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در مجمع ایران کیش به ازای هر سهم 270 ریال سود تقسیم شد



پیمان طبری مدیر عامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش 
با بیان اینکه این شرکت موفق شد بیش از آن چیزی که در 
سال 99 پیش بینی کرده است سود آوری داشته باشد گفت: 
سود عملیاتی 113 درصد باالتر از پیش بینی بود، به عبارتی 
13 درصد رشد در سود عملیاتی داشتیم. در  EPS هم با رشد 

10درصدی مواجه بودیم.
وی با اشاره به صعود ایران کیش به بازار اول بورس افزود: در 
سال گذشته این شــرکت در تعداد ابزار کارتخوان، رتبه دوم 
را کسب کرد، ایران کیش همچنین افزایش 54 درصدی در 
مبلغ تراکنش و افزایش 25 درصدی در تعداد تراکنش نسبت 

به سال قبل داشته است.
مدیرعامل ایران کیش در مجمع عمومی این شــرکت افزود: 
در ابزار اینترنتی با ســه پله ارتقا روبــه روبودیم. با توجه به 
بسترهایی که پیش بینی و ایجاد کردیم، امیدواریم در سال 
جاری به درصد خیلی بهتری دراین موضوع برسیم. چون یکی 
از سیاست های ایران کیش این است که از ابزار اینترنتی به نحو 

بهتری استفاده کند.  
طبری  با تاکید براینکه این شرکت با توجه به DNA بانکی خود 
برنامه های متنوعی در زمینه همکاری با بانک ها دارد با اشاره 
به بومی سازی دستگاه های پوز شرکت اظهار کرد: با تکنولوژی 
و بومی کردن نسخه دستگاه های پوز بسیاری از دستگاه هایی 
که در انبار بودند روانه بازار شــده و با توجه به افزایش قیمت 

کارتخوان ها این موضوع کمک بسیار بزرگی به ما کرد.

دستاوردهای ایران کیش در سال 99
وی در ادامه در مورد دســتاوردهای کلی ایران کیش در سال 
99 آن ها را دربخش های متفاوت تقسیم بندی کرد و گفت: 
محصولی به نام پات الیف را به عنوان نخســتین اپلیکیشن 
موبایلی در بستر پلتفرمی اکوسیســتمی مبتنی بر اقتصاد 
اشــتراکی، روانه بازار کردیم. پات الیف هم اکنون با داشتن 
امکانات پرداختی در زمینه های مختلف، خدمات شــهري، 

خدمات جامع بانکي، گردشــگري، بیمه، خدمات شهري و 
شــهروندي، بازي وسرگرمي در دســترس عموم قرار گرفته 

است. این بستر همچنان در حال گسترش است.
وی افزود: از سویی ایران کیش جزو نخستین شرکتی هایی بود 
که پرداخت مبتنی بر استاندارد EMV را اجرایی کرد. ما بیش 
از ششــصد هزار کارتخوان مجهز به NFC داریم که به عنوان 
یکی از شرکت های پرداخت در راستای اهداف بانک مرکزی، 
عملیات پرداخت بدون کارت فیزیکی و از طریق دستگاه های 
دارای قابلیت NFC خود و با کمک گوشی های موبایل را محقق 

ساخته ایم.
طبری گفــت: در ســال 99از دارو پرداخت، محصول بانک 

تجارت که زیربنای فنی اش را ایران کیش فراهم کرد، رونمایی 
شد. از جمله مزایای این طرح می توان به حذف کامل چک از 
چرخه مبادالت دارویی، اشاره کرد. همچنین محصول زمرد 
بانک تجارت که امور فنی آن را هم  ایران کیش برعهده داشت 
روانه بازار شد. محصولی که عمال امکان عملیات مختلف بانکی 
را بدون حضور مشــتری ایجاد می کند. اجرای توثیق سهام 
عدالت و  احراز هویت دیجیتال از جمله اقداماتی بود که ایران 
کیش در راســتای صنعت بانکداری غیر حضوری و در زمان 

کرونا، آن را به ثمر نشاند.
وی خاطر نشــان کرد: اقدامات دیگری  نیز در سال گذشته 
انجام پذیرفت که نشــان از افزایش توانایی فنی شرکت بود، 
ورود در شاپرک 2 و همکاری با شرکت خدمات انفورماتیک 
یکی از اتفاقات مطلوب سال 99 به شمار میاید.  ایران کیش 
به عنوان نخستین شرکت پرداختی که امور فنی را در مسیر 
شاپرک 2 با موفقیت طی کرد مطرح است این موضوع می تواند 

تحول بزرگی را درصنعت پرداخت رقم بزند.
یکــی از رخدادهــای مثبت دیگر اســتمرار کاهش خطای 
پذیرندگی این شــرکت در ماه های اخیر است، موضوعی که 
رتبه ما در شــاخص مذکور را سه تا چهار پله ارتقا داده است. 
تداوم رشد جایگاه شــرکت ایران کیش در  IPG باعث ایجاد 
همکاری های جدیدی با بهترین های بخش دولتی و خصوصی 
شد. یکی از دســتاورد های دیگر، انتخاب شدن این شرکت 
در مناقصه شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران برای 
نگهداری و تعمیرات و تجهیزات جایگاه های سوخت سراسر 
کشــور بود. عالوه برتمامی این ها با خرید ســاختمان جدید 
در تهــران و همچنین خرید ملک کرمــان موفق به افزایش 
دارایی های ایران کیش نیز شدیم و امکان خدمات رسانی بهتر 
ایجاد شده است. این شرکت همچنین سال گذشته موفق به 
اخذ استاندارد ISO 9001:2015 با امتیاز باال شد. خوشحالیم 
که از سویی همچنان رتبه خود در رنکینگ جهانی را نیز حفظ 

کرده ایم.
وی گفت: در حوزه مسئولیت های اجتماعی برای نخستین بار 
اقدام به مشارکت در ساخت مدرسه ای در لردگان چهارمحال 
بختیــاری کردیم و تصمیم داریم همکاری مان با ســازمان 

نوسازی مدارس دراین زمینه را ادامه دهیم.

درمجمع ایران کیش اعالم شد؛ 

سود عملیاتی 113 درصد باالتر از پیش بینی 
 EPS رشد 10درصدی در

مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت 
کارت اعتباری ایران کیش برگزار و این 
شرکت برای هر سهم 270 ریال سود 

تقسیم کرد.
مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت 
کارت اعتبــاری ایــران کیش منتهی 
به ســال مالی اســفند 99 با حضور 
سهامداران سیزدهم خردادماه 1400 
برگزار شد. با اشــاره به مجوز افزایش 
سرمایه شرکت از 260 میلیارد تومان 
بــه 700 میلیــارد تومان، بر اســاس 
تصمیم ســهامداران، این شرکت 57 
درصد از سود خود را به مبلغ 270ریال 

به ازای هر سهم تقسیم کرد.
همچنین مجمع مقرر داشت مبلغ 7500000000 ریال 
)هفت میلیــارد و پانصد میلیون ریــال( پاداش اعضای 
حقوقــی هیأت مدیره به صورت ناخالص در وجه اعضای 

حقوقی هیأت مدیره پرداخت شود.
حق حضور اعضای هیأت مدیره مانند ســال گذشته  به 
مبلغ 20.000.000 ریال )بیست  میلیون ریال( به ازای 

هر جلسه و حداکثر تا دوجلسه در ماه تعیین شد.
همچنین با اشاره به اینکه شرکت در سال گذشته در زمینه 
مسئولیت های اجتماعی ساخت مدرسه ای در لردگان را 
کلید زده اســت مصوب شد امســال نیز در ادامه همین 
راه، مبلغ 1200.000.000ریال )یک میلیارد و دویست 
میلیون ریال( بودجه در سال مالی 1400برای حمایت از 
خط مشی مسئولیتهای اجتماعی و مدرسه سازی شرکت 

تخصیص یابد.

