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بانک  مدیرعامل  اخالقی  هادی 
تجارت با حضور در شرکت کارت 
ایران کیش در جریان  اعتباری 
آخرین پــروژه و محصوالت این 
شرکت و تعامالت بانک و ایران 

کیش قرار گرفت.
اخالقی در این جلســه با تاکید 
براینکه آنچه برای بانک بیش از 
هر موضوع دیگری اهمیت دارد 
ارائه محصولی است که مشتری 
ما را راضی نگه دارد گفت: قطعا 
محصوالتی که از ســوی"ایران 
باید  ارائــه می شــود،  کیش" 
کاربر محور بوده و در راســتای 
این رضایت شکل بگیرد و البته 
هدف آن تحقق برنامه های بلند 

مدت است.
وی افزود: بــرای بانک تجارت در 

همه شاخص ها سهم بازار و کیفی شدن محصوالت و ارائه 
محصوالت جدید از ســوی ایران کیش بسیار اهمیت دارد 
که امیدواریم ایران کیش تمام این موارد را در نظر داشــته 

باشد. اخالقی با بیان اینکه 
الکترونیک  خدمات  نقش 
افزایــش  و  تســهیل  در 
امنیــت مبــادالت بانکی 
مشــتریان غیر قابل انکار 
است افزود: حرکت دراین 
مســیر طی مدت گذشته 
مثبــت بوده و مــی تواند 
شتاب بیشتری بگیرد. وی 
بهتر  تعامالت  ضرورت  بر 
و مثبــت تر ایران کیش و 
بانک تجارت تاکید کرد و 
افزود: بــی تردید با بهبود 
ارتباطــات بانک تجارت و 
ایران کیــش اهداف نیز با 
تحقق  بیشــتری  سرعت 
بهتری  بازار  سهم  میابند. 
دراین راستا خواهیم داشت 
و هر یک از محصوالت ایــران کیش در کنار بانک تجارت 

ویژگی ها و امتیازهای خود را دارند.
او با بیان اینکه در مدت گذشته به این نتیجه رسیده است 

که مدیرعامل ایران کیش تالش داشــته تا ارتباط خوبی با 
بانک تجارت برقرار کند و با پیگیری و مســئولیت پذیری 
اهــداف را در این امور محقق نماید اظهار کرد: ایران کیش 
باید تبدیل به جنســی از بانک تجارت شود به این معنا که 
وقتی مشتری نام ایران کیش را می شنود در واقع نام بانک 
تجارت را در پشــت آن ببیند. ایران کیش هســته مرکزی 
فعالیت های خود را تعیین کرده است. پیمان طبری مدیر 
عامل ایران کیش نیز دراین نشست با بیان اینکه ایران کیش 
با پشتیبانی 24 ســاعته همواره در راستای برطرف کردن 
خواســت های بانک تجارت گام برداشته است به برخی از 
محصوالت از جمله اپلیکیشــن زمرد، کیف پول اعتباری ، 

جایگاه سوخت و سایر برنامه های دراین حوزه پرداخت.

اولین  برندگان ربع سکه پات الیف در ایران کیش 

                             مدیر عامل بانک تجارت:
مشتری، ایران کیش و بانک را یکسان ببیند

پات الیف نخستین برندگان ربع سکه خود را شناخت. سه 
نفر از 7 برنده ربع ســکه پات الیف، که این اپلیکیشن را به 
تعداد بیشتری از افراد معرفی کرده بودند با حضور درشرکت 

کارت اعتباری ایران کیش جایزه خود را دریافت کردند.
فاطمه کریمی 25 ساله ازاستان گلستان و شهر کالله یکی 
از این برندگان است او با بیان اینکه این اپلیکیشن را به بیش 
از 120 نفر معرفی کرده است می گوید آشنایی اش با "پات 
الیف" از طریق  یکی از کانال های تلگرامی بوده و بیشــتر 
برای خرید شــارژ و کارت به کارت از آن استفاده می کند. 
اینکه با معرفی اپلیکیشن به شخص دیگر می توان صاحب 
امتیاز شــد را یک انگیزه خوب می داند هرچند که معتقد 
اســت درقیاس با یکی دو مورد از اپلیکیشن ها که پیشتر با 
آن کار می کرده، استفاده از پات الیف بهتر و سریعتر بوده و 

البته بخش های متنوع تری هم دارد.
افشین فالح زاده 26 ساله از استان لرستان و شهر خرم آباد 
هم که آشنایی اش با پات الیف از طریق یکی از دوستانش 

بوده است این نرم افزار را به بیش از 100 نفر معرفی کرده ، 
فالح زاده تراکنش های با پات الیف را بدون قطعی و سریع 
می داند و تاکید دارد هرچه قدر رابط کاربری این اپلیکیشن 
بهتر باشد استقبال از آن هم بیشتر و بیشتر می شود. هرچند 
قرعه کشــی هایی بدین نحو را نیز بــرای انگیزه کاربران و 

استفاده از اینگونه اپلیکیشن ها مفید می داند. 
علی دهقان 55 ســاله از بابل هم می گویدکه این نرم افزار 

را دخترش برای او نصب کرده و نسبت به اپلیکیشن های 
دیگر، منوها و گزینه های بیشتری دارد، به نحوی که در هر 
بخش پات الیف با مجموعه ای از امکانات روبه رو میشود. 
دهقان از دنبال کردن برنامه تلویزیونی احوالپرسی توسط 
خانواده اش و در جریان قرار گرفتن این مســابقه از طریق 
آن هم ســخن می گوید.گفتنی است پات الیف در طول 
برگزاری برنامه تلویزیونی احوالپرسی که هرهفته پنجشنبه 
ســاعت 9 شب از شبکه دوم سیما پخش می شود، جوایز 
متعددی را برای کسانی که این اپلیکیشن را معرفی کنند 
در نظر گرفته اســت که شــماره موبایل برندگان و جوایز 
اهدایی هر قسمت، در بخش احوالپرسی این نرم افزار قابل 
مشاهده است. یکی از بخش های این مسابقه، اهدای جایزه 
ربع ســکه به هفت نفر از کســانی است که این اپلیکیشن 
را به بیشــترین افراد معرفی کرده اند که تاکنون سه نفر از 
این هفت نفر با حضور درشرکت ایران کیش جایزه خود را 

دریافت کردند.

رئیس بانک مرکزی ایران از راه اندازی رمز ارز ملی در این 
کشور در آینده نزدیک خبر داد.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ورود ارز حاصل از 
صادرات به چرخه تجاری و اقتصادی کشور را به طور جدی 
دنبال می کنیم، گفت: تســهیل عرضه ارز صادرکنندگان 
خرد با همکاری دستگاه های ذیربط و بر اساس مکانیزم های 

مشخص در دستور کار بانک مرکزی است.
علی صالح آبادی با بیان این که تکالیف متعدد نظام بانکی 
و فشار مضاعف به بانک مرکزی شده بود، تاکید کرد: این در بودجه سال های گذشته موجب افزایش ناترازی بانک ها 

تکالیف در بودجه سال آینده کمتر شده است و این موضوع 
نقــش مهمی در کنترل خلق پول بانک ها توســط بانک 

مرکزی دارد.
وی خاطرنشــان کرد: موضوع رمزپول ملی از جمله موارد 
مهم در دســتور کار بانک مرکزی اســت که زیرساخت و 
دســتورالعمل های مربوط به آن تدوین شــده و در آینده 
نزدیک به صورت آزمایشــی راه اندازی خواهد شد. وی با 
تشــریح جزییات چرخه امور در سامانه نیما،  افزود: بانک 
مرکزی دخالتی در تعیین نرخ ارز در ســامانه نیما ندارد. 

رمز پول ملی در آینده نزدیک راه اندازی می شود
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پیمان طبری مدیر عامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش 
گفــت: با توجه به تجربه خوبی که در بدنه بانک مرکزی و 
شاپرک وجود دارد امید داریم تا نظام کارمزد اصالح شود 
و این نظام تا حد زیادی مبتنی بر ارائه سرویس ها شده و 
در ازای خدمت خوب از طرف ما، نحوه پرداخت کارمزدها 

نیز تغییر کند.
طبری با اشــاره به افزایش اصناف و پذیرندگان کشور در 
کنار افزایش قیمت ارز افزود: بدیهی است ادامه روند فعلی 
بــدون تغییر این نظام در آینده مشــکالت زیادی را برای 
بانک ها و شــرکت های خدمات پرداخت به همراه خواهد 
داشــت که خوشــبختانه بانک مرکزی و شاپرک در صدد 
اصالح این رویه هســتند. شاپرک در حال حاضر اقدامات 
مثبتی انجام و دستور العمل خیلی خوبی هم داده است. با 
توجه به نگاه حاکم بانک مرکزی و شاپرک بر اصالح نظام 
کارمزد و بهینه کردن شــبکه موجود می توانیم به مسیر 
روبه رشــد دراین صنعت امید داشته باشیم. می خواهیم 
با حمایت مدیرعامل شــاپرک برای اصالح نظام کارمزد و 
دستورالعمل بانک مرکزی این روند بهبود را شاهد باشیم.

