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افزایش سرمایه 169درصدی 
شرکت کارت اعتباری ایران کیش



ســهامداران شــرکت کارت اعتباری ایران کیش در مجمع 
عمومی فوق العاده این شــرکت بــا افزایش 169 درصدی 
سرمایه از مبلغ ۲هزار وششصد میلیارد ریال به مبلغ 7 هزار 

میلیارد ریال طی دو مرحله موافقت کردند.
این افزایش ســرمایه از محل سود انباشته، مطالبات به روز 
شده سهامداران وآورده نقدی و به منظور خرید دستگاه های 
پوز اندرویــد، خرید دســتگاه های منصوبــه درجایگاه های 

سوخت، تامین منابع برای بازارگردانی سهم بر اساس الزامات 
سازمان بورس و جبران مخارج سرمایه ای انجام شده، صورت 

می گیرد.
در مجمــع عمومی فوق العاده ایران کیش مقرر شــد این 
افزایش سرمایه در مرحله اول از۲60 میلیارد تومان به 630 
میلیارد تومــان )180 میلیارد تومان سودانباشــته و 190 
میلیاردتومان آورده نقــدی و مطالبات( و در مرحله دوم از 

630 میلیارد تومان به 700 میلیارد تومان انجام پذیرد.
این شــرکت پیشــتر در مجمع عمومی عادی سالیانه، ۵7 
درصد از ســود خود را به مبلغ ۲70 ریال به ازای هر سهم 

تقسیم کرد.
مجمع عمومی فوق العاده شرکت کارت اعتباری ایران کیش 
روز پنجشــنبه دهم تیرماه در مجموعه فرهنگی ورزشــی 

تالش برگزار شد.

افزایش سرمایه 169درصدی شرکت کارت اعتباری ایران کیش

 ISO9001:۲01۵ ایران کیش موفق به اخذ استانداردهای
و ISO 1001۵:۲019 شد.

این شرکت در راستای ارتقای سیستم های مدیریت کیفیت 
و مدیریت شایستگی کارکنان و دستیابی به اهداف تعیین 
شده در خط مشی شرکت، اقدام به استقرار و پیاده سازی 
اســتاندارد ISO9001:۲01۵ و ISO1001۵:۲019 کرده 

است.
شرکت ایران کیش، ممیزي گواهینامه استاندارد 1001۵ 
با ویرایش ســال ۲019 را که نســبت به ویرایش ســال 
1999 تغییرات بنیادین و از مدیریت آموزش به مدیریت 
شایستگی تغییر عنوان و محتوا داشــته، با موفقیت سپري 

کرده است.

ایران کیش یکی از اولین شرکت های ایرانی اســــت که 
برای پیاده سازی و استقرار استاندارد با این ویرایش اقدام و 

گواهینامه آن را دریافت کرده است.
شرکت با پیاده ســازی استانداردها در تالش است تا خود 
را در مســیر منطبق برمدلهای جهانی به منظور خدمت 

رســانی هر چه بهتر به ذینفعان کلیدی قرار دهد.

اپلیکیشن پات الیف با فعال کردن بخشی با عنوان" پات 
کســت" به انتشار پادکســت های متنوعی در زمینه های 

گوناگون می پردازد.
برای شنیدن این پادکست ها پس از نصب اپلیکیشن پات 
الیف، از طریق منو پات باکس، وارد گزینه "پاتکست" شده 

و اولین قسمت از این مجموعه پادکست ها را بشنوید.
پات الیف بستری غنی از خدمات مختلف را در قالب یک 
پلتفرم برای کاربران فراهم می کند که اپلیکیشن پرداخت 
تنها جزئی از آن اســت و در بستر این پلتفرم که روز به 
روز برگستردگی آن اضافه می شود شما می توانید به انواع 

خدمات و محصــوالت مورد نیاز روزمــره و خاص خود 
دسترسی پیدا کنید.

برای دانلود اپلیکیشن پات الیف از طریق شماره گیری
# 1*788*و یا لینک https://putlife.app/download اقدام 

کنید.

ایران کیش موفق به اخذ استاندارد ISO 9001:2015 و ISO 10015:2019 شد

با پاتکست پات الیف، پادکست بشنوید!
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احراز هویت غیر حضوری در اپلیکیشن زمرد بانک تجارت 
با دقــت بیش از 99 درصد طراحی شــده اســت. افراد 
می توانند به این اپلیکیشن مراجعه کرده و افتتاح حساب 
انجام دهند. کارت های ثبت شده در سامانه زمرد، به محل 

اعالمی در خواست دهنده تحویل داده می شود.
صفر تا صد امور این کار غیر حضوری است.