در مجمع ایران کیش به ازای هر سهم 270 ریال سود تقسیم شد
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خانواده ایران کیش به مناســبت روز اهدای خون و با توجه 
به ضرورت این موضوع در ایام کرونا برای دومین سال پیاپی 
در این امر مشارکت کرد.  علی یوسفی مسئول اکیپ سیار 
انتقال سازمان خون مســتقردر شرکت ایران کیش گفت: 
علی رغم اینکه سال گذشته به دلیل پیک های شیوع کرونا 
اســتقبال مردم نسبت به دوره های قبلی کمتر شده بود اما 
شاهد استقبال بسیار قابل توجه و دور از انتظار کارمندان این 
شرکت در اهدای خون بودیم.  خوشبختانه با گذشت زمان، 
امسال استقبال عموم مردم هم نسبت به سال قبل بیشتر 

شده است. امروز هم با توجه به تجربه خوب گذشته به ایران 
کیش آمدیم و امیدواریم بتوانیم با همکاری سازمان انتقال 
خون و اداره های مختلف باری از دوش بیمارستان ها برداریم و 
بیمارانی که چشم انتظار دریافت خون هستند حداقل از بابت 
تامین خون کافی و ســالم دچار مشکل نباشند. وی درباره 
ضرورت تداوم این حرکت در شرکت ایران کیش گفت: نکته 
مهمی که سازمان انتقال خون هم باید به آن توجه کند این 
است که بتواند تعاملش را با شرکت ها و ادارات بیشتر کرده و 
این مسیر را ادامه دهد.  شرکت ایران کیش در سال گذشته 

و امسال نشــان داد که اهدا کننده های قابل توجهی دارد و 
این قطعا حرکت مثبتی برای سازمان انتقال خون  است. این 
تعامالت می تواند مباحث معنوی در جامعه ما را نیز ارتقا دهد.

تمرین باهم بودن در روزاهدای خون

دراین نشست آرش فروزان مدیر پروژه پات الیف و 
نیما رشادی مدیر فنی این محصول از  پات الیف 
به عنوان انقالبی در حوزه نرم افزارهای موبایلی یاد 
کردند. مدیر پروژه پات الیف با تاکید بر اینکه در 
ایران ده سال است که از عمر سوپر اپ ها گذشته 

گفت: در طول این ده سال آیا همه ارزش هایی که باید اتفاق 
بیافتد رخ داد ؟ وقت آن رســیده که کشــور را متوجه این 
موضوع کنیم که دیگر چیزی به نام ســوپراپ وجود نخواهد 
داشت و مفهوم پلتفرم با رویکرد اکوسیستمی باید به کشور 
معرفی شــود، مــا در ایران کیش با مدیریت نــوآور  به این 
نتیجه رسیده ایم که ذره ذره این پلتفرم را ایجاد کنیم و این 
پایان کار نیســت، ارزش اصلی در رویکردی با تحقق مفهوم 
" پلتفرمی اکوسیستمی مبتنی بر اقتصاد اشتراکی " نمایان 

می شود.
فروزان گفت: مرز بین ســوپر اپ و پلتفرم مرز باریکی است. 
این مرز توجه به ارزش هایی است که درزنجیره ارزش و تقاضا 
اتفاق می افتد و پات الیف اولین پلتفرم اکوسیســتمی ایران 

مبتنی بر فین تک و اقتصاد اشتراکی خواهد بود.
فروزان با بیان اینکه پات الیف با عبور از مفهوم سوپر اپلیکیشن 
به ســمت پلتفرمی در قالب یک اکوسیستم و  اقیانوس های 
آبی در حرکت است، گفت: این محصول با رویکردی متفاوت 
نسبت به سایر رقبای خود که بیشتر حول محور توسعه تعدد 
ســرویس تاکنون عمل نموده اند، قصد دارد این رویکرد را با 
چاشنی اکوسیستمی خود، با انقالب جدیدی در عرصه کسب 

و کارهای الکترونیکی همراه کند.
وی افزود: پات الیف با شــعار حال خوب زندگی، قصد دارد 
تــا در جای جای زندگی مردم در قالب یک همراه هر لحظه 
عمل کند، این بدان معناست که پلتفرم آن می تواند سرویسی 
جامع، حامی و امــن در رفع تمامی نیازهای روزمره و حتی 

اساسی باشد.

بسترهایی که روی پات الیف فعال است
نیما رشــادی نیز با بیان اینکه پات الیف یک زنجیره و پل 
ارتباطی بین کاربرها و سرویس دهنده ها ایجاد می کند گفت:  
پات الیف یک اکوسیســتم است که از دو الیه تشکیل شده 
است. الیه اول بســتری برای کسب و کارهای دیجیتال که 

می توانند روی آن قرارگرفته و در توســعه زنجیره عرضه و 
تقاضای پات الیف همراه باشند و دومین الیه رفع هر نیازی 
در حوزه فین تک است که میتواند به کسب و کارها ارائه شود.

رشــادی گفت: در پات الیف بستری جامع و یکپارچه برای 
رفــع هر نوع نیازی برای اســتارت آپ ها و کســب و کار ها 
 وجود دارد. چیزی که در پات الیف رخ داده اســت معماری

CORE BASE است، یک هسته که سرویس های مختلفی روی 
آن قرار می گیرد و در اطراف آن  اپلیکیشن ها و کسب و کارها 
و کمپانی ها و بانک ها قرار می گیرند. اگر یک نگاه اجمالی به 
پات الیف داشته باشــیم از چند بخش اصلی تشکیل شده 
اســت. یکی از آن ها مدیریت کاربری است،  در حال حاضر 
پات الیف از دانلود باالیی برخوردار اســت،  اطالعاتی که در 
اپلیکیشن  وجود دارد یک دیتا سنتر مفید و مرتبط با تمام 
زندگی افراد اســت و سعی دارد اطالعات زندگی اشخاص را 
پوشش دهد و کسب و کار هایی که دراین بستر قرار می گیرند 
می توانند بر اساس این اطالعات به صورت امن استفاده کنند. 
مطلب بعدی بستر تبلیغات پات الیف خواهد بود. پات الیف در 
کنار شرکت ها و موسسات و استارت آپ ها و فین تک ها قرار 
می گیرد و بر اساس اطالعات مکانی و جغرافیایی پات الیف 
می توانند تبلیغات مبتنی بر جغرافیای مکانی را انجام دهند،  
دراین میان ابزارهای دیگری مانند پوش نوتیفیکیشن ها و... را 

نیز در اختیار دارند.
بخش بعــدی پات الیف که به ویژه در دوران کرونا بســیار 
ضروری است ارائه خدمات غیر حضوری بانک ها، موسسات 
و کسب و کارها به مردم است.  الزمه خدمات غیر حضوری 
احزار هویت است که همه این ها توسط هوش مصنوعی ایران 
کیش و پات الیف انجام می شود و در مرحله آخر هم امضای 
دیجیتال که پیاده سازی شده است. این بستر هم موقعیت 
را برای بانک ها و موسســات و هر کسب و کاری که بخواهد 
خدماتش را به صورت غیر حضوری توسعه دهد فراهم کرده 
است. پات الیف PWA  )وب اپلیکیشن  ( و همینطور خدمات 

درگاه موبایلی MPG را نیز در اختیار دارد.  

آنچه پات الیف می خواهد
در ادامه نیــز آرش فروزان با بیان اینکه پات الیف 
سنگ بنای اولیه خود را حول اقتصاد خالق با صنایع 
فین تک )پی تک، نئوبانک، رگ تک، اینشورتک، 
ولث تک و لندتک(،توریسم و گردشگری، اقتصاد 
هنر، شــهر هوشــمند ) حمل و نقــل، خدمات 
شــهروندی و شهرنشینی،  توســعه پلتفرم های 
بازی های موبایلی، سالمت انالین ) پزشک، دارو و 
خدمات حوزه درمان( بنا نهاده است گفت:  در فضای 
اقتصاد اشتراکی دیگر موضوعاتی مانند انحصاری که 
امروز در خرید های آنالین در بخش هایی مشاهده 
می کنیم وجود نخواهد داشت. این خود در مفهوم، 
برنده بازار است و همچنین ما آماده ایم تا در توسعه 
زیر ساخت های اپلیکیشن موبایلی،  راه حل های دیتا ماینینگ، 
با استارتاپ ها همکاری نماییم  و به سمت  بالک چین هم گام 
بر میداریم  و هم اکنون هم موضوع گیمیفیکیشن مبتنی بر 