مدیرعامــل ایران کیش در گفتگو با "بورس آن" گفت: ما 
معتقدیم که در حال حاضر کارمزدها در جای درست خود 
قــرار ندارد، وقتی پذیرنده ســرویس و خدماتی می گیرد 
میتواند بخشی از کارمزد را نیز تقبل کند، در حالیکه امروز 
تمامــی کارمزد بر گردن بانک اســت و قطعا این موضوع 
هزینه های زیادی را روی دوش بانک نیز قرار میدهد. چند 
ســال پیش یکبار بانک مرکزی برای اصالح نظام کارمزد 
تــالش کرد که با واکنش های شــدیدی ازاین بابت روبه 
رو شــد، اما امروز آمادگی جامعه برای تغییر نظام کارمزد 
افزایش یافته است. هم اکنون از سوی دارنده)کارت( برای 
مانده گیری کارمزد وجود دارد که برای شارژ و قبض هم 
می تواند شــکل بگیرد، پذیرنده هم آمادگی اینکه بخشی 
از کارمــزد را تقبل کنــد، دارد و در عوض این موضوع، ما 
نیز می توانیم ســرویس های به مراتب بهترو ویژه تری را 

بــه خصوص در امور غیر حضــوری و آنالین به پذیرنده 
بدهیم. حتی در تســهیل فرایند بیمه گــذاری و بیمه 
گری پذیرندگی، بیمه شخص ثالث و درمانی و سیستم 
های پرداخت با احزار هویت های آنالین، به پذیرنده ها 

خدمات رسانی خواهیم کرد. 
طبری با بیان اینکه برایند حاصل از رسوب پول و میزان 
کارمزدی که ارائه میشــود برایند خیلــی مثبتی برای 
بانک ها نیســت اظهارداشــت: میزان رسوب پول برای 
بانــک ها باتوجه به هزینه های سرســام آور، جوابگوی 
کارمزدهانیســت. برای همین قطعا باید در ســال های 

آینده، نظام کارمزد را درست کنیم.

*حمایت از شرکت پرداخت
مدیر عامل ایران کیش بــا تاکید براینکه هر حمایتی که 
برای رشد شــرکت خدمات پرداخت، شود بانک هم رشد 
خواهــد کرد افزود:  امروز خدمات شــرکتی مانند" ایران 
کیش" با خدمات بانکداری عجین شــده اســت. بنابراین 
هرچه قــدر از صنعت پرداخت حمایت شــود از صنعت 

بانکداری حمایت می شود.
طبری در پاســخ به سوالی مبنی برمیزان هزینه هایی که 
شــرکت های پرداخت از بابت خرید و نو آوری دســتگاه 
کارتخوان باید بپردازند گفت: ایران کیش البته بخش قابل 
توجه و عمده ای از دســتگاه ها را خود، بومی ســازی و 
سپس وارد بازار کرده اســت اما به صورت کلی به عنوان 
مثال هر سال باید 100 تا 150 هزار دستگاه جدید برای 
بهبود ناوگانمان ارائه دهیــم که اگر قرار بود همه این ها 
خریداری شوند متوسط هر دستگاهGPRS)بی سیم(  بین 
دومیلیون و پانصد هزار تا ســه میلیون و 200 هزارتومان 
است که با استهالک 60 ماهه عدد بسیارعجیبی می شود  
از ســویی هزینه هایی ماننــد رول و ... را نیز به آن اضافه 
کنیم،  بدیهی اســت که این هزینه هــا نیازمند حرکت 
شرکت های پرداخت به سمت راهکارهای جدید به غیر از 

درآمدهای تراکنشی است .
مدیرعامــل ایران کیش با اشــاره به جایگاه این شــرکت 
درمیان سه شــرکت برتر خدمات پرداخت از لحاظ مبلغ 
تراکنش و رشــد قابــل توجه در زمینــه درگاه پرداخت 
اینترنتی و ارائه اپلیکیشن موبایلی پات الیف اظهارداشت: 
مســیر ایران کیش از درآمدهای تراکنشی به سمت دیگر 
در آمدهــا تغییر کرده و خوشــبختانه ما موفق شــدیم 
درکنارتمام هزینه ها و ســختی ها و قیمت ارز و تورم و ... 
سود آوری داشته و تحقق سود ایران کیش فراتر از بودجه 
پیش بینی شــده اســت. به عبارتی وابسته به درآمدهای 
شاپرکی نبودیم و امروز جزو بهترین شرکت های پرداخت 

هستیم تا شرمنده سهامدارانمان نباشیم .
وی در ادامــه با تاکید براینکه شــرکت های پرداخت در 
مقابــل پرداخت یارها قــرار نگرفته اند گفت: از ســویی 
پرداخت یارها می توانند چابکی را به این شــبکه بیاورند 
و در ســویی دیگر شرکت های پرداخت در زمینه قوانینی 
مانند مبارزه با پولشــویی ، اینماد و... تسهیل کننده روند 
خواهند بود. چه بســا برخی قوانیــن نیز در آینده تعدیل 
شــوند و یا علی رغم برخی اعتراضاتی که امروز میبینیم، 
قوانین جدید به مانند قانون رمز پویا فراگیر شــده و همه 
از آن استقبال کرده و سیستم امنیتی صنعت پرداخت به 

شدت ارتقا یابد.

                    مدیر عامل ایران کیش:

                                         آمادگی برای اصالح نظام کارمزد افزایش یافته است

حمایت و تشویق پذیرندگان ارزنده و وفادار شرکت کارت 
اعتباری ایران کیش طی ســال هــای مختلف همواره در 
دستور کار بوده است. درتمام این مدت درراستای تکریم 
و رضایت مشتری و عمل به خواست های این پذیرندگان 

تالش شده تا اقدامات متفاوتی صورت گیرد. 
ارتقای مستمر کیفیت پشتیبانی پذیرندگان قطعا یکی از 
اولویت های مهم در این مســیر بوده اســت. ایران کیش 
با بهره گیری از مرکز تماس خود، شــبانه روزی سرویس 
پشــتیبانی با کیفیــت، درامور مختلف را بــر عهده دارد، 
وســعت پذیرندگان این شرکت همواره در میان 3شرکت 
برتــر از نظر تعداد پذیرندگان  با بیــش از یک میلیون و 
دویســت هزار مشــتری بوده اســت و کیفیــت خدمات 
پشــتیبانی حضوری در محل با رکو رد متوســط  کمتر از 
4ساعت و مرکز تماس 24 ســاعته از ویژگی های"ایران 
کیش" اســت که شــاید به جرات بتــوان گفت برترین و 
ســریعترین زمان در میان سایرشرکت هاست.  به غیر از 
پشــتیبانی مرکز تماس و پشتیبانی حضوری، در راستای 
انگیــزه هر چه بیشــتر پذیرنــدگان،  نیــز در طول این 
مدت تالش های متعددی صورت گرفته اســت. برگزاری 
جشــنواره های تشویقی متعدد طی یکی دو سال گذشته 
مانند جشنواره بزرگ طالیی ایران کیش و بانک تجارت در 
مراکز منتخب استان ها، جشنواره فروش شارژ وپرداخت 

قبض ایران کیش برای پذیرندگان، عملیاتی شــدن موفق 
طرح اتم برای احیاء دوباره دستگاه های کم تراکنش و یا 
فاقد تراکنش، قدردانی از پذیرندگان ســبز که علی رغم 
سرانه تراکنش مناسب از میزان رول کمتری استفاده کرده 
بودند و ... از جمله برخی از این اقدامات انگیزشی در زمینه 

تکریم مشتری بوده است . 
طی این مدت اقدامات اساســی تری نیز در دســتور کار 
قرارداشــت. یکی از آن ها مســئله بیمه پذیرندگان است. 
در طرح بیمه پذیرندگان بناســت تا بخشی از پذیرندگان 
ارزنده، ازبیمه تکمیلی استفاده کنند. سازو کارهای اعطای 
بیمه نیز دراین زمینه کامال مشــخص است. این موضوع 