دو موضوع افتتاح حســاب غیر حضوری و توثیق ســهام 

عدالت از ویژگی های اپلیکیشن زمرد بانک تجارت است.
در این اپلیکیشن هم امکان افتتاح حساب غیر حضوری 

ایجاد شده و هم کارت مرابحه صادر می شود.
همچنین افراد برای توثیق ســهام عدالــت زمانی که به 
"زمرد" مراجعه می کنند و در خواست توثیق سهام عدالت 
می دهند، درخواســت توسط ایران کیش ثبت میشود، از 
مســیر ارتباطی با سمات - شرکت سپرده گذاری مرکزی 

اوراق بهادار - موارد مورد نیاز بررســی می شوند. پاسخ از 
ســمات دریافت و به بانک تجارت اعالم وضعیت و مبلغ 
کارت مرابحه برای متقاضیان واریز شــده و کارت توسط 

شرکت پست تحویل داده خواهد شد.
الزم به ذکر اســت که به زودی بسیاری از خدمات بانک 
تجارت به این اپلیکیشن اضافه می شود و این زیست بوم 

را گسترده ترمی کند.

با زمرد بانک را به خانه بیاورید

*جنــاب فتحــی! از برنامه هایی کــه در حــوزه مدیریت نرم 
افزارهــای کاربردی در ســال 1400 دنبال می شــود برایمان 

بگویید. 
 این مدیریت شــامل چهار اداره توسعه سرویس پرداخت، 
توسعه سرویس های کاربردی، توسعه سامانه های اجرایی و 
تحلیل و طراحی تســت است که با هم در ارتباط و تعامل 
هستند و در تمامی این بخش ها نیز خوشبختانه در تالش 
هستیم تا ایده ها و برنامه های مورد نظرمان را پیش ببریم. 
یکــی از اتفاقات مثبتی که در ابتدای ســال با قدرت قابل 

توجهی رخ داد معرفی زیست 
بــوم راهکارهــای دیجیتال 
بانک تجارت )زمرد( به بازار 
بود. دو موضوع افتتاح حساب 
غیر حضوری و توثیق سهام 
از مزیت های فعلی  عدالــت 
زمرد اســت. زمرد زیســت 
بومی است که دائم بر گستره 
آن افزوده می شــود و مسیر 
بانکداری غیــر حضوری در 
تمامــی زمینه هــا را هموار 

ساخته است. 
این زیســت بوم، با توجه به 
بهره  واسط  به  پاندمی کرونا 
گیری از e-KYC و روش های 
بیومتریک و ارتباط با مراکز 
ذی صــالح همچــون ثبت 
احوال، ارائــه خدمات بانکی 
را بــدون نیــاز و مراجعه به 

شــعبات فراهم می آورد.در حال حاضرمشــغول طراحی و 
توسعه میز خدمت مرتبط با این محصول هستیم.

از ســویی تداوم پاندمی کرونا ما را بیش از گذشــته بر آن 
داشت تا در راستای حذف پول نقد از معامالت روزانه، سامانه 
کیف پول ایران کیش را با قابلیت ها و امکاناتی از قبیل نقد 

شــوندگی و ارائه تخفیف در خرید از پذیرندگان منتخب و 
اتصال این سامانه به ســامانه های وفاداری و باشگاه عرضه 
کنیم. امکانات و انگیزه های مثبتی در راستای بهره برداری 
از محصول ایجاد و به لطف شبکه پذیرندگی گسترده ایران 
کیش بــا اســتعداد بیش از 
یک میلیون و دویســت هزار 
پذیرنده در سراســر کشــور 
محصول مناســبی را تولید و 
در آینده ای نزدیک روانه بازار 

می کنیم. 
یکی از اتفاقات قابل ذکر دیگر 
این بود که در راستای توسعه 
)بدون  پذیــرش  ابزارهــای 
حضور کارت(، این شــرکت 
قابلیتهای اطمینان پذیری را 
روی درگاه پرداخت اینترنتی 
خویش به شــکل محسوسی 
افزایش داده و رشــد ســهم 
بازار و بازخورد مشتریان این 
محصول همچون دانشگاه آزاد 
اســالمی، دانشگاه پیام نور و 
شرکتهای معتبرخودروسازی 
گواهی بر این موضوع است. 

همچنین درگاه اینترنتی این شرکت ازآخرین و به روزترین 
تکنولوژی های فنی برخوردار اســت. بهترین مکانیزم های 
احــراز اصالت و رمز نگاری پیام های تبادلی و خرید  ایمنی 
را برای پذیرنده و دارنده فراهم می کند ویکی از مهمترین 

دغدغه های کاربران را دراین عرصه حل کرده است. 