اقتصاد خالق را هدفگذاری کردیم.
وی افزود: پات الیف در کلیه این سرویس ها با در نظر داشتن 
یکپارچگی در حوزه ui،ux و cx، همراه همیشگی کاربران خود 
 market palce خواهد بــود، پات الیف را می توان همچون یک
نسل چهارمی دانست که امکان اتصال کسب و کارهای کوچک 
و بزرگ را با استانداردهای مشخص، به شبکه عرضه و تقاضای 
این اکوسیستم فراهم کرده است، این بدان معناست که یکی 
از رسالت های دیگر ایران کیش در علت خلق این پلتفرم توجه 
به توسعه کسب و کارهای حوزه استارتاپی و کارآفرینان کشور 
بوده است و این موضوع را از همان ابتدای تولد پات الیف در 

چرخه توسعه محصول خود مدنظر داشته است.
فروزان گفت: آنچه که کاربران در اپلیکیشن پات الیف لمس 
خواهند کرد، تجربه کاربری جذاب، ســرویس هایی با نقشه 
خرید آسان، خدماتی در دســترس است و البته تمامی این 
امکانات در یک بســتر امن است  که توسعه سرویس های آن 
مبتنی بر نیازبــازار و کاربران رقم خواهد خورد که در همین 
راستا، توجه ویژه به موضوع فروش با رویکرد خدمات پس از 
فروش، تخفیف و پروموشن های خاص را نیز در برنامه های خود 
دارد. ایران کیش پات الیف را همچون یک مرجع تجاری برای 
کسب و کارها مبدل میکند  و همانطور که می توانید هم اکنون 
با دانلود از #1*788* مشاهده نمایید، ده ها سرویس و زیرمنو 
در دســترس کاربران قرارگرفته است تا بتوانند در محیطی 
لذت بخش از تجربه خریــد، نیازهای روزمره خود را برطرف 
کنند و  همچنین این محصول با بیش از 50 ســرویس قابل 
عرضه به شرکای تجاری همچون خدمات نئوبانک، پرداخت و 
ماژول های خاص خود در حوزه کارت اعتباری و احرازهویت، 
می تواند به اســتارتاپ ها و کســب و کارهای کوچک و البته 

صنایع بزرگتر نیز، خدمات ویژه ای عرضه کند.

انقالبی در نرم افزارهای موبایلی با پات الیف در اینوتکس 2021

پات الیف به عنوان نخســتین 
اپلیکیشــن موبایلی در بســتر 
بر  مبتنی  اکوسیستمی  پلتفرمی 
اقتصاد اشتراکی در اینوتکس 2021 

معرفی شد.
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ایران کیش همکاری ها و محصوالت 
بانک تجارت دنبال  با  بســیارمهمی را 
می کند. همین موضوع بهانه کافی است 
برای گفتگو با نوید مقدسی مدیر توسعه 
ابزارهای پذیــرش و پروژه بانک تجارت 
تا از وی درباره آخریــن اتفاقات درباره 
شرایط محصوالت و خدمات دراین حوزه 
بپرسیم. از داروپرداخت تا زمرد. از آسان 

خرید تا  احراز هویت غیر حضوری.

* ایــران کیش و بانک تجارت محصــوالت و پروژه های ویژه 
ای را در سال گذشته عملیاتی کردند یکی ازاین محصوالت، 
محصــول داروپرداخت بوده اســت، در حــال حاضر وضعیت 

داروپرداخت به چه شکلی است ؟  
همانطور که می دانید داروپرداخت بر پایه محصول آســان 
خرید ایجاد شــد. اکنون یک تعامل ویژه میان شرکت های 
پخــش دارویــی کــه در بانک تجــارت حســاب دارند و 
داروخانه هایی که از کارت آســان خرید بهره میبرند ایجاد 
شده اســت. داروخانه ها از قبل در ســامانه ثبت نامی که 
ایــران کیش آن ها را طراحی کرده ثبت نام می کنند و پس 
از دریافــت کارت آســان خرید می توانند ایــن تعامل را با 
شرکت های پخش دارویی داشته باشند. بدین ترتیب زمانی 
که شرکت های پخش برای تحویل کاال به داروخانه مراجعه 
میکنند، مبلغ فاکتور رابه صــورت نقد از داروخانه دریافت 
نکرده و با استفاده از کارت آسان خرید روی دستگاه پوزی 
که ما در اختیار شــرکت پخش قرار دادیم خرید به صورت  
اقساط انجام میشود. بانک تجارت در قالب خرید دین مبلغ 
فاکتور را به شرکت پخش پرداخت می نماید. به عنوان مثال 
اگر مبلغ فاکتور 20 میلیون تومان است داروخانه از طریق 
کارت آسان خرید و  به صورت اقساط، آن را خریده و بانک 
تجارت مبلغ 20 میلیون تومان را به نرخ تنزیل خرید دین 
می کند و 20 میلیون را در اختیار شرکت پخش قرار میدهد. 

در حــال حاضر داروپرداخت 
پخش  دوشــرکت  توســط 
که  پخش"  "بهستان  شرکت 
بزرگتریــن وارد کننده دارو 
در کشــور اســت و شرکت 
"ســالمت پخش هستی" که 
زیر مجموعه شرکت گلرنگ 
میباشد مورد اســتفاده قرار 

می گیرد.  
به صورت کلی شــرکت های 
بانک  باخود  پخش دارویــی 
مذاکره شــدند  وارد  تجارت 
دراین راستا قسمت اعظم کار 
را که بحث خرید دین است 
بانک تجارت برعهده دارد و از 

سمت ایران کیش نیز نرم افزار مربوطه فراهم شده است و 
براساس کسب و کار هریک از این شرکت های پخش قابلیت 

شخصی سازی هم وجود دارد. 

*استقبال از محصول زمرد بانک تجارت چگونه بوده است ؟
صفر تا صد امور فنی زمرد را ایران کیش انجام داده است. دو 
موضوع افتتاح حساب غیر حضوری و توثیق سهام عدالت از 
ویژگی های فعلی زمرد است. در حال حاضر تنها دو بانک در 
توثیق سهام عدالت فعال هستند یکی بانک ملی و دیگری 
بانک تجارت. بانک تجارت با بهره گیری از محصول زمرد و 
طراحی ایران کیش فرایند توثیق سهام را کامال غیر حضوری 
کرده اســت. زیســت بوم زمرد به واقع آینده خوبی خواهد 

داشت. 

*چرا آن را زیست بوم مینامید؟
به زودی خیلی از خدمات بانک تجارت به این اپلیکیشــن 

اضافه می شود و این زیست بوم را گسترده تر می کند.

*تا چه میزان موضوع احراز هویت غیر حضوری در زمرد،به این 
زیست بوم یاری رسانده است ؟ 

 چندین شــرکت در کشــور 
وجود دارنــد که احراز هویت 
غیــر حضــوری را در اختیار 
ســازمان ها قرار می دهند، اما 
یکی از افتخارات ایران کیش 
این اســت که احــراز هویت 
غیــر حضــوری را خودش و 
بــا بیــش از 99 درصد دقت 
طراحی کــرد. افراد می توانند 
به ایــن اپلیکیشــن مراجعه 
کرده و افتتاح حســاب انجام 
دهند. صفر تا صــد امور آن 
غیــر حضوری اســت. بعد از 
آن کارت های ثبت شــده در 
سامانه زمرد، به محل اعالمی 

در خواست دهنده تحویل داده می شود. 
در مورد توثیق ســهام عدالت هم باید گفت طبق همکاری 
"سمات" شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار با بانک 

مرکزی مقرر شد تا به دارندگان سهام عدالت کارت اعتباری 
داده شود. ضمانت این کارت اعتباری هم درصدی از سهام 
عدالتشان اســت، زمانی که افراد به زمرد مراجعه می کنند 
و در خواست توثیق ســهام عدالت دارند درخواست توسط 
ایران کیش ثبت میشود، از مسیر ارتباطی که با سمات داریم 
موارد مورد نیاز بررسی می شوند. پاسخ را از سمات دریافت 
به بانک تجارت موضوع را اعالم می کنیم، مبلغ کارت مرابحه 
برای متقاضیان واریز می شود و کارت توسط شرکت پست 

تحویل داده خواهد شد.