هم میتواند پذیرنده های پرتراکنش  را به تداوم اســتفاده 
از دســتگاه های ایران کیش ترغیب کند و هم می تواند 
دیگر پذیرندگان را نیز به فعالیت بیشــتر با دستگاه های  
شرکت تشویق نماید. اما یکی دیگر از فعالیت هایی که در 
این حوزه کلید خورده است عملیاتی شدن سرویس های 
ارزش افزوده ای است که در استان های مختلف در اختیار 
پذیرندگان قرار می گیرد. موضوع ســرویس ارزش افزوده 
از مدت ها قبل یکی از دغدغه های پشتیبانان بوده است. 
برای جذب و نگهداشت پذیرندگان یکی از راهکارها وجود 
هدایا و یا آن چیزی اســت که در کنار دســتگاه ها تحت 

عنوان VAS ها به مشتریان داده می شود .
 در حــوزه VAS و اقالم ارزش افــزوده از مدت ها پیش 
برنامه ریزی هــا دراین زمینه صــورت گرفته بود که در 
نهایت، در ســال 1400 این موضوع با گستردگی و تنوع 
بیشــتر در دســتور کار قرار گرفت و اقالم بــه تدریج در 
اختیار دفاتر استان ها  گذاشته شد و امروز این دغدغه نیز 
حل شــده است و با شناسایی پذیرندگان، اقالم مختلف از 
جمله تلویزیون LED، صندوق فروشگاهی، ترازو، ماشین 
حســاب، پاور بانک ، فلش، کارت هدیه و... در اختیار آنها 
قرار میگیرد. از ســویی تالش شــده با تعامالت با دفاتر و 
نمایندگی ها در خواســت های بیشــتر در زمینه رضایت 

مشتری نیز فراهم شود . 

VAS ها به پذیرندگان رسید !
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رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس در گفتگو با پرداخت سبز : 
»ایران کیش« باید نوآور بماند 

دانش بنیان بودن شرکت کارت اعتباری 
ایران کیش فرصتی بود تا با دکتر اســفندیار 
اختیاری رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس 
و طراح قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان 
بنشینیم.  به گفتگو  در مجلس شورای اسالمی 
این عضو کمیسیون آموزش مجلس مدیر تنها 
پارک غیر دولتی و فنــاوری در ایران با عنوان 
پردیس علم و فناوری نیز هست که بیشتر از 2۰ 
شرکت فن آور و دانش بنیان در آن مستقر است 
و همچنین بیش از ۱۰۰ شرکت نیز از زیرساخت 
های آن همچون ســالن همایــش، فضای کار 
اشتراکی و پردیس مجازی بهره میبرند. این مرکز 
با توجه به خلبان بودن شخص دکتر اختیاری، در 
حوزه هوانوردی عمومی نیز فعالیت می کند. از 
رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس درمورد 
سیر قوانین حاکم بر شرکت های دانش بنیان و 
البته مسیری که ایران کیش درادامه راه دانش 

بنیان بودن باید طی کند پرسیدیم.

 * جناب دکتر مدت هاســت که تحت عنوان 
رئیس کمیته پژوهش و فنــاوری مجلس روی 
مقوله شرکت های دانش بنیان کار کردید طی 
این مدت در زمینه قانونگذاری و باقی حمایت 
ها ازاین شــرکت ها چه سیری را طی کرده ایم 
و دولت تا چــه میزان همکاری های الزمه را در 
این عرصه داشته است آن چه که امروز در این 
زمینه رخ داده مطابق با خواسته ها و برنامه ها 
و چشم اندازهای ما در زمینه شرکت های دانش 

بنیان است ؟ 
تاریخچه شــرکت های دانش بنیان به چهار دهه قبل 
برمــی گردد و آنچه که در »ســیلیکون ولی« تبلور یافته، 

نمادی از اقتصاد مبتنی براین شرکت هاست. 
در ایران این ســاختار از سال 1380 با تاسیس پارک های 
علــم و فناوری و با تغییر ماهیت مرکز پژوهش های علمی 
صنعتی ایران شکل گرفت. به عبارتی دیگر در دهه هشتاد، 
دو اتفاق در راستای گسترش شرکت های دانش بنیان رخ 
داد، نخست تاسیس پارک های علم و فناوری و دوم تغییر 

ماموریت مرکز پژوهش های علمی- صنعتی ایران.
در آن زمان از جمله موارد بحث، بررسی ساختارهای مورد 
نیاز برای تاســیس پارک ها بود، از مرکز نو آوری گرفته تا 
مرکز رشد و ساختمان چند مستاجره، در کنار استقرار نظام 

ملی نوآوری ملی.
چالش دیگر در این عرصه، خال قانونی درباره حمایت از این 
شرکت ها به شــمار می آمد. درآن برهه با تالش هایی که 
صورت گرفت یک ماده یعنی ماده 47 به برنامه پنج ســاله 
سوم توسعه کشور اضافه شد. در این ماده خواسته بودیم با 
شرکت های داخل پارک، مانند مناطق آزاد برخورد شود تا 
این شــرکت ها از قوانین کار، مالیات، بیمه و ... رهایی پیدا 
کنند. اما این ماده قانونی 47 ، فعالیت  شرکت های دانش 
بنیــان را به پارک ها محدود کرده بــود. پارک های علم و 
فناوری نیز در مراکز استان ها متمرکز شده بودند. طبیعتا 

شــرکت هایی که در خارج ازپارک ها بودند، نمی توانستند 
از قوانین حمایتی شرکت های دانش بنیان استفاده کنند. 
فردی که میخواســت در قالب این شرکت ها فعالیت کند، 
باید در پارک ها حضور می داشــت. در نتیجه کســانی که 
بعضا در شهرســتان ها زندگی می کردند باید 100 -200 
کیلومتر را طی می کردند تا به مرکز اســتان و پارک علم و 

فناوری برسند. 
به واســطه این خــال، در ادامــه، مراکز رشــد اقماری در 
شهرســتان ها راه اندازی شــد. اولین مرکز رشد اقماری را 
در ابرقو راه اندازی کردیم. اما با تشکیل مراکز رشد اقماری 

بازهم مشکل فضای پارک ها حل نشد. 
بعــد از ورودم به مجلس در ســال 87 یکی از وظایفی که 
بردوش داشتم، تعریف شرکت های دانش بنیان، جدای از 
فضــا و مکان و زمان بود تا ازاین پــس هر فردی که واقعا 
شرکتی دانش بنیان دارد در هرجایی که فعالیت می کند، 
بتواند از حمایت های قانونی و مالی و ... آن اســتفاده کند. 
ضمنــا با توجه به فضاهای محدود پــارک ها، پارک علم و 
فناوری نمی تواند که شــرکت هــای دانش بنیان صنعتی 
مانند شرکت شما یا شــرکت های تولیدی دانش بنیان را 

در خود جای دهد. 
به عبارت دیگر در پارک ها، ایجاد فضایی برای شرکت های 
بزرگ صنعتی و تولیدی بــا ماهیت دانش بنیان امکانپذیر 
نیست. این در حالی است که شرکت هایی که داخل پارک 
مستقر هستند را به عنوان شرکت فناور میشناسیم و لزوما 
همــه آنان، مصوبه دانــش بنیان ندارند. امــا در آن زمان، 
شرکت هایی در بیرون پارک ها بودند، که به صورت دانش 
بنیــان فعالیت می کردند. در نتیجه باید ســاختارمجزایی 

تعریف می کردیم.
 در همان زمان، ماده 47 برنامه توسعه پنج ساله هم به اتمام 

رسیده بود و تمدیدی نیز در کار نبود. 
طبیعتا برای اینکه مشــکل حل شــود نیازمند یک قانون 
مدون در زمینه شــرکت های دانش بنیان بودیم از همان 
اول ورودم به مجلس هشــتم، با توجه به مســئولیتی که 

به عنوان رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس داشــتم، 
تصویب قانون حمایت از شــرکت هــای دانش بنیان را در 
دستور کار قراردادم. این موضوع حدود یک سال و نیم طول 
کشید، دلیل این موضوع هم ادبیات ناشناخته شرکت های 

دانش بنیان در آن سال ها )87( بوده است.
یــادم میاید هنوز کلماتی مانند دانــش بنیان در آن موقع 
برای حتی نمایندگان خیلی آشنا نبود. سرانجام این قانون 
در اواخر ســال 88 ، که یک قانون پیشرو بود، تصویب شد. 
به عبارت بهتر ما از یک ماده در برنامه 5 ساله به یک قانون 
مدون ســیزده ماده ای که در آن موارد متعددی دیده شده 
بود رســیدیم. در همان سال، صندوق نو آوری و شکوفایی 
را با 3 میلیارد دالر سرمایه ریسک پذیر برای کمک به این 
شــرکت ها تصویب کردیم. این قانون، یکی از قوانین خوب 
کشــور اســت و تا امروز هم عملکرد خوبی داشته داست، 
هرچند  بعد از گذشــت 11- 12 سال، از تصویب آن، هنوز 
60 تــا 70 درصد آن اجرایی شــده اســت و به دلیل عدم 
شناخت بســیاری از مدیران و حتی برخی از مسئولین در 

برابر اجرای این قانون مقاومت وجود دارد.
 مثــال در بحث معافیت مالیاتی می بینیم بازهم شــورای 
عالی اقتصاد، بدون توجه به قانون حمایت از شــرکت های 
دانش بنیان، بعضی از معافیت های این شرکت ها را حذف 
می کند، درصورتیکه در قانون به صراحت گفته شــده این 

شرکت ها از مالیات معاف هستند . 

