سوخت داخل کارت سرپرست خانوار شارژ وامکان خرید از 

طریق پایانه فروش ایرانکیش فراهم خواهدشد.

در ســال گذشته بیش از 700 پایانه در مدت زمان کوتاهی 
برای شــرکت نفت نصب گردید. پروژه سوخت از آن جهت 
حائز اهمیت اســت که باعث کنترل دقیق توزیع سوخت و 
جلوگیری از قاچاق ســوخت دراین اســتان می شود. اقدام 
مهم و بزرگی که توســط شرکت ایران کیش صورت گرفت 
نصب پایانه های سیار در مدت زمان کوتاهی در سطح استان 
بود که شــامل مناطق روستایی و عشایری نیز هست. اکثر 
شهرستانهای استان از نعمت گاز محروم هستند. به همین 
جهت این استان بیشترین مصرف نفت سفید در کل کشور 

را به خود اختصاص داده است. 
کیش 

کیش تالش دارد با جدیت ســه پروژه بــازار مرکز تجاری 
کیش، پانیذ کیش و زیتون کیش را در ســال جدید ادامه 

دهد. 

 پروژه بازار مرکزتجاري کیش با متراژ بیش از 16.000 متر 
مربــع در 3 طبقه با بیش از 3٥0 غرفــه فعال در آبان ماه 
98، پــروژه بازار پانیذ کیش با متراژ بیــش از 6.000 متر 
مربــع در 2طبقه با بیش از 1٥0 غرفه فعال در دي ماه 98 
و پروژه بازار زیتون کیش با متراژ بیش از ٥.000 متر مربع 
در 2طبقه بــا بیش از 100 غرفه فعــال در بهمن ماه 98 

منعقد شد. 

همچنین نصب و راه اندازي اولین کش لس با نرم افزار شرکت 
ایران کیش در اپراتور همراه کیش ) تله کیش( جهت پراخت 

قبوض مشترکین به ثمر نشست. 

پروژه پارکبانان استان کردستان
شرکت ایران کیش برای ٥٥ مســیر ویژه پارک خودروها 
در شهرستان هاي سنندج و سقز دستگاه کارتخوان سیار 

نصب نموده است.

همکاری با نظام مهندسی گیالن 
قرارداد همکاری ســازمان نظام مهندســی استان گیالن با 
شرکت ایران کیش در حوزه استفاده از درگاه اینترنتی طی 
آماده ســازی وارائه بســترها و وب سرویسهای درخواستی 
ایشــان، عملیاتی وقابل بهره برداری شد. درگاه ایران کیش 
برروی سایت نظام مهندسی قرار گرفته و مشتریان می توانند 
وجوهات قابل ارائه به نظام مهندسی را از درگاه ایران کیش 

پرداخت نمایند. 

پروژه کمیتــه امداد امام خمینی اســتان 
مرکزی 

در شــهر اراک به صــورت پایلوت با هدف نصب دســتگاه 
کارتخوان برای کمیته امداد اســتان مرکزی جهت دریافت 
صدقات و زکات از عموم مردم توســط دفتر استان مرکزی 

ایران کیش انجام شد

میبد و یزد
پروژه هایپرمارکت میبد با متراژ بیش از 370000 متر مربع 
شــامل چهار فاز احداث و در حال راه اندازی است و تجهیز 
آن به ابزارهای پرداخت توسط ایران کیش انجام می شود. 

در یزد نیز ایران کیش موفق به نصب دستگاه کارتخوان برای 
سه جایگاه به صورت روزانه شده است. 

نگاهی به برخی از پروژه های استانی در سال 99

ایران کیش شــرکتی است به وســعت یک ایران. محدود به پایتخت نیست و در تمامی 
استان های کشور تالش می کند تا پروژه های گوناگون را در راستای نیل به اهداف و چشم انداز 
موجود شــرکت پیش برد. ازاین رو برآنیم تا نگاهی کوتاه به برخی از اســتان ها و پروژه ها و 
نشست های استانی درمورد آن ها در سال 99 بیاندازیم. باتوجه به اینکه بررسی تمامی استان ها 
در یک شماره خبرنامه امکان پذیر نیست دراین شماره تالش کردیم تا به برخی از آن ها اشاره 
کنیم. درادامه از مسئولین استانی و رابطین روابط عمومی درخواست داریم تا ما را در ادامه این 

راه یاری کنند.
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دفتر استان مرکزی در مردادماه سال 1388* با تعداد 1677 
پایانه فروش منصوبه فعالیت خود را آغاز نموده و با گذشــت 
حدود 11 سال این تعداد را تا مرز 13637 پایانه افزایش داده 