*چه قدر این اپلیکیشن جا افتاده و مشتریان بانک از آن استفاده 
می کنند؟

زمرد محصولی نوپاســت از زمان رونمایی آن مدت زیادی 
نمی گذرد. تعداد متقاضیان سهام عدالت نیز مشخص است. 
علی رغم همه این ها بالغ بر 30 درصد متقاضیان تاکنون از 
طریق زمرد درخواســت توثیق سهام عدالت داشتند و این 

عدد قابل توجهی است. 

*آیا محصوالتی مشــابه که تمامی قابلیت های زمرد را داشته 
باشد نیز در بازار هستند ؟

در حال حاضر خیــر. برخی به تازگی درایــن زمینه ورود 
کردند. اما در هیچ کدام توثیق ســهام عدالت به این شکل 
انجام نمیشود نهایتا احراز هویت غیر حضوری و صدور کارت 
بانکی درآن ها  به صورت غیر حضوری است. اما ما در زمرد 
هم امکان افتتاح حســاب غیر حضوری ایجاد کردیم و هم 
کارت مرابحه صادر می کنیم که این موضوع واقعا در تمامی 

بانک های کشور و شرکت های پرداخت بی نظیر است. 

*همکاری با دیجی کاال به چه نحوی است ؟
محصول آســان خرید بیش از سه ســال است که در بانک 
تجــارت ارائه شــده، اما به طــور معمــول روی پایانه های 
فروشگاهی ارائه میشدند. همان طور که می دانید کارت آسان 
خرید یک کارت اعتباری اســت که از سمت بانک تجارت 
صادر می شــود و بانک تجارت تضمین بازپرداخت اقساط را 

مقدسی مدیر توسعه ابزارهای پذیرش و پروژه بانک تجارت:

امکانات جدید زیست بوم زمرد وجه تمایز آن با اپلیکیشن هاست 
MPG ایران کیش آینده خوبی دارد

همکاری با دیجی کاال فصل جدید در خرید اقساطی آسان خرید است 

در حال حاضر داروپرداخت 
توسط دوشرکت پخش شرکت 
»بهستان پخش« که بزرگترین 

وارد کننده دارو در کشور 
است و شرکت »سالمت پخش 

هستی« که زیر مجموعه 
شرکت گلرنگ میباشد مورد 

استفاده قرار می گیرد
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به پذیرنده انجام میدهد. زمانی که فرد با کارت آسان خرید 
به پذیرنده مراجعه می کند و خریــد را انجام میدهد، انگار 

که پذیرنده کاالیش را به بانک 
تجــارت میفروشــد. بانــک 
تجارت باز پرداخت اقساط را 

تضمین می کند. 
در  هــم  خریــد،  آســان 
فروشگاه های زنجیره ای تمام 
کشــور و هم مغازه هایی که 
بازاریابی شده اند مورد استفاده 
است، هزاران پذیرنده در شهر 
تهران و باقی استان ها مستقر 
هستند،  اما امروز امکان خرید 
با کارت آسان خرید از سایت 
دیجی کاال فراهم شده است. 
با مراجعه به سایت دیجی کاال 
و همینطور اپلیکیشن دیجی 
پی دارنده کارت آسان خرید 
می توانــد به صورت اقســاط 

کاالیش را خریداری کند. 
با توجــه به اینکه دیجی کاال 
و دارنــدگان آســان خریــد 
توزیع  کشــور  سرتاســر  در 
جغرافیایی دارند ما با این کار 
توانستیم پذیرنده ای را معرفی 
کنیم که در همه کشور قابل 

دسترس است. 

*آیا همکاری های مشــابهی با برندها و سایت های دیگری هم 
دراین زمینه دارید ؟ 

بله همکاری هایی با مواردی مانند قسطی کالب، تیمچه، یا 

نمایندگی فروش هو آوی در ایران به زودی خواهیم داشت.  
این محصول جذابیت زیادی پیدا می کند. باید دراین زمینه 
دستور  در  سازمانی  بازاریابی 
کار قــرار بگیــرد بازاریابــی 
سازمانی رشد بسیار خوبی به 

IPG  میدهد. 

*به مدیریت توســعه ابزارهای 
پذیــرش بپردازیــم این بخش 
شــامل چه اداره هایی اســت و 

وضعیت چگونه  است؟
ایــن مدیریت شــامل واحد 
پذیرش  ابزارهــای  توســعه 
اینترنتی، واحد توســعه ابزار 
پی  موبایل   ،MPG موبایلــی 
منت و پــات الیــف و اداره 
توســعه راهکارهای پرداخت 
شــرکت های  مختــص  که 
پرداخت یاری است، می باشد.  
ایران کیش اولین شرکتی بود 
که به شاپرک 2 منتقل شد و 
چنین امری برای شرکت های 
پرداخت یار که با ایران کیش 
همــکاری دارند یــک امتیاز 

است.
مثــال یکــی از مزیت هــای 
شــاپرک 2 برای شرکت های 
پرداخــت یاری که بــا ایران 
کیش همکاری دارند این خواهد بود که تسویه پذیرندگانشان 
زودتر انجام و مشــتریان رضایت بیشتری از آن ها خواهند 

داشت. 

*در بخش درگاه پرداخت اینترنتی وضعیت ایران کیش  به چه 
نحوی است ؟ 

واقعا رشــد چشمگیری داشته است. سوئیچ قابل اطمینانی 
داریم و هم اکنون برای شــرکت ها و برندهای بزرگ کشور 
شــامل کافه بازار،  دیوار، تپســی، دانشــکاه آزاد، پیام نور، 
صندوق رفاه  دانشــجویان و.... درایــن زمینه خدمت ارائه 

میدهیم. 
با آبفای استانی مذاکره کردیم. با برندهای دیگر بازار از جمله  
ایرالین ها به توافق رسیدیم. هواپیمایی هما، وارش را جذب 
کردیم. تست های الزم انجام و تراکنش ها دراین بخش ها آغاز 
شده است از پذیرنده های دیگر، سامانه تهران من است. قطعا 

از ظرفیت دفاتر استانی هم دراین راستا استفاده می کنیم. 

*بــا توجه به این همکاری هــا آیا می توان امیــد به یک جهش 
ناگهانی در درگاه پرداخت اینترنتی داشت ؟پیش بینی تان در 

پایان 1400 چیست ؟ 
ضمن حفظ ســهم بازار تالش میکنیم به پیشرفت برسیم. 

هدف و امید ما رسیدن به رتبه 3 دراین بخش  است.  
MPG ایران کیش هم که در اردیبهشت ماه 1400 رونمایی 

شد آینده خوبی می تواند داشته باشد. کافه بازار و تجارت نو 
و سیمرغ تجارت آماده همکاری با ما در این زمینه هستند. 
درگاه پرداخت موبایلی قابلیت پیاده سازی در اپلکیشین ها 

را دارد.

*چه قدر با مدیریت های دیگر توسعه بازار،همراهی و هماهنگی 
دارید ؟

قطعا بایــد با مدیریت پروژه های بانکی و توســعه خدمات 
همکاری داشته باشیم. در بخش پروژه های بانکی از ظرفیت 
سایر بانک ها برای درگاه اینترنتی بهره ببریم. توسعه خدمات 
هــم در معرفی بازاریــاب و پیمانکاران در راســتای درگاه 

اینترنتی می توانند نقش بسزایی ایفا کنند. 

شاید این پروسه واسه بچه های این نسل اصال قابل هضم 
نباشه که مثال تا همین چند سال پیش که خیلی هم دور 
نیست مردم واسه یه قبض تا بانک می رفتن و کلی معطل 
میشــدن، البته دور از احتمال نیست که در آینده همین 
سیستم امروزی بانکداری هم غیر قابل تحمل و باور باشه.