*اما در مجموع می تــوان گفت که این قانون، 
خواســت شــرکت های دانش بنیان را محقق 

ساخته است ؟
این قانون، قانون خوبی اســت اما کیفیت حد و مرز ندارد، 
کیفیت این قانون هم می تواند بهتر شــود. ما وارد نوعی از 
اقتصاد شــدیم که به آن اقتصاد دانایی می گویند به همین 
دلیل از حدود یکســال قبل، برای بهبــود،  بازبینی آن در 
دستور کار قرار گرفته و مسئولیت این بازبینی نیز برعهده 

   *  برخی از معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان به اشتباه حذف شدندبرخی از معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان به اشتباه حذف شدند

    
    *  طرح جدید شرکت های دانش بنیان، شفاف تر از قانون سال  طرح جدید شرکت های دانش بنیان، شفاف تر از قانون سال ۸۸۸۸ شده است شده است  
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من اســت. نیاز است تا موادی به قانون قبلی 
اضافه شود. کلیات این مواد در ابتدای امسال 
به تصویب مجلس رســید این یک قانون 20 
ماده ای است و در حال حاضر در دستور کار 
مجلس اســت تا مواردی که در قانون فعلی، 
تفاسیر اشــتباهی از آن صورت می گرفت با 
بیان دقیقتر ارائه و جلوی تفاســیر خالف را 
بگیرد و مواد قانون جهت حمایت بیشــتر از 
این شــرکت ها نیز اضافه شــده است. البته 
قانون جدید یک طرح اســت و نه یک الیحه. 
زیرا هنوز دولت با آن موافقت نکرده است. اگر 
قانونی که در حال تصویب است و دولت با آن 
موافقت نکند، بار مالی داشــته باشد اصل 75 
قانون اساســی بر آن قانون حاکم است یعنی 

اینکه شورای نگهبان امکان دارد برخی از موارد آن را تایید 
نکند چون بار مالی دارد. امید اســت که دولت با این طرح 

موافقت کند. 

*این مشکل را در دولت جدید هم دارید ؟
بله در حال حاضر هم وجود دارد. با دولت مکاتبه و صحبت 
شــده و امیدواریم در صحن علنی همراه با تصویب آن،  با 
موافقت دولت با این طرح، مشــکل اصل 75 قانون اساسی 
عمال برطرف شــود و از کل ظرفیت قانون گذاری استفاده 
شــود. طبیعتا در این 20 ماده ما موارد متعدد و ســاختار 

جدیدی با چابکی بیشتر را مطرح کردیم . 
پیشتر شــورای عتف)علوم، تحقیقات و فناوری(، مسئول 
نظارت بر شرکت های دانش بنیان و سیاستگذاری و ارائه 
راهبردها بوده اســت اما اکنون کارگروهی تشــکیل شده 
تا این کارگروه ســریعتر کارهای شــرکت دانش بنیان را 
عملیاتی کنند از آن طرف رئیس محترم ســتاد مشترک 

هم عضو این کارگروه اســت تا مسئله سربازی کسانی که 
در شــرکت های دانش بنیان کارمی کنند بهتر و سریعتر 

حل شود. 
حتی در قانون جدید بحث آیین دادرســی این شرکت ها 
دیده شــده تا اگر شرکت های دانش بنیان مشکل حقوقی 
پیدا کردند یا کســی به ایده ای تعارض کرد، راهکار حل و 
رسیدگی به شکایات وجود داشته باشد. چرا که در دادگاه 
های عمومی و کیفری فعلی موضوع مالکیت معنوی چندان 
تعریف شــده نیست. قرارشــد یک شعبه مشخص قضایی 
برای این مبحث داشــته باشیم تا مالکیت معنوی ایده ها، 
قیمتگذاری آنها، نگهداری و حفاظت از آنها تعریف شــود. 
در این قانون دیده شــده اســت که در شرکت های دانش 
بنیان، هرعضو شرکت دانش بنیان که حقوق خوانده است 

حتی اگر پروانه وکالت ندارد بتواند از شــرکت های دانش 
بنیــان دفاع کند و هزینه های گرفتــن وکیل را نیز تقبل 
نکنند. در این قانون همچنین برای تولیدات داخلی مبتنی 
بردانش امتیازاتی درنظر گرفته شــده و برای آنچه از خارج 
کشور دراین حیطه وارد می شود عوارض و محدودیت هایی 
وضع شــده اســت . در بورس نیز تغییراتی را در خصوص 
نگاه به این شــرکت ها شــاهد خواهیم بود. از سویی 30 
هزار میلیارد ریال به ســرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی 
اضافه شده اســت تا در حمایت از این شرکت ها استفاده 
شود. امید دارم که این طرح با کمترین تغییرات به تصویب 
برسد و اگر تغییراتی هم در آن صورت می گیرد در جهت 
بهبود قانون باشد. از سویی میخواهم دولت شعار حمایت از 
شــرکت های دانش بنیان را به عمل تبدیل وکتبا موافقت 
خودش را با این طرح اعالم کند تا بتوان از ظرفیت قانونی 

آن استفاده کرد. 

*چرا ضرورت تغییرات در قانون شــرکت های 
دانش بنیان در این بازه احساس شد ؟ 

تعریف تکنولــوژی در طول زمان تغییــر می کند. اکنون 
تعاریف، دقیقتر و به روزتر شــده است تا دیگر کسی قانون 
قبلی را تفســیر به رای نکنــد و یا با حذف مواردی، برخی 
اقدامات برضد این شــرکت ها انجام نگیرد. اما قانونی که 
قبال وجودداشــت، الیحه بود و طبیعتــا طرح فعلی اگر با 
مخالفت دولت همراه باشد راه برای رسیدن به خواسته ها 

دشوار می شود . 

*در صحبت هایتان اشاره به انواع شرکت های 
دانش بنیان نوپا،  تولیدی  و صنعتی داشــتید.  
در حال حاضر کدامیک از این شرکت ها مورد 

حمایت بیشتری هستند ؟ 
در بحث وضع قوانین همه را در قالب شــرکت های دانش 
بنیان تعریف کردیم، یعنی  دست قانون را باز گذاشتیم تا از 
همه آن ها حمایت شود. اما عمال آنچه اتفاق می افتد اینکه 
از شرکت های نوپا بیشتر حمایت مالی می شود و البته باید 
هم حمایت شود، ولی کمک ها به شرکت های دانش بنیان 
صنعتی و تولیدی از جنس شرکت های نوپا نیست، شرکت  
دانش بنیان صنعتی و تولیدی بیشتر حمایت های قانونی 

نیاز دارد تا حمایت های مادی.
 بنابراین شــرکت های تولیدی و صنعتی نیازمند حمایت 
قانونی مثــال در  قانــون کار، بحث مالیات ها، ســفارش 
خدماتی کــه ارائه می کنند، موضوع انتقال تکنولوژی و ... 
هســتند. این موارد در قانون شرکت های دانش بنیان در 
سال  88 وجود دارد اما در طرح جدید با شفافیت بیشتری 

دیده شده است. 