است.
این اســتان یکی از قطبهای مهم اقتصادی و تولیدی کشور 
میباشــد. تولید ناخالص داخلی استان در سال 1392 بدون 
احتساب نفت، معادل 184242 میلیارد ریال می باشد. استان 
با ســرانه تولید ناخالص داخلی، معادل 147 میلیون ریال در 
جایگاه هفتم کشــور قرار دارد. سهم بخش صنعت و معدن 
از تولید ناخالص داخلی 36 درصد، بخش کشاورزی بیش از 
13 درصد و بخش خدمات نیز حدود ٥1 درصد میباشد./ نرخ 
مشارکت اقتصادی در استان 3٥/7 درصد و نرخ بیکاری نیز 

حدود 7 درصد میباشد.
سابقه شــکل گیری صنعت در این خطه به حدود ٥0 سال 
قبل باز میگردد. کارخانجاتی همچون، ماشــین سازی اراک، 
آلومینیوم سازی، هپکو، واگن پارس، آذرآب، کمباین سازی 
و... از جمله پرسابقه ترین واحدهای صنعتی استان می باشند. 
برخی از بزرگترین و مهمترین واحدهای تولیدی کشــور از 
جمله پاالیشــگاه نفت امام خمینی )ره(، پتروشیمی شازند، 
کارخانجات ســیمان و دیگر نام های معتبر در صنعت کشور 
در این اســتان مستقر هســتند و در حال حاضر به واسطه 
وجود بیش از 2900 واحد صنعتی، اســتان از منظر شاخص 

توسعه یافتگی صنعتی در جایگاه چهارم کشور قرار دارد.
وجود شــهرصنعتی بزرگ کاوه، 21 شهرک صنعتی دولتی 
و خصوصــی، 16 ناحیه صنعتی و 9 قطب صنعتی برخوردار 
از امکانات زیرســاختی، در کنار مناطق ویژه اقتصادی ساوه 
و زرندیه و همچنین گمرکات اراک ســاوه و زرندیه، موجب 
گردیده تا استان از نظر تأمین زیرساخت های مورد نیاز جهت 
استقرار و شکل گیری صنعت از موقعیت ممتازی در کشور 
برخوردار گرددسابقه شــکل گیری صنعت در این خطه به 

حدود ٥0 سال قبل باز میگردد.
بر اساس آخرین تقسیمات کشوری، استان مرکزی دارای 12 
شهرستان، 23 بخش، 32 شهر، 66 دهستان، 1٬394 آبادی 
دارای سکنه و 46 آبادی خالی از سکنه است. شهرستان های 
این استان عبارت اند از: اراک، محالت، ساوه، تفرش، خمین، 
فراهان، دلیجان، شازند، آشتیان، کمیجان، زرندیه و خنداب. 
گلپایگان و قم نیز پیش تر جزو استان مرکزی بوده اند. همچنین 
یک میلیون و 99 هزار و 764 نفر از مردم اســتان مرکزی در 

شهرها و 329 هزار و 690 نفر در روستا سکونت دارند.
منابع درآمد مردم اســتان مرکزی در مناطق شهری مشاغل 
صنعتی و آزاد و در مناطق روســتایی کشــاورزی و دامداری 

می باشد.
دفتر استان مرکزی نیز در سالهای اخیر جهت افزایش سرانه 
استان اقدام به جذب پذیرندگان پرتراکنشی نموده که در زیر 

به اختصار در مورد آنها شرح داده شده است: 

 CNG پروژه جایگاه های
این پروژه در اردیبهشــت ماه سال 97 با هدف نصب دستگاه 
کارتخوان در محل جایگاه های CNG کشور که در مالکیت و 
یا اجاره بهاء شرکت فیدارپترونوانرژی می باشند آغاز و با نصب 
دستگاه در جایگاه های CNG در سایر استانها از جمله استانهای 
قزوین، آذربایجان غربی و شرقی، اصفهان، خراسان رضوی و 
مازندران ادامه پیدا کرده است. دستگاه منصوبه در این پروژه 

مدل سیار می باشد 

پروژه زندانهای استان مرکزی
ایــن پروژه در خرداد ماه ســال 96 با هدف نصب دســتگاه 
کارتخوان در محل زندانهای استان مرکزی بازاریابی شده است. 
در حال حاضر ده ها پایانه فروش در این محل نصب می باشد. 

پــروژه کمیته امــداد امام خمینی اســتان 
مرکزی 

این پروژه در مهرماه سال 97 با هدف نصب دستگاه کارتخوان 
برای کمیته امداد اســتان مرکزی جهت دریافت صدقات و 

زکات از عموم مردم آغاز شده است. 