اصال چجوری اون کارمند بیچاره بانک بین اون همه فایل 
و کاغذ میتونست چیزی که میخواستو پیدا کنه!؟

چند سالی هست که اکثر کارای بانکی از پرداخت قبض 
تا افتتاح حســاب و انتقال پول و... خیلی چیزای دیگه رو 

میشه با بانکداری الکترونیک انجام بدیم.
تقریبا از اواخر دهــه 60 بود که دیگه کم کم بانکا رفتن 

سمت سیستمی شدن و رایانه ای شدن
اون حجــم عظیم از کاغذو فایل که هم جا میگرفتن هم 
انرژی، رفتن کنارو جاشونو دادن به پوشه های کوچیک اما 

جادار رایانه ای.
 در واقع دهه 1370 رو میشــه دهه رشــد و شــکوفایی 

شبکه های درون بانکی دونست.
تو سال 1372بود که  بانک های سپه و صادرات و تجارت 
در مجموع با ارائه 47 دســتگاه خود پرداز بانکی درتهران 

و برخی از شهرســتان های ایران شروع به ایجاد تحوالتی 
بزرگ و مثبت تو زمینه بانکداری کردند که باعث شــد تا 

حجم زیادی از استفاده کاغذ کم بشه.
همون ســال 1372بود که بانک مرکزی هم وارد عرصه 
بانکداری الکترونیک شــد و طرحی جامع ازاتوماســیون 
سیســتم بانکی رو در مجمع عمومــی بانک مرکزی به 
تصویب رسوند و شرکت خدمات انفورماتیک رو تاسیس 
کرد که این موضوع حرکتی به سمت ایجاد سوییچ ملی 

جهت بانکداری الکترونیکی بود.
در آن زمان بانک تجارت هم نخســتین دســتگاه پایانه 
فروش متصل به بانک رودر فروشــگاه شــهروند میدان 

آرژانتین راه اندازی کرد.
این اقدامات، تحوالت عظیمی را در سیســتم بانکداری 

ایران به وجود آوردن.
 بین بانکای موجود بانک ســامان رو هم میشه به عنوان 
بانکی پیشگام تو حوزه بانکداری الکترونیکی دونست چرا 
که اولین بانکی بود که تمامی امکاناتش مثل  مشــاهده 
حســاب، انتقال وجه، پرداخت قبض، خرید آنالین و...رو 
روی سایتش ارائه داد تا دیگه زحمت بیرون زدن از خونه 

و محل کار تو سرما و گرما رو از روی دوشمون برداره.
تا اینجای مطلب تاریخچه کلی از بانکداری الکترونیک رو 
مرور کردیم قطعا این ســبک مزایــا و معایب خودش رو 
توی هر کشوری داره  که میشــه از مزایای اون تو ایران 
به مــواردی مثل کاهش هزینه مبــادالت مالی، افزایش 
سرعت و دقت تو روند امور بانکی، کیفیت بیشتر خدمات، 
امکان نظارت بر مبادالت و جلوگیری از پولشویی، افزایش 
دسترســی به کانال های ارتباطی متعدد برای مشتریان، 

افزایش رضایت مشتریان اشاره کرد.
هرچند که این مزایا خیلی جذابن و هم به نفع مشتری ها و 
هم به نفع سیستم مالی کشور هستن ولی چالش هایی رو 
هم ایجاد کردن که با توجه به موقعیت سیاسی و اقتصادی 
کشورمون هرکدوم ازاین چالش ها شدت و حدت خودشون 
رو دارن. چالش هایی مثل عدم پوشش مخابراتی در همه 
نقاط کشــور، کندی توسعه شــبکه زیرساخت، دشواری 
دسترسی و خرید نرم افزارهای خارجی، دشواری انطباق 
نرم افزارهای خارجی با عملیات بانکی داخلی، دشــواری 
جذب و نگهــداری نیروهای متخصص، قطــع ارتباط با 

موسسات مالی بین المللی به علت تحریم.

تاریخواره ! 

مقدسی مدیر پروه بانک تجارت و توسعه ابزارهای پذیرش :

امکانات جدید زیست بوم زمرد وجه تمایز آن با اپلیکیشن هاست 

صفر تا صد امور فنی زمرد را 
ایران کیش انجام داده است. 

دو موضوع افتتاح حساب 
غیر حضوری و توثیق سهام 
عدالت از ویژگی های فعلی 
زمرد است. در حال حاضر 

تنها دو بانک در توثیق سهام 
عدالت فعال هستند یکی بانک 

ملی و دیگری بانک تجارت. 
بانک تجارت با بهره گیری از 
محصول زمرد و طراحی ایران 
کیش فرایند توثیق سهام را 

کامال غیر حضوری کرده است. 
زیست بوم زمرد به واقع آینده 

خوبی خواهد داشت
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*جناب دربانی به غیر از کارهای معمول، اگر بخواهید یکی از 
اتفاقات بزرگی که سال گذشته رخ داده است.  به نوعی تحقق 
رویای سال های قبل شرکت بوده و واحد شما در آن نقش عمده 
ای داشــته اســت را بیان کنید، اولین موضوعی که به ذهنتان 

می رسد چیست ؟ 
مدیریت پشــتیبانی همــواره در راســتای پشــتیبانی و 
خدمات رســانی به سایر بخش های شرکت و مدیران، تالش 
کرده اســت، از همینرو موارد متعددی را می توان در پاسخ 
به ســوال شــما عنوان کرد. اما یکی از اتفاقاتی که در سال 
گذشــته رخ داد افزایش دارایی های ایران کیش به واسطه 

خرید امالک و ساختمان برای شرکت بود.
همواره یکــی از موارد قابل اهمیت، تامین زیر ســاخت ها 
و فضای کالبدی برای شــرکت بوده اســت. تامین فضای 
اســتاندارد با موقعیت مکانی و جغرافیایی خوب در دستور 
کار ایران کیش قرار گرفته است. دراین راستا بنا به ضرورت، 
ملکی در کرمان خریداری شــد کــه در کوتاهترین زمان 
نسبت به انتقال ســند، تامین و تجهیز امکانات اقدام شد. 
با توجه به اینکه سالهاســت ساختمان استیجاری درمیدان 
فردوسی تهران داشــتیم درراستای افزایش فضای کالبدی 
و زیرســاخت های مورد نظر، باتوجه به موقعیت جغرافیایی 
ســاختمان مرکزی ایران کیش و جلوگیری از پرتی زمان و 
تعامالت بیشتر و سریعتر، در نزدیکی ساختمان بخارست یک 
ملک نوساز به متراژ هزار و سیصد و چهل متر مربع خریداری 
شد که بالفاصله نسبت به انتقال سند، تامین و تجهیز لوازم 
و وسایل آن هم اقدام شد که انشاله به زودی همکاران ما در 
آنجا مســتقر می شوند. اینجا جادارد از اهتمام و حمایت بی 
دریغ هیئت مدیره محترم و جناب آقای مهندس طبری که 
با پیگیری های فراوان و دوراندیشــی نسبت به تامین اعتبار 
اقدام نمودند کمال تشــکر و سپاس را داشته باشم ما فقط 
مجری بودیم. کار مهم دیگری که در ســایر استان های ما 
صــورت گرفت تکمیل بانــک اطالعاتی و شناســنامه دار 
ترکردن فضاهای دفاتر اســتانها بود. این دیتاها جمع آوری 

شد و به سمت الگوسازی برای دفاتر مختلف حرکت کردیم. 
ما امروز میدانیم که تک تک دفاتر ما چه وضعیتی و یا چه 
نقصان ها و ضعف هایی داردکه باید برطرف شود. ایران کیش 
در حال حاضر تملک فضا برای ســایر استان ها را نیز برنامه 
ریزی کرده است. از سویی با خرید ملک تهران نیز بسیاری از 
مسائلی که پیشتر با آن روبه رو بودیم حل شده و هزینه های 
جاری نیز کاهش میابد. ضمن اینکه به دارایی های بلند مدت 
ایران کیش نیز افزوده شده و به نوعی سرمایه گذاری دراین 

زمینه صورت گرفته است  .

* به غیراز موضوع خرید ملک، ما در سال گذشته شاهد تاسیس 
دفاتر در استان های تهران نیز بودیم. لزوم تاسیس دفاتر استانی 

چیست؟  
در طرح ققنوس که در سال 99 از سوی معاونت پذیرندگان 
مطرح شد با اقدام مدیریت پشتیبانی و اداره خدمات اجرایی 
کلیه دفاتر تاســیس و تجهیز شدندکه در 7 نقطه این دفاتر 
جانمایی و عملیات اجرایی آن آغاز شــد. اصالح و تعمیرات 
ساختمان بخارســت یکی دیگر از کارهای ما بود. طراحی و 
اجرای البی ورودی ساختمان بخارست، اجرای دکل 33 متری 
در ساختمان که جز زیر ساخت های اصلی شرکت بود در سال 
99 انجام شد. استانداردسازی آسانسورهای شرکت، چیلرها و 
همچنین اجرای تهویه مناسب برای پرسنل تعمیر و نگداری 
در سایت ســعید آباد، اجرای قفسه بندی اســتاندارد برای 

انبارهای ایران کیش از دیگر اتفاقات اجرایی در سال 99بود.