داشتید  هم  اشــاره  که  *همانطور 
شرکت کارت اعتباری ایران کیش که 
به طور ویژه در حوزه صنعت پرداخت 
الکترونیک کار مــی کند به عنوان 
شرکت دانش بنیان صنعتی مشغول 
به فعالیت است تا چه میزان ضرورت 
دانش بنیان بودن یک شرکت در این 

حوزه ضروری است و چرا ؟ 
قطعا که ضروری است و ایران کیش به واسطه 
دانــش بنیان بودنش در مسیردرســتی قدم 
برداشته اســت. حوزه پرداخت الکترونیک از 
فناوری هایی است که هربار شکل جدیدی به خود میگیرد 
و شرکت هایی مانند ایران کیش نیز باید قطعا محصوالت 
متفاوت با قبل را ارائه کنند. محصوالتی که ظرف چند ماه 
هر مرتبه باید ساختارشان تغییر کند . از سویی، این زود به 
روز شدن ها باعث می شود تا خیلی ها با بسیاری از فناوری 
های آن آشنا نباشــند و یا تطبیق دادنشان با آن زمان بر 
باشد. البته شــاید درمیان همه بالهای کرونا، این بیماری 
یک حسن هم داشت و آن اینکه دنیای دیجیتال با شدت 
سریعتری وارد کار و زندگی مردم شد و این سرعت آشنایی 
با تغییرات در صنعت پرداخت و بانکداری را نیز بیشتر کرد. 
به صورت کلی افراد وقتی وارد صنعت های جدید می شوند 
مــا نیز باید حمایت های اولیه را انجــام دهیم تا مردم به 
استفاده از این امکانات ترغیب شوند.  بزرگترین مشکلی که 
همه شــرکت های دانش بنیان دارند مشکل فرهنگسازی 

استفاده از محصوالت برای عامه است .  

*در راستای ارتقای مسیر دانش بنیان بودن و 
ماندن ایــران کیش، چه توصیه هایی برای این 

شرکت دارید ؟ 
پیش از هرچیز من از شــما سپاســگزاری می کنم که در 
این حوزه فعالیت دارید. اما شرکت های دانش بنیان اساسا 
نباید به شــکل و ســاختاری که امروز دارند بسنده کنند. 
جدیدترین ایده ها به زودی از بین رفته و قدیمی می شود. 
آنچه که دانش بنیان بودن شما را حفظ کرده و ارتقا میدهد 
این اســت که به افراد نو آور و تیم نــو آوری که حتما در 
اختیارتان هســتند، اهمیت بدهید. مدیرانتان باید بگذارند 
افراد نو آور خارج از تصور معمول افراد کار کنند و مطمئن 
باشید در آینده نزدیک به آن تصورات و آرزوهای متفاوت 
اما بلندپروازانه خواهید رسید. برای شرکت هایی مثل ایران 

کیش، نوآوری باید در دستور کار قرار گیرد. 

* از دیدگاهتان آینده صنعت پرداخت به کدام 
سمت و سو خواهد رفت ؟

این صنعت، صنعتی نیســت که به یک کشور یا یک شیوه 
محدود شــود. بالکچین، رایانش ابری، رمز ارزها آینده این 
صنعت هســتند. تکنولوژی قابل محدود شدن نیست. ما 
باید در بازارهای بین المللی حضور داشــته باشیم . اینکه 
بخواهیم رمزارزها را محــدود کنیم و یا بخواهیم مباحثی 
مانند تکنولوژی ابری یا بالکچین را ندید بگیریم یا به فکر 
محدود ســازی فضای اینترنت و ... باشیم، در واقع خود را 
فریب داده ایم باید تکنولوژی را پذیرفت و به جای مقابله، 
خود را با آن تطبیق داد و در جهت پیشــرفت کشور از آن 

استفاده کرد. 

                            رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس در گفتگو با پرداخت سبز : 
»ایران کیش« باید نوآور بماند

* ایران کیش به واســطه دانش * ایران کیش به واســطه دانش 
بنیان بودنش، درمسیردرســتی بنیان بودنش، درمسیردرســتی 

قدم برداشته استقدم برداشته است
*در طرح جدید *در طرح جدید ۳۰۳۰ هزار میلیارد  هزار میلیارد 
ریال به سرمایه صندوق نوآوری و ریال به سرمایه صندوق نوآوری و 

شکوفایی اضافه شده است شکوفایی اضافه شده است 
شدن  محدود  قابل  تکنولوژی  شدن *  محدود  قابل  تکنولوژی   *

نیستنیست
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جهــان تاریک بود. شــبی ســرد و طوالنی و 
بی انتهــا. درون غــاری در دل کوه هــای البرز، 
در ظلمات مطلق، کســی به دنیــا می آید که 
آن را بــا نام هــای مهر یا میترا می شناســیم. 
مهر در نخســتین شــب زمســتان بــه دنیا 
آمــد. همــان شــبی کــه آن را شــب یلــدا 
ســال. شــب  طوالنی تریــن  می نامیــم؛ 

مهر، دشمن شــب و سرما بود. دشمن اهریمن 
تاریک. او زاده زمســتان بــود، اما به هرکجای 
زمیــن که پا می گذاشــت، آن جا را روشــن و 
گرم می کرد تا زمســتان به ســمت بهار برود.

مهر از لحظه تولد خود با اهریمن نبرد می کرد. 
نبــردی بیــن روشــنایی و تاریکی؛ ســرمای 
بی حاصلی و گرمای رویش. اهریمن، مســبب 

خشکســالی و بالیای طبیعی اســت و مهر، بانی عشق و 
زندگی و باروری. مهر هر آنچه آموختنی بوده، از ســاختن 
خانــه و به بــار آوردن محصول و چــرای دام، به آدمیان 
آموخت و در شــب یلدایی دیگر، گاوی دیگر قربانی کرد و 
پس از ضیافت شــامی با همراهان، با ارابه ای چهارچرخ به 
آسمان رفت. شاید خود خورشید می شود و شاید خورشید 
از او نور می گیرد. هرچه هســت، پس از شب یلدا، روزها 
بلندتر می  شود و شب ها کوتاه تر. این اسطوره کهن، امروز 

تنها قصه ای اســت از اجداد قدیمی مــا. قصه ای که از آن 
می توان ترس به ســرمای زمستان و خشکسالی و بالیای 
طبیعی را دید و امید به زدودن ســختی های زندگی و به 
بار نشستن محصول زحمات. شب یلدا قرن ها پیش جشنی 
برای تولد مهر بوده تا در بهار، به بار نشســتن تالشــش 
را شــادمانی کنند. امروز هم این شــب، هنوز و همچنان، 
شــب مهر است و دورهم نشینی و امید برای زندگی بهتر.

در دوران کهن، شــب مظهر تاریکی و تباهی و وحشــت 
بوده و اغلب ســعی می کردند که شب هنگام با افروختن 
آتش و افزودن نور، خانه روشــن باشد. تا پلیدی و تباهی 
در آن راه نیابد. شــب یلدا طوالنی ترین شــب ها است. 
یعنی تســلط تاریکی بر زمین از تســلط نور خورشید و 
روشــنایی می کاهد و چون فردای این شب روشنایی بر 
ظلمت غالب و روز طوالنی می شــود، ایرانیان تولد دوباره 
خورشــید را که مظهر روشــنایی است جشن می گیرند.

در دی ماه، در ایران کهن، چهار جشــن، وجود داشــت. 
نخســتین روز دی ماه و روزهای هشتم، پانزدهم و بیست 
و ســوم، ســه روزی که نام ماه و نام روز یکــی بود. و در 
این ســی روز ماه، ســه روز آن »دی« نام دارد و هر ســه 
روز را در گذشــته جشــن می گرفتند. امروز از این چهار 
جشن تنها شــب نخســتین روز دی ماه، یا شب یلدا را 
جشــن میگیرند، یعنی آخرین شب پاییز، نخستین شب 
زمســتان، پایان قوس، آغاز جدی و درازترین شب سال.

شــب چله برای ایرانیان شب تولد میترا)مهر( خداوندگار 
روشنایی اســت. در این شــب میترا از دل سنگی درون 
غاری به دنیا میاید. در هنگام تولد تنها یک کاله بر ســر 
دارد و شمشــیر و تیروکمان در دست . برخی زاده شدن 
مهر از درون ســنگ را اســتعاره از فروغ ناشی از برخورد 
دو ســنگ به هم میدانند. میترا به هنگام تولد کره ای در 
دســت دارد و دست دیگرش را بر دایره بروج گرفته است.

 ایرانیان و بســیاری از دیگر اقــوام آن را مبارک می دارند 
و این شب را جشــن می گیرند.ایرانیان باستان با این باور 
که فردای شــب یلدا با دمیدن خورشــید، روزها بلندتر 
می شــوند و تابش نور ایزدی افزونــی می یابد، آخر پاییز 
و اول زمســتان را شــب زایش مهر یا زایش خورشــید 
می خواندنــد و برای آن جشــن بزرگی بر پــا می کردند.