*نگاهتان به آینده این محصوالت چیست؟ 
همان طور که اشاره کردم در سال قبل چندین نرم افزار بانک 
تجارت اعم از دارو پرداخت، زمرد.... و ســرویس های متنوع  
کلید خورده بود و در ســال جدید در حال بهبود و توسعه 
و فازبندی این محصوالت هســتیم. محصوالتی هم مبتنی 

برهمان پروژه در آینده خواهیم داشت. 

*بزرگترین چالش اخیری که با آن روبه روشدید چه بود؟
به هر حال ایده های جدید و درخواســت های مبتنی بر آن 
همواره چالش آفرین اســت و همان قدر که ایجاد راهکاری 
برای آن سخت است عبور از آن هم شیرین است. اگر بخواهم 
مثالی برای شما بزنم باید اشاره کنم به صندوق ETF دارایکم 
که درمدت کوتاهی پیاده سازی شــد و آماده بهره برداری 
بانک شــده بود که در این زمان کــم تیم فنی ایران کیش 
به خوبــی از پس آن برآمد و همچنیــن صندوق ETF دوم 
و احراز هویت ســامانه زمرد که ما را با چالشی جدید روبرو 
کرد و بــه خوبی از آن عبور کردیم. امــروز بانک تجارت و 
محصول زمرد جزو محصوالت کمتر دیده شده ای است که 
تا این اندازه موضوع بانکداری غیر حضوری را به منصه ظهور 

گذاشته است. 

*از برنامــه آینده تان بگویید قرار اســت که چه اتفاقاتی دراین 
حوزه  رخ دهد؟ 

قطعا که به بهبود زیر ساخت های نرم افزار شرکت و توسعه 
نرم افزار های جدید در صنعت پرداخت می اندیشــیم که با 
توان فنی بسیار عالی ایران کیش محقق خواهد شد با رویکرد 
دوره های آموزشی جهت ارتقا سطح دانش همکاران که هر 

ساله برگزار میشود این اصل سریعتر محقق می شود. 

فتحی مدیر نرم افزارهای کاربردی ایران کیش: 

درگاه اینترنتی ایران کیش بهترین مکانیزم های احراز اصالت را فراهم کرده است

در راستای توسعه ابزارهای پذیرش  
)بدون حضور کارت(، این شرکت 

قابلیتهای اطمینان پذیری را روی درگاه 
پرداخت اینترنتی خویش به شکل 

محسوسی افزایش داده ورشد سهم بازارو 
بازخورد مشتریان این محصول همچون 
دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه پیام نورو 
شرکت های معتبرخودروسازی گواهی بر 

 این موضوع است.
قطعا که به بهبود زیر ساخت های نرم 

افزارشرکت و توسعه نرم افزارهای جدید 
در صنعت پرداخت می اندیشیم

حامد فتحی مدیر نــرم افزارهای کاربردی 
ایران کیش با ما از جدیدترین اقدامات صورت 
گرفته در این حوزه می گوید و البته آینده ای که 
پیش روی نرم افزارهایی است که مسائل فنی اش 
از سوی ایران کیش هدایت می شود. از همین رو 
به سراغ او رفتیم و در مورد میزان استقبال از 
اقدامات صورت گرفته دراین بخش پرسیدیم. 
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مراســم یادبود ســید مجید میر کبیری با حضور 
تنی چند از مدیران و همکاران قدیمی وجدید این 
شرکت برگزار شد. مجید میر کبیری یکی از بانیان 
شکل گیری شــرکت کارت اعتباری ایران کیش و 
رشد و توسعه آن به شمار می آید که در سخت ترین 
شرایط این شرکت را به اوج رساند. میرکبیری بی 
آنکه پرســنل بدانند حتی از هزینه شخصی برای 

بقای این شرکت استفاده کرد.
مدیرعامل اسبق این شرکت زمانی که تعداد افراد 
شــاغل در آن به ده نفر نمی رســید و زمانی که 
ســاختمان ایران کیش کوچکتــر از یک آپارتمان 

مسکونی بود رویای برتری را تحقق بخشید. 
در مراسم یادبود کبیری در شرکت کارت اعتباری 

ایران کیش به تالش های ارزنده این مدیرعامل فقید 
اشاره و با چشم های گریان یادش گرامی داشته شد.