*در کنــار محصوالتی که در ســال گذشــته درایــران کیش 
تولید شــد دو محصول ماشین حســاب و مودم به عنوان یکی 
از مزیت های ایران کیش بر شــمرده می شود دلیل این موضوع 

چیست؟ 
کاال و خدمات  ما به 4 دســته عــادی، اهرمی، گلوگاهی و 
استراتژیک تقسیم بندی می شــود. خرید این 4 دسته  به 
پیچیدگی تامین و اهمیت تامین بستگی دارند. خرید اقالم 

عــادی را می توان راحت انجام داد و عنصرزمان و یا کلیدی 
بودن مطرح نیست. اما ما یکســری خریدهای استراتژیک 
داریم که هم پیچیدگی تامین به واسطه وارداتی بودن این 
محصوالت، دارند وهم اهمیــت تامین. یعنی یک ضرورت 
هستند و اگر نباشند خسارت های جدی به شرکت میخورد،  
مثــال رول پیچیدگی تامین دارد چــون کاغذ رول حرارتی 
باکیفیت درایران تولید نمی شــود و وارداتی است و هم در 

حال حاضر برای دستگاه های پوز ضرورت است.
در اینجاست که اهمیت اقدام ایران کیش در تولیدات و بومی 
ســازی برخی اقالم و همینطور محصوالت بیش از پیش به 
چشم میاید. به عبارتی در بعضی از کاالهایی که ما مشکل 
خرید و تامین داشتیم به سمت تولید اقالم یا یک محصول 
نوآورانــه حرکت کردیــم. در این راســتا در کنار همکاران 
آی تی و واحد نگهداری و تعمیرات، ما نیز شــرکای معتبر 
برای همراهی و همکاری درعرصه های مختلف را شناسایی 
کردیم. دو محصول ماشین حساب و مودم نیز در دستور کار 
قرارگرفت. امروز خوشحالیم که بگوییم ایران کیش نه تنها 
در حوزه پرداخت کار می کند بلکه در عرصه تولید ماشــین 
حساب، مودم و ساخت قالب دســتگاه های پوز نیز پیشرو 
است، سه محصولی که هم داشته های مارا بیشتر کرد و هم 
مشــکل تامین اقالم مارا مرتفع کرده است.  ما با اعتماد به 
داشته های خود و همینطور شرکت های دانش بنیان ایرانی و 
مذاکره با آن ها  محصوالت جدید و کاربردی را تولید کردیم. 
که آینده بسیار خوبی را می توان برای آن ها پیش بینی کرد 
که ماشــین حساب و مودم یکی از آن هاست. این دستاورد 
بزرگی بــود که ایران کیش با حمایت های مدیریت عامل و 

هیئت مدیره  به دست آورد. 

* می توانید اشــاره ای به اقالم تهیه شده در اداره تدارکات در 
سال گذشته نیز داشته باشید ؟ 

در کنار همه این موارد، ما در سال گذشته، هزار و هشتصد 
و هشــتاد و نه قلم جنس خریداری کردیم که اگر به تعداد 
بخواهیم بگوییم یک میلیون و یازده هزار قطعه در سال 99 
خریداری شده است.به طور میانگین ماهی  84250 قطعه و 
روزانه 2800 قلم جنس خریداری شده است. این اقدامات به 
واسطه همکاران بسیار پر تالشم که صادقانه و مسئوالنه در 
اداره تدارکات انجام وظیفه کرده اند اتفاق افتاده است که به 

نوبه خودم از زحمات آنها قدردانی می کنم. 

دربانی مدیر پشتیبانی ایران کیش:

خرید ساختمان های اخیر هم یک سرمایه گذاری است هم راهی برای بهره وری بیشتر  

مدیرپشتیبانی  دربانی  ابوالفضل  با  
ایران کیش از سالی که گذشت پرسیدیم 

و آنچه که در پیشروست. 
دراین ســوال ها موضوع ساختمان های 
که  قراردادهایی  و  شده  جدیدخریداری 
می توانند شرکت را در آینده ای نه چندان 
دور متحول کنند، را نیز مطرح کردیم او 
می گوید استراتژی و برنامه کالن مدیریت 
فراگیر  و  فضا  کردن  آماده  پشــتیبانی 
نمودن بستر الزم برای استفاده حداکثری 
از کلیه تامین کنندگان، فروشــندگان، 
و  معتبر  شــرکت های  کنندگان،  تولید 
فعال در حوزه هــای مرتبط با خدمات و 

فعالیت های ایران کیش بوده است.

ادامه در صفحه آخر
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کتابماه:

هزینه ی نهایی صفرعنوان

جرمی ریفکیننویسنده

سعید زرگریانمترجم

نشر آموختهانتشارات

موضوع

ریفکین در این کتاب نشان می دهد که اینترنت 
اشیا چه طور می تواند به طرز چشم گیری باعث 

افزاش بهره وری، کاهش هزینه ها و مهم تر از 
همه زمینه ساز طلوع پارادایم اقتصادی جدیدی 

به نام همدارهای مشارکتی شود. منتقدان، 
اقتصاددان ها و جامعه شناس ها معتقدند این 

کتاب نه فقط برای سازمان ها و افراد متخصص، 
که برای تمام شهروندان نوشته شده است. 

 The کتاب هزینه ی نهایی صفر با عنوان اصلی
Zero Marginal Cost Society در سال 2014 وارد 
بازار کتاب شد و به سرعت مورد استقبال 

مخاطبان قرار گرفت

معنیاصطالح

DRAAS

این اصطالح در مورد جبران فاجعه به عنوان سرویس، میزبانی سرورها توسط اشخاص واسط 
در صورت بروز حادثه است. 

یعنی اینکه تمام داده های حیاتی ما، بدون توجه به اینکه چه اتفاقی برای خود ما می افتد، در 
سالمت و امنیت کامل باقی بمانند.

اصطالحات 

مهارت جرات ورزی 
و ابراز وجود در محل کار

در ابتدا باید بدانیم ابراز وجود یعنی چه؟ جرأت ورزی 
یا ابراز وجود یعنی اینکه من به خواســته ها و نیازها و 
ارزش های خودم احترام بگذارم و به دنبال شیوه هایی 
باشم که آنها را به شکل مناسب ابراز کنم.اما این ابراز 
نیازها و خواســته ها نباید به صورت تهاجمی باشــد. 
بنابرایــن جرأت ورزی و صراحــت و قاطعیت به این 
معناست که از برخورد منفعالنه فاصله بگیرید اما به 
رفتار تهاجمی هم نزدیک نشوید. متاسفانه برخی افراد 
در محیط کار ناچار به بروز رفتار منفعالنه می شــوند 
زیرا فکر میکنند به کار و درآمد کنونی شــان بسیار 
نیازمندند و زندگی شان وابسته به آن است. این موضوع 
در هر شغل و برای هر آدمی وجود دارد. در واقع اکثر 
افراد، بیشتر برای تامین مالی و ایجاد رفاه زندگی کار 
می کنند. اما نکته اینجاســت که برخورد منفعالنه با 
موضوعات نیز صحیح و منطقی نمی باشد. قرار نیست 
با جــرات ورزی و ابراز وجود یــا بهتر بگوییم، حفظ 
ارزش هایتان کار را از دســت بدهید که اگر این گونه 
شــد، فورا آن محیط را ترک نمایید. زیرا ما انسان ها 
ماشین نیســتیم! اگر در جایی کار می کنید که برای 
ارزش های شما به عنوان یک انسان ارزش قائل نیستند 
و امنیت شــغلی تان را به عنوان تهدید، تحت الشعاع 
قرار می دهند، مطمئن باشید حتی یک لحظه هم نباید 

آن جا بمانید.
قدرت ابراز وجــود کمک می کند کــه در مذاکرات 
و رابطه ی کاری تان موفق تر باشــید؛ نه بگذارید که 
حق تان خورده شــود و نه با برخورد تهاجمی، فضای 

مذاکره و دوستی و همکاری را ملتهب کنید.
ابراز وجود و جرأت منــدی، هم چنین باعث افزایش 
رضایت شغلی می شود؛ چون بسیاری از نارضایتی های 
ما، ناشــی از موارد جزئی و کوچکی است که آن ها را 

ابراز نکرده ایم و به اصطالح، در خودمان ریخته ایم.
)Fogging( تکنیک مه آلود کردن

در مه آلود کردن هدفتان این اســت که یک پاســخ 
حداقلی و آرام بدهید، بطوری که از جمالتی استفاده 
کنید که دفاعی نیســت ولی آشتی دهنده هستند و 

همزمان با خواسته های فرد مقابل نیز موافق نیستند.
)Stuck Record( روش پافشاری

این روش یعنی چیزی که می خواهید را بارها و بارها 
تکرار کنید، بدون اینکه لحن صدای خود را باال ببرید، 
عصبانی شوید، ناراحت شوید، یا با مسائل جانبی درگیر 

شوید.
پرس و جوی منفی

پرس و جوی منفی راهی برای پاسخ دادن به جمالت 
منفی مانند انتقادات است.