این جشن در ماه پارســی »دی« )تولد دوباره خورشید( 
قرار دارد که بعدها او به نام آفریننده نور معروف شد. واژهٔ 
روز )DAY( در زبان انگلیســی )که هم ریشــه با زبانهای 
کهن آریایی اســت( نیز از نام این ماه برگرفته شده است. 
نور، روز و روشــنایی خورشید، نشانه هایی از آفریدگار بود 
در حالی که شــب، تاریکی و سرما نشانه هایی از اهریمن.

ایرانیان گاه شب یلدا را تا دمیدن پرتو پگاه در دامنهٔ کوه های 
البرز به انتظار باز زاییده شدن خورشید می نشستند. برخی 
درب مهر ها )نیایشــگاه های پیروان آیین مهر( به نیایش 
مشــغول می شدند تا پیروزی مهر و شکست اهریمن را از 
خداوند طلب کنند و شــب هنگام دعایی به نام »نی ید« 
را می خوانند که دعای شــکرانه نعمت بوده است. روز پس 
از شــب یلدا )یکم دی مــاه( را خورروز )روز خورشــید( 
و دی گان؛ می خواندنــد و به اســتراحت می پرداختند و 
تعطیل عمومــی بود )خرمدینان ایــن روز را خرم روز یا 
خــره روز می نامیدند(. در ایــن روز عمدتاً به این لحاظ از 
کار دست می کشیدند که نمی خواســتند احیاناً مرتکب 
بدی کردن شوند که میترائیسم ارتکاب هر کار بد کوچک 
را در روز تولد خورشــید گناهی بســیار بزرگ می شمرد.

*یلدادرنقاط مختلف کشور
واژه »یلدا« واژه ای برگرفته از زبان ســریانی )که از لهجه 
های متداول زبان »آرامی« اســت( به معنای تولد است.

جشن یلدا در ایران امروز نیز با گرد هم آمدن و شب نشینی 
اعضــای خانواده و اقوام در کنار یکدیگر برگزار می شــود. 
متل گویی که نوعی شعرخوانی و داستان خوانی است در 
قدیم اجرا می شده است به این صورت که خانواده ها در این 
شب گرد می آمدند و پیرتر ها برای همه قصه تعریف می کردند. 
آیین شــب یلدا یا شــب چله، خوردن آجیل مخصوص، 

هندوانه، انار و شیرینی و میوه های گوناگون 
اســت که همه جنبه نمادین دارند و نشــانه 
برکت، تندرستی، فراوانی و شادکامی هستند. 
این میوه ها که اکثراً کثیر الدانه هستند،  نوعی 
جادوی سرایتی محسوب می شوند که انسان ها 
با توســل به برکت خیزی و پر دانه بودن آنها 
خودشان را نیز مانند آنها برکت خیز می کنند 
و نیروی باروری را در خویش افزایش می دهند 
و همچنیــن معتقد بودند انــار و هندوانه با 
رنگ سرخشــان نمایندگانی از خورشــیدند 
در شــب و رنگ این میوه هــا به مانند رنگ 
نور خورشـید به هـــنگام سپیده دم است .

 در این شب  فال گرفتن از کتاب حافظ وشاهنامه 
خوانی مرســوم اســت. حاضران با انتخاب و 
شکستن گردو از روی پوکی و یا پُری آن، آینده گویی می کنند.

در خطه شــمال و آذربایجان رســم بر این اســت که در 
این شــب خوانچه ای تزیین شــده به خانــه تازه عروس 
یــا نامزد خانواده بفرســتند. مردم آذربایجان در ســینی 
خود هندوانه هــا را تزئین می کنند و شــال های قرمزی 
را اطرافــش می گذارنــد. درحالی که مردم شــمال یک 
ماهــی بزرگ را تزئین می کنند و به خانه عروس می برند.

سفره مردم شیراز مثل سفره نوروز رنگین است. مرکبات و 
هندوانه برای سرد مزاج ها و خرما و رنگینک برای گرم مزاج ها 
موجود است. حافظ خوانی جزو جدانشدنی مراسم این شب 
برای شیرازی هاست. البته خواندن حافظ در این شب نه تنها 
در شیراز مرسوم است، بلکه رسم کلی چله نشینان شده است.

همدانی ها فالی می گیرند با نام فال سوزن. همه دور تا دور 
اتاق می نشــینند و پیرزنی به طور پیاپی شعر می خواند. 
دختر بچه ای پس از اتمام هر شــعر بر یک پارچه نبریده 
و آب ندیده ســوزن می زند و مهمان ها بنا به ترتیبی که 
نشسته اند شعرهای پیرزن را فال خود می دانند. همچنین 
در مناطق دیگر همدان تنقالتی که مناسب با آب و هوای 
آن منطقه است در این شب خورده می شود. در تویسرکان 

و مالیر، گردو و کشــمش و ِمیز نیز خورده می شود که از 
معمولترین خوراکی های موجود در این استان هاست.در 
شهرهای خراسان خواندن شاهنامه فردوسی در این شب 
مرسوم اســت. در اردبیل رسم است که مردم، چله بزرگ 
را قســم می دهند که زیاد ســخت نگیرد و معموالً گندم 
برشته )قورقا( و هندوانه و سبزه و مغز گردو و نخودچی و 
کشمش می خورند.در گیالن معتقدند که هر کس در شب 
چله هندوانه بخورد در تابستان احساس تشنگی نمی کند. 
زمســتان سرما را حس نخواهد کرد. مردم کرمان تا سحر 
انتظار می کشند تا از قارون افسانه ای استقبال کنند. قارون 
در لباس هیزم شکن برای خانواده های فقیر تکه های چوب 
می آورد. این چوب ها به طال تبدیل می شــوند و برای آن 

خانواده، ثروت و برکت به همراه می آورند.

یلدا شب تولد روشنایی و چیره شدن بر تاریکی
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کتابماه:

ذهن حواس جمععنوان

نیر ایال / فاطمه علی پور تنگسیرینویسنده/ مترجم

موضوع

همیشه کارهایی وجود دارند که هیچ وقت انجام نمی شوند، 
برنامه ریزی هایی که به هم می خورند و قرارهایی که فراموش 
می شوند. نیر ایال کتاب ذهن حواس جمع را در هفت بخش 
مختلف و سی و پنج فصل نوشته است و در هر فصل نکته ی 
جدیدی برای سامان بخشیدن به کارها یاد خواهید گرفت. 
کتاب »ذهن حواس جمع« به شــما کمک می کند توانمند 

و خوش بین باشید و خودتان برای زمانتان تصمیم بگیرید.

تیپ های شخصیتی
عموما تیپ های شخصیتی به 4 گروه تقسیم می شوند 

که هرکدام زیرگروه های شخصیتی خود را دارند:
۱.تحلیل گران: مجادله گر/فرمانده/منطق دان/معمار

2.دیپلمات ها: پیکارگر/قهرمان/میانجی/حامی
۳.کاوشگران: سرگرم کننده/کارآفرین/ماجراجو/چیره 

دست
۴.نگهبانان: سفیر/مجری/مدافع/تدارکاتچی

در این بخش، به شخصیت مجادله گر می پردازیم:
گونه شــخصیتی مجادله گر خطرآفرین است، یعنی 
نابود کردن اســتدالل ها و اعتقادات و در معرض دید 
همگان قــرار دادن حاصل این تالش. مجادله گران بر 
خالف شخصیت های مصمم تر، این کار را به این دلیل 
انجــام نمی دهند که می خواهند به هدفی عمیق تر یا 
استراتژیک برسند، بلکه فقط به این دلیل ساده چنین 
کاری را می کنند که برایشــان ســرگرم کننده است. 
هیچ کس به اندازه مجادله گران نبرد ذهنی را دوست 
ندارد، چرا که این کار به آنها فرصتی برای به کار بستن 
شوخ طبعی خود بدون اینکه به زحمت بیفتند، نشان 
دادن دانش گسترده خود و ظرفیت ربط دادن ایده های 

پراکنده برای اثبات حرفشان را می دهد.
ایفــای این نقش به افــراد دارای گونه شــخصیتی 
مجادله گر کمک می کند تا نه تنهــا درک بهتری از 
استدالل دیگران کســب کنند، بلکه درک بهتری از 
عقاید مخالف بیابند - چرا که مجادله گران هستند که 