همچنین پیمان طبری مدیرعامل ایران کیش در 
پیامی به این مناســبت نوشت: " درگذشت جناب 
آقای ســید مجید میرکبیری بزرگوار که پایه های 
ایران کیش را مســتحکم پی ریزی کرده اند موجب 
تأسف و تأثر گردید، از خداوند منان برای آن فقید 
سعید، علو درجات و برای بازماندگان، صبر جمیل 
خواســتارم. اندوه بی پایان ما از این واقعه دردناک 
قابل وصف نیست و غم آن چنان سنگین و جانسوز 

است که به دشواری به باور می نشیند."
ایران کیش از صمیم قلب این ضایعه را به خانواده 

میرکبیری تسلیت می گوید.

مراسم یادبود مدیرعامل اسبق ایران کیش برگزار شد

شرکت کارت اعتباری ایران کیش در فراهم آوردن بسترهای 
CLOSED LOOP آمادگی کامل دارد تا شبکه دارندگان کارت 

و پذیرندگان انحصاری را طراحی و اجرا کرده و سیاست های 
متنوع سازمان ها را در این بخش با انعطاف باال پیاده سازی 

کند.
همچنین طراحی انواع پرتال های گزارش دهی بنا بر نیاز و 

سلیقه مشتریان صورت می پذیرد.
سازمان ها با کارت های نقدی، بن کارت، یا کارت های اعتباری 
مجازی با ویژگی ها و مزایای متفاوت و اختصاصی در قالب 
خرید اقساطی، تخفیف و اعتبارو... که از دستگاه های ایران 
کیش مشخص شده در قالب CLOSED LOOP می توانند برای 

جامعه مورد نظر خود امکانات مختلفی فراهم کنند.
همکاری ایران کیش با ایســاکو کارت نمونه ای از آن است 
که هم اکنون نزدیک به دوهزار پایانه در فرشگاه های ویژه 
ایساکو در سراسر کشور و ۵0 هزار کارت برای این نهاد در 

قالب CLOSED LOOP این امکان را ایجاد کرده است.
گفتنی است اکوسیستم پرداخت که متشکل ازسامانه های 
دریافــت، مانند درگاه اینترنتی، دســتگاه های کارتخوان، 
کیوسک ها و... از یکسو و در سوی دیگر یک خریدار است، 
در قالب شبکه پرداخت ملی کشور، زیر نظر شاپرک و بانک 

مرکزی وتحت  استانداردها و قوانین آن فعالیت می کنند.
عالوه براین، مدل شبکه های پرداخت به صورت حلقه بسته 

یا اصطالحا CLOSED LOOP نیز تعریف می شوند.
در ســاختارها و شبکه های CLOSED LOOP پرداخت که به 
صورت انحصاری برای یک یا چند مجموعه و با سیاست های 
خاص آن ســازمان تعریف می شــود، اگرچه قوانین اصلی 
شاپرک و بانک مرکزی بر سر جای خود باقی است اما این 
فرصت ایجاد شده تا با انعطاف به مراتب بیشتر، یک سازمان 
بتواند مطابق با سیاســت های خاص خود امکاناتی را برای 

جامعه هدفش در عرصه پرداخت فراهم کند.
همچنیــن در شــبکه های CLOSED LOOP احــراز هویت 
افرادعالوه بر شــرکت پرداخت از طریق سازمان متقاضی 

نیزصورت می پذیرد.

مدیرکل دفتر پیشــگیری ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز گفت: تمامی کســب  و کارهــای اینترنتی باید در یک 
چارچوب مشخص فعالیت کنند و فضای مجازی مستقل 

از فضای کسب وکار داخلی کشور نباید وجود داشته باشد.
امیرمحمد پرهام فر، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه صاحبان تمامی کسب وکارهای 
فعال در فضای مجازی بایستی پس از تصویب قانون تجارت 
الکترونیک در ســال 8۲، نماد اعتماد الکترونیک دریافت 
می کردند، گفت: این فعالیت ها باید از سوی مرکز توسعه 
تجارت الکترونیک رصد شــده و تمام مسئولیت آن نیز بر 

عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته کسب وکارهای 
فضای مجازی عموماً از طریق شرکت های دارای مجوز بانک 
مرکزی، اقدام به اخذ پرداخت یار، درگاه پرداخت و یا دیگر 
ابزارهای پرداخت کرده اند، اظهار داشت: در پی این شرایط و 
به دلیل عدم هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صمت، 
برخی از کسب وکارهابدون دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، 
دارای درگاه پرداخت هســتند و همیــن موضوع، نوعی 
اطمینان برای مشتریان ایجاد می کند که متأسفانه بعضاً 

منجر به کاله برداری هم شده است.