برخورد با انتقادات می تواند سخت باشد، به یاد داشته 
باشید که هرگونه انتقادی که دریافت می کنیم فقط 
نظر شخص مقابل ماست. برای اینکه بیشتر درمورد 
نظرات انتقادی بفهمیم از پرس و جوی منفی استفاده 
می کنیم و یک روش جایگزین خوب برای پاسخ های 

پرخاشگرانه و خشمگینانه به انتقاد است.
به عنوان مثال مدیر یا همکارتان انتقاد میکند. شــما 
می توانید  بگویید: بهترین تالشم نبوده اما میخواهم 
بدانــم چه چیزی و دقیقا کدام مورد باعث شــده که 
نظرتان اینگونه باشــد؟ بااستفاده از تکنیک هایی که 
برای بهبود جرات ورزی شما طراحی شده اند، خواهید 
دید که تعامالت بین فردی و ارتباطات شما در محیط 

کاری بطور کلی مثبت تر می شوند.

روانشناسی

طرح از منیر دادپی

پشت میز نشــینی و کار با کامپیوتر بخش جدایی ناپذیر 
زندگی مدرن و زیستن در قرن کنونی است.

بــا وجود اینکه در نگاه اول،پشــت میز کارکــردن بهتر از 
ساعت ها کار طاقت فرسای فیزیکی در گرما و سرماست،اما 
معایب و آســیب های خــودش را هم دارد کــه فرد را در 

بلندمدت دچار عوارض و مشکالتی می کند.
پژوهش هایی که بر میلیون ها کارمند در سراسر جهان انجام 
گرفته نشان می دهند که وجود شرایط نامناسب در محیط 
کاری و عدم توجه به مسائل ارگونومیکی هنگام کار، در دراز 

مدت پیامدهای ناگوار زیادی به همراه دارد. 
بهتر اســت بدانید که اگر روزانه ناچار به گذراندن ساعات 
متوالی در پشت میز و کار با کامپیوتر هستید، سالمت شما 
در خطر است. فهرست زیر بخشی از ناهنجاریهای این شیوه 

از زندگی و فعالیت را نشان میدهد:
1. فشــار بر اســتخوان های گردن، کمر و لگن، به همراه نا 

هنجاریهای اسکلتی و عضالنی
2. چاقی و بروز اضافه وزن با کاهش متابولیسم )سوخت و 

ساز بدن( بدلیل نشستن و نداشتن فعالیتهای بدنی
3. احتمال بروز آرتروز گردن به دلیل خم شــدن و آسیب 
ســتون فقرات به علت نشســتن های ممتد، نا مناســب و 

غیراصولی
4. احتمال ابتال به بیماری های قلبی به دلیل افزایش حجم 

چربی بدن، اختالل هورمونی و سیستم گردش خون
5. از مهمترین آسیب های پشت میزنشینی، ضعف عضالت 
است که می تواند به دردهای مزمن در نواحی مختلف بدن 
مثل کمر منتهی شــده و با از بین رفتــن بافت توده های 

استخوانی، باعث بروز بیماری پوکی استخوان گردد.

راه حل:
قطعا حذف کار پشت میزی و کامپیوتری دیگر امکان پذیر 
نخواهد بود مگر اینکه تکنولوژی پیشرفت هایی در این زمینه 

داشته باشد!
1.در طول روز حرکات کششی صحیح انجام دهید.

2.به مدت طوالنی ننشــینید و برای شســتن ظرف غذا یا 
ریختن چای و قهوه حتما از جا بلند شوید.

3.ارتفاع و فاصله ی اســتاندارد مانیتور با چشم و گردن را 
رعایت کنید.

4. در روزهای تعطیل یا ساعات غیرکاری،حتما هفته ای دو 
روز حداقل، ورزش حرفه ای انجام دهید.

5.هنگام رفت و برگشــت به محیط کار، بخشی از مسیر را 
پیاده طی کنید.

6.حرکات کششــی یوگا را روزی سه مرتبه پشت میز خود 
انجام دهید.

کشش رو به جلو،باال و عقب دستها و پاها می تواند در گردش 
خون شما و سرحال شدن و رفع خستگی،بسیار موثر باشد.

حتی اگر فکر می کنید آن قدر مشغول کار هستید که یادتان 
می روید،بربای خودتان ارزش قائل باشــید و ساعت کوک 
کنید تا زمانی که تبدیل به یک عادت روزانه و روتین شود.

7.ورزش چشــم ها و گردن که به صورت دروانی می باشد را 
فراموش نکنید. چشمان شما مهم ترین و حساس ترین عضو 

بدن تان هستند بنابراین آسیب پذیر ترند.
با نگاه کردن به باال،پایین چپ و راست،خستگی چشمان تان 
را بگیرید. گــردش خون افزایش پیدا کــرده و تا حدی از 

آسیب های چشم و خستگی آن،محافظت می کند.

پشت میز نشین ها !
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خرداد ماه 1400- شماره 13 جدید

دربانی، مدیر پشتیبانی ایران کیش:

خرید ساختمان های اخیر 

هم یک سرمایه گذاری 
است هم راهی 

برای بهره وری بیشتر  

انقالبی در نرم افزارهای 

موبایلی با پات الیف 

در اینوتکس 2021 
مقدسی، مدیر توسعه ابزارهای 

پذیرش و پروه بانک تجارت :

امکانات جدید زیست بوم 

زمرد وجه تمایز آن
با اپلیکیشن هاست 

صفحه 6
صفحه 4

صفحه 3

درمجمع ایران کیش اعالم شد؛ 

سود عملیاتی 113 درصد باالتر از پیش بینی 
 EPS رشد 10درصدی در

در مجمع ایران کیش به ازای هر سهم 270 ریال سود تقسیم شد

خبرنامه داخلی ایران کیش

با توســعه معامالت الکترونیکی مسائل امنیتی به یک مشکل کلیدی تبدیل شده است، زیرا 
پرداخت الکترونیکی یک مرحله مهم در معامله الکترونیکی است و امنیت آن باید تضمین شود. 
برای کاربری که از طریق کانال هایی مثل اینترنت، تلفن همراه و غیره به یکی ازسرورهای وب 
در ســایتهای بازاریابی متصل شده است این نگرانی وجود دارد که با پرکردن فرمهای خاص 
مربوط به اطالعات شخصی برای دستیابی به اطالعات موردنظر وی تا چه اندازه این اطالعات 
حفظ می شوند. عالوه بر آن امروزه، تلفن های همراه هوشمند به سرعت در حال رشد هستند 
و توســعه باالی فن آوری تلفن همراه موجب شــده است پتانســیل رشد قوی برای تجارت 
الکترونیکی به کمک تلفن همراه در سراسر کشورهای مختلف فراهم شود. چالش های مهم در 
رابطه با این نوع پرداختها به شرایط اساسی بین دولت، شبکه اپراتورهای تلفن همراه، بانک ها، 
مصرف کنندگان، تجارو… مربوط است. عالوه بر این، جنبه های امنیتی و نظارتی نیز اهمیت 
بسزایی دارد. در سال های اخیر انواع مختلف نرم افزار، سخت افزار و روش پرداخت الکترونیکی 
ارائه شده است. انواع مختلف کارت بانکی، کیف پول الکترونیکی، صفحات وب اینترنت برای 
پرداخت، پرداخت به هر دو شیوه آنالین و آفالین را ممکن کرده است. با این حال، در بسیاری 