در تأیید چنین عقیده هایی استدالل می کنند.
این تاکتیک را نباید با نوعی از درک متقابل اشــتباه 
گرفت که گونه های شخصیتی گروه نقش دیپلمات به 
دنبال آن است - مجادله گران دائماً در حال تالش برای 
کسب دانش هســتند و برای کسب دانش چه راهی 
بهتر از حمله به یک ایده و دفــاع از آن از هر زاویه و 
از هر طرف وجود دارد؟مجادله گران که تا حدودی از 
اینکه طرف شکست خورده بحث باشند لذت می برند، 
عاشــق تمرین ذهنی به پرسش کشیدن نظام غالب 
اندیشه، بی ارزش کردن آنها در حین بازسازی نظام های 
موجود یا به هم ریختن امور و طرح آنها به شیوه هایی 
تازه هســتند. با ایــن حال از توضیــح روال معمول 
اجرای پیشــنهادهای خود درعالم واقع عاجزهستند. 
شخصیت های مجادله گرعاشق این هستند که "ایده 
آفرینی" کنند و افکار بزرگی داشته باشند، اما از اینکه 
به هر قیمتی گرفتار انجام کارهای ســنگین شــوند، 
پرهیز می کنند. مجادله گران تنها حدود ســه درصد 
از جمعیت را تشــکیل می دهند که هیچ اشکالی هم 
نــدارد زیرا می توانند ایده های اصیلی را پدید بیاورند، 
ســپس کنار بکشــند و اجازه بدهند شخصیت های 
رایج تر و سختکوش تر زحمت تدارکات مربوط به اجرا 
و نگهداری را بکشند.توانایی مجادله گران برای بحث 
می تواند آزاردهنده باشــد - زیــرا اگرچه وقتی افراد 
خواستار استفاده از این توانایی باشند از آن قدردانی نیز 
می کنند، اما ممکن است به وضعیت های عذاب آوری 
نیز منتهی شود مثالً وقتی چنین افرادی با زیر سؤال 
بــردن نظرات رئیس خود در یک جلســه یا گزینش 
مهمترین نکاتی که دیگران گفته اند، موجبات رنجش 
آنها را فراهم کنند. قضیه وقتی پیچیده تر می شود که 
بدانیم مجادله گران ذاتــاً صداقت دارند زیرا این گونه 
افراد کلمــات را خوب به هــم نمی آمیزند و اهمیت 
چندانی نمی دهند که افرادی دلسوز یا مهربان تلقی 
شوند.                                                                     

روانشناسی
کتاب »ذهن حواس جمع: چگونه افسار زندگی تان را به دست بگیرید«  اولین بار سال 2019 منتشر شد.

 نیر ایال این کتاب را با کمک جولی لی نوشته است. 
خانم جولی لی بنیان گذار سایت nirandfar.com  است و دیدگاه هایش درباره ی مدیریت زمان و روان شناسی مشتریان 

را در آن به اشتراک می گذارد.

✍�� طرح از منیر دادپی

📕

عصای هوشمند !
در نگاه اول شاید ساخت یک عصای هوشمند کاری کامال عبث و بیهوده به نظر بیاید.

احتماال با خود بگویید مگر عصا هم می شود هوشمند باشد! اما ساخت این کاال به صورت هوشمند خیلی از 
گجت های هوشمند دیگرمنطقی تر به نظر می آید!

 کمپانی فرانســوی درینگ که سازنده این نوع عصاست کاری کرده که میتوان کمتر نگران سالمندان عزیز 
باشــیم. کار اصلی این وسیله این است که از طریق گوشی همراه به ما هشدار می دهد فردی که با عصا راه 

میرفته االن افتاده است یا مشکل اوژانسی دارد! در واقع این عصا بسیار مهم و کاربردی است.
یکی دیگر از مزایای آن برای پیدا کردن سالمندان دارای آلزایمر می باشد. هرزمان به خیابان و کوچه بروند و 

خانه را گم کنند،شما از طریق جی پی اس عصا با تلفن همراهتان می توانید او را پیدا کنید.

Belty Good Vibes
کمربندی که اگر زیاد از حد بنشینید ویبره ی خود را فعال می کند و شما را میلرزاند تا از جایتان 

بلند شوید و قدری حرکت کنید.
این کمربند هوشــمند که Belty Good Vibes نام دارد، ظاهری فوق العاده زیبا داشــته و 
می تواند ُمد، تکنولوژی و سالمت را برای کاربران به همراه داشته باشد. سازندگان می گویند که 
تکنولوژی های به کار گرفته شده در این کمربند می تواند سالمتی و عملکرد انسان در طول روز 
را به بهترین شکل ممکن کنترل نماید و تاثیر بسزایی در کارهای روزانه کاربران داشته باشد 
همچنین این کمربند هوشمند با مجهز بودن به تکنولوژی های بسیار پیشرفته و همچنین اتکا 
به اپلیکیشن مخصوص خود، می تواند سالمت کاربران را به کمک هوش مصنوعی بسیار باالیی که دارد، کنترل و بررسی 
نماید. در این مورد نیز خانم Carnie Colum، مدیر ارشــد اجرایی این شــرکت بیان داشته که این کمربند هوشمند به 

منظور بررسی وضعیت سالمت انسان با در نظر گرفتن بسیاری از فاکتورها، تولید شده است.

Furbo
اگر در خانه ی خود حیوانات خانگی نظیر سگ و گربه نگه داری میکنید حتما برای 
آموزش آنها و خوشحال کردنشــان به آنها غذای تشویقی )treat( می دهید. این 
دســتگاه به صورت اتوماتیک این غذاها را با دستوری که شما از طریق موبایل به 
آن می دهید، به بیرون شلیک می کند. البته دارای دوربین و اسپیکر نیز می باشد و 
وقتی در خانه نیستید میتوانید حیوانات خود را مشاهده  کنید و با آنها حرف بزنید. 

همگی از طریق موبایل شما میسر است.

تکنولوژی
📡

مدیرعامل شرکت شاپرک از رتبه بندی 
شرکت های پرداخت خبر داد و اعالم 
کــرد که این فرآیند در دســت اقدام 
اســت. به گفته او الزام دریافت اینماد 
در جهت اجرای قانون است و از زمان 
الزامی شدن آن برای پرداخت یارها ثبت 

ترمینال های جدید IPG به دالیلی نظیر 
عدم تطابق فرد با سایت و عدم وجود 
اطالعات درست در سایت کاهش یافته 
است. او اظهارکرد: »فرآیند رتبه بندی 
شرکت های پرداخت با جدیت در حال 
پیگیری اســت و تاکنون در دو فاز در 

شرکت شاپرک انجام شده است.«
اوخاطرنشــان کــرد: »در این زمینه 
مدل های مختلفی را مورد بررسی قرار 
داده ایم، حتی در مورد بولتن شاپرک 
هم فراخوانی داشته ایم که متخصصان 
دیدگاه های خود را به ما اعالم کنند.« 

فرآیندجدید  رتبه بندی شرکت های پرداخت
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خبرنامه داخلی ایران کیش

روش هــای پرداختی که مصرف کننــدگان از آن ها 
اســتفاده می کنند ، بیشتر و ســریعتر از هر خدمت 
مالی دیگری در حال تغییر و به روز رسانی است . این 
تحول تحت تاثیر تغییرات تکنولوژی های دیجیتال ، 
شرایط رقابتی و تقاضای مشتریان ایجاد شده است. به 
غیر از این موارد، دوران کرونا هم اجباری بر رشــد و 
پیشرفت تکنولوژی در زمینه پرداخت ها شد. آشنایی 
با ترندهای جدید پرداخت، برای هر بانک یا موسســه 
اعتباری که می خواهد نیازهای مالی مشــتریانش را 
برطرف کند الزامی است. اگر این روزها به سفر بروید، 
احتماال 90درصد پرداخت هایتان غیرنقدی خواهد بود.

از تهیه بلیط هواپیما از طریق اپلیکیشن ها گرفته تا 
صورتحساب رستوران و خریدها ی کوچک و بزرگ!

با وجود اینکه پول نقد و کارت های اعتباری، همچنان 
محبوب ترین روش های پرداختی هستند، به نظر می رسد تکنولوژی پرداخت های موبایلی به 
ویژه برای مصرف کنندگان جوانتر به خوبی پذیرفته شده اند. بر اساس نتایج نظر سنجی از 1500 
مصرف کننده در کانادا و آمریکا به نظر می رسد تکنولوژی های جدید پرداخت به زودی جایگزین 

روش های قبلی خواهند شد .