آشنایی با استان مرکزی 
بهاره چیت ساز 

 بدینوســیله از کلیه سهامداران محترم شــرکت کارت اعتباری ایران کیش 
)ســهامی عام( و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می گردد تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29اسفند 1398 
شرکت که در روز چهارشنبه مورخ 1399/03/21 رأس ساعت 10 صبح در محل 
هتل بزرگ ارم واقع در تهران، بزرگراه حقانی، باالتر از کتابخانه ملی، خروجی 

همت غرب، سالن سپهر برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد 
سال مالی منتهی به 29 اسفند1398.

2- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398و 
اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.

3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی 1399.
4- تعیین میزان حق حضور و پاداش اعضای هیأت مدیره.

5- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار برای سال مالی 1399.
6- سایر موارد قابل طرح که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

یادآوری:
همراه داشــتن کارت ملی برای کلیه ســهامداران و معرفی نامه معتبر برای 
نمایندگان اشــخاص حقوقی، جهت حضور در مجمع الزامی است. همچنین 
برگه ورود به جلسه در روز و محل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه توزیع 

می گردد. 
همچنین سهامداران محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 
تلفن 85943181-021امور سهام شــرکت کارت اعتباری ایران کیش تماس 

حاصل نمایند.
هیأت مدیره
شرکت کارت اعتباری ایران کیش )سهامی عام(

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت کارت اعتباری ایران کیش)سهامی عام(
شماره ثبت 1592و شناسه ملی 10861532334
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این روزهــا تغییرات زیــادی در کســب و کارها دیده 
می شــود. بازار و بازاریابی الکترونیک، مدل های کســب 
و کار جدید معرفی کرده اســت شبکه های اجتماعی به 
عنوان محبوب ترین و پرکاربردترین رســانه ها شناخته 
شــده اند و به عنوان مکانــی برای تبلیغــات آن الین 
شــرکت ها و کمپانی های مختلف از جملــه این بازارها 

شناخته می شوند.
بی تردید یکی از انواع شرکت ها و سازمانهای 

نوظهوری که با پیشرفت و رشد اینترنت 
اســتارت آپی  پا گرفته اند شــرکت های 

است، شــرکت های نوپایی که با یک ایده ی 
ســاده و اولیه شروع می کنند و به سرعت رشد 

می یابنــد و به درآمد می رســند. به کمک فناوری 
توســعه پیدا می کنند، ابــرای موفقیت اســتارت آپ 

تکنیک های متفاوتی مورد نیاز هســت 
که باید آموخته شود.

مطالعــات گذشــته روی شــرکت های 
مبتنی بر دانش و استارت آپ ها 
نشان می دهد که این شرکت ها 
می تواننــد نقــش عمــده ای را 
دراقتصــاد بــازی کننــد و در 

تجارت نقش مطلوبی داشته باشند. 
صحبــت کردن از استارت آپ ها و فین تک ها این روزها 
سخت شده است. در هر ورق رســــانه چاپ شــده یا 
هر وب ســــایتی که مراجعه کنید بی شک اشــاره ای 
به فعالیت های شــــرکت های فین تک شده است و از 
همین رو تمامی بخش ها و مسئوالن کشــور همه توان 
خود را جمع کرده اند تــــا آن را به ســرانجام برسانند. 
اما پیــــش از اینکه نگاه سیاســت گذاران اصلی کشور 
به سمت استارت آپ ها جلب شــــود و تالش کنند بــا 
برنامه ریزی بــــرای آنان مســــیر موفقیت را کوتاه تر 
کنند، بانک ها و شرکت های PSP نیــــاز بــازار را درک 
کرده بودنــد و ســــعی کردند طی همکاری با آنان از 
بخشی از نوآوری هایشان بهره گیرند و در بخشــی دیگر 
نیز از آنها حمایت کنند. ایــــن موضــــوع زمانی نمود 
یافت که بســــیاری از استارت آپ ها فعالیت خود را به 
حــوزه پولی و مالی منتقــل کردند و فین تک ها پدید 

آمدند. 
به نظر می رسد استارت آپ هایی که در حــــوزه پولــی 

و مالــــی فعالیــت می کننــــد تعدادشــان بیشتر از 
ســایر حوزه هاســــت. البته بخشــی از فعالیت تمامی 
اســتارت آپ ها در نهایت به حوزه پرداخت ختم می شود 

و ســرانجام گذرشــان به یکی از بانک ها یا شرکت های 
پرداخت خواهد افتاد. 