از ابزارهای پرداخت، تبادل پول، به طور ناشناس و بدون ردیابی است. 
یکی از موارد بســیار مهمی که شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت همواره به آن توجه 
میکنند، تامین امنیت پرداخت اســت. در پی  شــیوع و همه گیری کووید-19، استفاده از 
پرداخت های آنالین و غیر نقدی بیش از گذشته افزایش یافته است.  با وجود اینکه هنوز هم 
برخی افراد پول نقد را از طریق باجه های شعب بانکی به صورت فیزیکی و حضوری جا به جا 
میکنند، اما افزایش چشــمگیر اســتفاده از کارت های اعتباری و پرداخت های آنالین به طور 
گسترده، قابل مشاهده است. طبیعتا با افزایش پرداخت های مجازی و غیرحضوری، فیشینگ 
یا کالهبرداری های مجازی نیز افزایش می یابد. بنابراین برنامه های مهمتری برای تامین امنیت 

پرداخت باید اجرا شود تا سرمایه های افراد حفظ گردد.
شــرکت های PSP همواره در فکر ارائه راهکارهای آسان تر و مناسب برای حفظ سرمایه های 
افراد بوده که توانسته اند خدمات آنالین و مجازی را ارائه دهند و ایده ها و دغدغه ها را تبدیل به 
خدمات کنند، اکنون نیز برای حفظ مشتریان خود بر آنند امنیت خدمات خود را تامین نمایند.

با انتشــار اخبار مربوط به حساب های هک شده، هویت های به سرقت رفته و... که امروزه در 
فضای رسانه ای رایج تر است، ارائه دهندگان پرداخت، امنیت محیط دیجیتالی خود را نیز دو 
چندان کرده اند و طبق آمارهای رسمی، برنامه های مناسبی را تاکنون برای این موارد عملیاتی 

کرده اند.

*حفاظت از داده ها
قوانین جدید برای محافظت از داده های شخصی و پرداختی خریداران، الزامات جدیدی را که 
پردازنده ها باید از آنها پیروی کنند، ارائه داده است. به عنوان مثال، در اروپا، GDPR )مقررات 
عمومی حفاظت از داده ها( که در سال 2018 به اجرا درآمد، الزامات مربوط به نحوه پردازش 
پرداخت های آنالین و گســترش حقوق افراد را تقویت می کند. برای تجارت در اتحادیه اروپا، 
رعایت GDPR شامل ارزیابی تأثیر حریم خصوصی، به جهت  محافظت از اطالعات و مشخصات 

افراد است که به اجبار باید رعایت گردد.
دستورالعمل خدمات پرداخت 

بخشنامه های خدمات پرداخت، مانند PSD2 که در سال 2018 در اروپا معرفی شد، نوع دیگری 
از مقررات است که هدف آن ایجاد امنیت در پرداخت های آنالین است. دستورالعمل خدمات 
پرداخت  از طریق سازوکار اجباری احراز هویت مشتری )SCA( و قوانین جدیدی که دسترسی 

به اطالعات حساب را فراهم میکند به اجرا در می آید.
فرآیند تأیید SCA یک روش احرازهویت ســه مرحله ای در واقع یکی از امن ترین روش های 
ایجاد امنیت اســت که ارائه شده است.افرادحداقل دو مورد از این سه مرحله امنیتی را تأیید 

می کنند: وارد کردن رمز فوری)پین(، رمز دوم پویا  واثر انگشت یا تشخیص چهره. که بنا به 
پرداختی که قرار است انجام شود و ابزارهای آن،این سه مرحله استفاده می شوند.

کدام پرداخت آنالین امن است؟
کارت های اعتباری

کارتها یکی از ایمن ترین روشهای پرداخت آنالین هستند. اما نکاتی را باید در استفاده از آن ها 
در نظر گرفت: یکی از این موارد محدودیت سقف برداشت و انتقال توسط آن هاست.نکته ی 
بعدی فرایند گم شدن یا سررسید تاریخ انقضاست که برای دریافت مجدد آن فرد باید مراجعه 

حضوری داشته باشد.
کیف پول های الکترونیکی

این سرویس ها از نظر طراحی ایمن هستند، زیرا داده های پرداخت خریدار )اطالعات حساب 
بانکی( را به اشــتراک نمی گذارند. این بدان معناســت که کاربر اطالعات کارت خود را در 
سایتهایی که خرید می کند توزیع نمی کند، در عوض فقط از اطالعات حساب سرویس شخص 

ثالث که شامل تبادل کدهای تصادفی و منحصر به فرد است  استفاده می شود.
عالوه بر اینها، بسیاری از این خدمات شامل برنامه های بازپرداخت یا حمایت از خریداراست که 

امنیت اطالعات تراکنش و پرداخت کاربر را افزایش می دهد.
امنیت پرداخت های آنالین هنوزهم ممکن است نگران کننده باشد، اما همانطور که در مورد 
آن بحث کردیم، ســازوکارهای زیادی وجود دارد که درسالهای اخیر تحوالت بزرگی در این 
زمینه ایجاد کرده است. اگرچه حجم اقدامات امنیتی که باید اجرا شود بسیار طاقت فرسا به 
نظر می رسد، اما شرکای قابل اعتماد مانند بانک ها یا ارائه دهندگان خدمات پرداخت می توانند 

مقدار زیادی از این پیچیدگی ها را از دست تجار و افراد خارج کنند.

اهمیت تامین امنیت پرداخت
تحقیق و ترجمه: منیر دادپی 

خردادماه 1400- شماره 13 جدید

تهیه و تولید: روابط عمومی ایران کیش
سردبیر: تورج آروان

 تحریریه: امید کاجیان 
عکس: مهران جهانگیری

مهران جهانگیری کاریکاتور

*سال 1400 را چگونه پیش بینی می کنید ؟ 
سال 1400 با برنامه ریزی و ساماندهی و استفاده از اقدامات 
زیربنایی که در ســال 99 صورت پذیرفته است، آغاز کرده 
ایم. اصالح چارت سازمانی مدیریت پشتیبانی و تفکیک اداره 
قراردادها از اداره تدارکات، تمرکز قراردادها اعم از هزینه ای 
و در آمدی در مدیریت پشتیبانی، چشم انداز روشنی را در 
ذهنم برای ســال 1400 تداعی می کند و امیدوارم با نگاه 
فرایند گرا و کیفی ســازی فعالیت ها و خدمات و همچنین 

پیگیری امورات در زمان مشــخص شــده، شــاهد رشد و 
اعتالی شرکت ایران کیش در سال 1400 باشیم. 

اســتراتژی و برنامه کالن مدیریت پشتیبانی آماده کردن 
فضا و فراگیر نمودن بســتر الزم برای اســتفاده حداکثری 
از کلیه تامین کننــدگان، فروشــندگان، تولیدکنندگان، 
شــرکت های معتبر و فعال در حوزه های مرتبط با خدمات 
و فعالیت های ایران کیش بوده اســت. تالش ما براین است 
که کلیــه خریدهای کالن از طریق فراخوان های عمومی و 
از طریق انتشار آگهی در روزنامه ها باشد. ورود شرکت های 

مختلف و افزایش رقابت پذیری باعث شده است علی رغم 
وجود تورم شاهد کاهش هزینه ها در تامین اقالم و خدمات 
شرکت ایران کیش باشیم. افزایش دانش، مهارت و تخصص 
نیروی انسانی برای تامین کاال و خدمات از دیگر برنامه های 
این مدیریت بوده اســت که توانست بلوغ اداری و سازمانی 

را افزایش دهد. 
در پایان هم از زحمات همکاران در مجموعه روابط عمومی 
که در راســتای اطالع رســانی و برندسازی امورات مرتبط 

تالش می کنند تشکر و قدردانی می نمایم. 

ادامه از صفحه 6

دربانی مدیر پشتیبانی ایران کیش:

خرید ساختمان های اخیر هم یک سرمایه گذاری است هم راهی برای بهره وری بیشتر  