Z ۱ . نسل
نوجوانان یا جوانان امروز که بین سال های 1996 تا 2014 متولد شده اند را نسل Z یا شهروندان 
دیجیتال می گویند. نسل Z ها از زمان تولد با تکنولوژی درارتباط بوده اند و عالقه بسیاری به 
گوشــی های هوشمند دارند. این نسل دوست دارد خواسته هایش سریع برآورده شود و تجربه 
هایی کامال مستقل و شخصی داشته باشد. تقریبا 70 % نسل Z ها هر روزه از اپلیکیشن های 
موبایلی استفاده می کنند و 67 % از آن ها دوست دارند پرداخت های خود را از طریق موبایل 
هایشان انجام دهند. آن ها در این کار حرفه ای هستند و به خوبی با این روش ها ارتباط برقرار 

کرده اند.

2 . ایجاد تجربه ای متفاوت برای مصرف کنندگان
جمع آوری و آنالیز حجم عظیمی از داده ها پایه و اســاس تجربیات مصرف کننده را در همه 
صنعت ها به ویژه در بانکداری و پرداخت ها تشکیل می دهند. 70 % از نسل جوان جامعه به 
پیشرفت این خدمات بانکی و مدیریت هزینه ها تمایل دارند. این مصرف کنندگان به دنبال راه 
های ســاده تری برای انجام پرداخت هایشان از طریق موبایل هستند. اکنون زمان مهمی برای 
گسترش خدمات بانکی و پذیرش قانونی این خدمات است .خدماتی همچون پرداخت قبوض یا 
خرید های آنالین، باید به روز تر آسان تر و پیشرفته تر شوند تا پاسخگوی نیاز نسل تکنولوژی 

باشند.

۳. پذیرش پرداخت های موبایلی
شاید نبود ارزش افزوده برای پرداخت های موبایلی در مقایسه با پرداخت های نقدی یا کارت های 
اعتباری، دلیل پذیرفته نشدن این نوع پرداخت هاست. با وجود بانک های ارائه دهنده خدمات 
موبایلی و برنامه نویس ها که می توانند تجربه های جدیدی را برای مشتری فراهم کنند، پذیرش 
پرداخت های موبایلی بیش از پیش خواهد شد. مصرف کنندگان جوان تربه دنبال یک تجربه 
پرداخت جدید و اســتثنایی روی همه پلت فرم ها به ویژه گوشی های هوشمندشان هستند و 
دوست دارند به ازای استفاده از این برنامه ها، جوایز، پیشنهادات ویژه یا تخفیفات خوبی دریافت 
کنند. این جوانان، بانک های مرســوم و عامالن پرداخت هــا را وادار میکنند تا فراتر از ویژگی 
معمولی اپلیکیشن های پرداخت به آن ها نگاه کنند و تجربه های متفاوتی را برای هر کدام  از 
مصرف کنندگان ایجاد کنند. نزدیک به 25 % از مصرف کنندگان از کیف پول های دیجیتالی 
بانک ها یا شخص ثالث های غیر بانکی استفاده می کنند. نکته جالب اینجاست که 45 % از نسل 

انفجار دوست دارند که اپلیکیشن های موبایلی خود را کنار بگذارند .

۴ . جوایز
جوایز به عنوان یک محرک رقابتی هیچگاه تا این حد اهمیت نداشته است. اگر عامالن صنعت 
پرداخت تاکنون برای تغییر دادن کلیشه های پرداخت قانع نشده اند و همچنان از روش های 
قبلی استفاده می کنند به زودی از این رقابت عقب میماند . مصرف کنندگان برای رسیدن به 
این جایزه ها راه های ساده را دوست دارند . 66 % از مصرف کنندگان دوست دارند با استفاده از 

دستگاه های POS به این جوایز دست پیدا کنند. اما 
بیش از نیمی از همین افراد حاضرند اطالعات شخصی 
خود را برای دریافت پیشنهادات خاص تر به اشتراک 
بگذارند . سفارشــی ســازی این جوایز تبدیل به یک 
میدان جنگ بــرای ارائه دهندگان خدمات پرداختی 

خواهد شد .

۵. گسترش شبکه های پرداخت
همکاری بین موسســات مالی و سازمان های مالی یا 
غیر مالی کلید طالیی گسترش اکوسیستم پرداخت و 
بهبود تجربه هاست. این همکاری ها سود بیشتری را 
نسبت به شبکه های قبلی و اختصاصی پرداخت فراهم 
میکند ایجاد یک همکاری بین ارائه دهندگان خدمات 
مالی، برنامه نویس ها و تکنولوژی های دیجیتال تجربه 
گسترده و جدید را برای مصرف کننده فراهم می کند. استفاده از بالک چین ها یکی از بهترین 
راه ها برای ایجاد این تجربه جدید و گسترش شبکه هاست .خود را در هر پلتفرمی تولید کرده و 

آن را آزادانه در سراسراین جهان دیجیتال توزیع کنند.

۶ .کدها جایگزین کارت ها می شوند 
در روش های قدیمی حساب های بانکی افراد از طریق داده های ثبت شده در یک بانک اطالعاتی 
شناخته می شدند . با معرفی EMV ها )فناوری استفاده از میکروچیپ ها در کارت های اعتباری(

تحولی عظیم در زمینه تامین امنیت فراهم شد. با هربار استفاده ازاین کارت ها کدهای اطالعاتی 
تغییر می کنند بنابراین ســطح امنیت باالتر می رود. درنهایت قدرت این کد ها به کارت های 
قدیمی غلبه خواهند کرد و اعتبار پرداخت ها افزایش پیدا خواهند کرد. تحولی که این کدهای 
پیشــرفته ایجاد کرده اند، تاثیربالک چین ها، واقعیت افزوده و اینترنت اشیا را روی روندهای 
پرداخت تغییر خواهند داد. این تحول، نگاه مصرف کنندگان نسبت به فرایندهای پرداخت را 
تغییر خواهند داد. از سویی همکاری شرکت های فین تک بهترین تجربه را برای مصرف کننده 
فراهم می کند برای مثال همکاری اپراتورهای تلفن همراه با اپلیکیشن های خرید شارژ چنین 
همکاری هایی آینده صنعت پرداخت را می ســازند. درواقع استارت آپ های فین تک که در 
ابتدا به عنوان تهدیدی برای صنعت پرداخت محسوب می شدند ، امروزه پایه ی اصلی صنعت 

پرداخت نوین را تشکیل داده اند .

7 . در هر زمان و هر مکان پرداخت کنید
صنعت پرداخت به سرعت از کارت های اعتباری و پایانه های پرداخت به پرداخت های موبایلی و 
پرداخت اینترنتی تغییر کرده است. قدم بعدی پرداخت های موبایل به موبایل است. پرداخت ها 
به سمتی می روند که چند نفر به صورت آنالین از یک اپلیکیشن استفاده کنند. امروزه صنعت 
پرداخت زیر سلطه ی سازمان هایی است که خدمات پرداختی را مستقیما بین دو شخص، یک 
شخص و یک کسب و کار یا بین دو کسب و کار فراهم می کنند. در نهایت هر کسی می تواند 

پرداخت ها را در هر زمان و هر مکانی تائید کند .

۸ . باالبردن سطح امنیت
با افزایش کالهبرداران، جلوتر بودن نسبت به آن ها روز به روز سخت تر و در عین حال مهم تر 
می شود. فشار این موضوع بیشتر هم می شود چرا که مصرف کننده هم خواستار باالترین سطح 
امنیت است و هم به دنبال سادگی است. این صنعت باید از دسترس کالهبرداران خارج شود. 
اســتفاده از جدیدترین راه های احراز هویت مثل اثر انگشت یا تشخیص چهره در آغاز فرآیند 
پرداخت یا استفاده بانک ها از اطالعات موقعیت مکانی برای تشخیص موقعیت صاحب کارت 
و تشخیص موقعیت کالهبردار احتمالی از جمله راه های تامین امنیت مصرف کنندگان است. 

بعضی از بانک ها از آنالیز های صوتی برای تشخیص موقعیت مکانی کاربر استفاده می کنند .

9 . جایگزین کردن زیرساخت ها
زیر ساخت های قدیمی برای فناوری های امروزی از جمله پرداخت های دیجیتال طراحی نشده 
اند. این زیرســاخت ها حتی برای برنامه نویسی ها یا جلوگیری از کالهبرداری ها نیز مناسب 
نیستند .تغییر زیرساخت های کاغذی به زیرساخت های دیجیتال امری ضروری است .جایگزین 
کردن این زیرســاخت ها برای رقابت های آینده اهمیت بسیاری دارد. سیستم های پرداخت 

آینده باید انعطاف پذیر باشند .
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