شــــرکت کارت اعتباری ایران کیــش نیز از این قضیه 
مستثنی نیســــت. این شرکت ســعی کرده است طی 
سال های گذشته ضمن همکاری با استارت آپ ها، عالوه 
بر اینکه از توان آنــــان در بخش هایی بهره می گیرد، از 

آنان حمایت کند و موجب تقویت شان شود.
می تــوان این گونه نتیجه گرفت که احســــاس نیاز به 
نوآوری و خالقیت شرکت ها را مجاب می کند 
تا از توان فکری و ذهنی شــــرکت های 
نــوآور و اســتارت آپ بهــره گیرند. به 
ویــژه آنکه ایــن گونه شــرکت ها به دلیل 
کوچکی شان چابکی و سرعت بیشتری نیز دارند 
و می توانند یاری گر ســازمان های بزرگی چون ایران 

کیش باشند. 
نظر به توجــه دولت به حمایت از کســب وکارهای نوپا 
ضــروری اســت در کنــار بخش 
دولتی، بخش خصوصی نیز بودجه 
بیشــتری را به این مهم اختصاص 
دهد. البته شــرکت کارت اعتباری 
ایران کیش معتقد اســــت این اقدام باید در ســاختاری 
نظام مند و کارآمد اجــرا گردد. زیرا هرگونه اقدام بی برنامه 

و حســاب نشــده ای دراین راستا بی نتیجه خواهدبود.
بنیان فکری ایران کیش مبتنــــی بــر درصد نوآوری و 
متجانس بودن موضوع همکاری با اســتارت آپ ها است 
وسعی بر این بوده که هوشمندانه وارد این بازار شود.

به هرروی گروه هایی کــه ایده و توانمندی خوبی 
دارند وارد کســــب وکار شــــده اند و خدمــات 
خالقانه ای ارائــــه می دهند، اگــــر این جوانان 
حمایت نشــوند هم انرژی آنــان از بین می رود هم 
بخشی از نیازهای جامعه پاسخ داده نمی شود. از همین 
روست که شــرکت های پرداخت از جمله ایران کیش به 
ســمت حمایت از نبوغ جوان ایرانی در صنعت پرداخت 

حرکت کرده اند. 
شناســایی فرصت یکــی از مولفه های کلیــدی فرایند 
کارآفرینــی و یکی از اصلی تریــن عوامل بقا و موفقیت 
کارآفرینان به شمار می رود در این راستا بی تردید تعامل 
ســازنده ایران کیش و استارت آپ ها می تواند زمینه ساز 

پدید آوردن همان فرصت ها باشد.

راه استارت آپ ها در ایران کیش

تهیه و تولید: روابط عمومی ایران کیش
 سردبیر: امیر کرمیان 

 تحریریه: امید کاجیان 
عکس: مهران جهانگیری
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 شرکت ایران کیش موفق به دریافت پروانه بهره برداری نرم 
افزار ازوزارت صنعت معدن وتجارت شد.

اعطای این پروانه براساس معیارهای جدید و خدمات پس 
از فروش صورت می گیرد.همچنین امتیازات دارندگان این 

پروانه به شرح زیر می باشد:
1-برقراری معافیت مالیاتی از سال 1381 به مدت چهارسال 
و پیگیری تصویب قانون رفع موانع تولید و اجرای این قانون 
از سال 139٥ به مدت ٥ سال از تاریخ شروع بهره برداری

2-استفاده از تعرفه برق صنعتی و کاهش هزینه های تولید 
نرم افزار از سال 1381 تاکنون

3-امکان فعالیت شرکت های دارای پروانه در داخل شعاع 
120کیلومتری شهرهای بزرگ از سال 1381 تاکنون

4-عدم محدودیت در انتخاب محل استقرار شرکت های نرم 
افزاری )مسکونی،استیجاری و…( از سال 1381 تاکنون

٥-ارائه پروانه بهره برداری تولید نرم افزار به بانک ها چهت 
دریافت تسهیالت

6-اقدام به واردات برخی اقالم ســخت افزاری برای توسعه 
نرم افزارهای تولیدی با استفاده از این پروانه

7-برخورداری از بازنشستگی پیش از موعد برای شرکت های 
دارنده این پروانه

8-قرارگرفتن تولیدات نرم افزاری شرکت های دارنده پروانه 
در فهرست توانمندی های صنعت نرم افزار کشور و درج آن 
در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور اجرای 
قانون حداکثر اســتفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و 
صنعتی و اجرایی کشــور)الزام خرید تولیدات نرم افزاری 

شرکت های داخلی توسط بخش دولتی(
شــایان ذکر است مســتندات مربوط به معافیت مالیاتی 
 در ســامانه صــدور پروانه بهــره برداری تولید نــرم افزار 
)amarsanat.mimt.gov.ir ( قابل دسترســی و بهره برداری 

است.

ایران کیش موفق به دریافت پروانه بهره برداری نرم افزار شد