ســایت های خرید اینترنتی بایــد دارای »ای نماد« و 
پروانه صنفی باشند

مدیرکل دفتر پیشگیری ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
با اشــاره به پیگیری ستاد برای ساماندهی فضای مجازی 
در حوزه قاچاق گفت: متأســفانه از ابتدا دریافت ای نماد و 

همچنین دریافت درگاه های پرداخت، ســازوکار مناسبی 
نداشــت و به جهت بهبود این فضا در گام اول قرار شد تا 
کســب وکارها برای دریافت هرگونه درگاه پرداخت، دارای 

نماد اعتماد الکترونیک و یا ای نماد باشند.
پرهام فــر ادامــه داد: در گام های بعــدی و در آینده، اگر 
کســب وکاری ماهیت خدمات صنفی داشته باشد، باید از 
اتحادیه کسب وکارهای مجازی نیز مجوز الزم را کسب کند 
و نتیجه این اقدامات چیزی جزشفافیت و بهبود این فضای 

غیرقابل تشخیص و غیر قابل اطمینان نخواهد بود.
وی بــا توصیه به مردم دربــاره چگونگی انجام یک خرید 
اینترنتی معتبر اظهار داشت: مردم برای خرید از سایت های 
مختلف حتماً توجه داشته باشند که سایت مربوطه دارای 

نماد اعتماد الکترونیک )ای نماد( و پروانه صنفی باشد.

تبعات خرید از فروشگاه های غیر مجاز
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با 
اشاره به دیگر اقدامات این نهاد برای خدمات رسانی هرچه 
بهتر کسب وکارهای اینترنتی افزود: در حال حاضر ای نمادها 
برحسب سابقه فعالیت، خوش نامی، حجم شکایات و دیگر 
معیارها در حال رتبه بندی هستند و هر سایتی باید رتبه 

اعتباری خود را در صفحه اول درج کند.
وی با بیان اینکه هر کســب وکار فعال در شبکه اینترنتی 
کشور باید دارای هویتی به نام ای نماد باشد، افزود: تبعات 
خرید از شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و دیگر 
شبکه ها به دلیل آنکه تحت حاکمیت دولت نبوده و قابلیت 

رصد ندارد، برعهده خود فرد است؛ اما با این وجود در تالش 
هستیم تا با انجام اقدامات الزم، شناسایی سایت های معتبر 

و رسمی برای مردم آسان تر شود.

آغاز راه ساماندهی کسب وکارهای مجازی
پرهام فر اخذ درگاه پرداخت توســط کسب وکارهای فاقد 
مجــوز را غیرقابل پذیرش دانســت و افــزود: درگاه های 
پرداخت، پرداخت یارها و ســایر ابزارهای مالی در اختیار 
یــک پایگاه اینترنتی که ارائه دهنده یک خدمتی اســت، 
قرار می گیرند و نمی توان پذیرفت فعالیتی که مورد تأیید 
نهاد حاکمیتی نیست، امکان دریافت وجه را داشته باشد. 
بایستی به این نکته هم اشاره کرد منوط شدن ارائه درگاه 
پرداخت کســب به دریافت ای نماد توسط کسب وکارهای 
مجازی، فعالیت بسیاری از سایت های قمار، شرط بندی و 
کاله برداری را کاهش خواهد داد. مدیرکل دفتر پیشگیری 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در پایان گفت: این اقدامات، 
ابتدای مسیر ساماندهی کسب وکار در فضای مجازی است. 
تمامی کسب و کارهای اینترنتی باید در چارچوب اطالعیه 
اخیر فعالیــت کنند و فضای مجازی مســتقل از فضای 

کسب وکار داخلی کشور نیست.
گفتنــی اســت پــس از تصمیم اخیــر مرکز توســعه 
تجــارت الکترونیک مبنی بر الزام دریافــت ای نماد برای 
کســب وکارهای اینترنتی جهت استفاده از پرداخت یارها، 
بسیاری از کسب وکارهای آنالین، خصوصاً استارت آپ های 
نوپا، کســب وکارهای خرد و خانگی نســبت به این اقدام 

واکنش نشان دادند. 

CLOSED LOOP تجربه خوب همکاری ایران کیش و ایساکو

فروش اینترنتی بدون ای نماد و پروانه صنفی ممنوع است
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*آقای پرویز! مهمترین وظیفه مدیریت عملیات استان ها را چه 
میدانید؟

قطعــاً مهمترین وظیفه مدیریت عملیات اســتانی، نظارت 
برانجام صحیح فرآیندهــای عملیاتی در دفاتر و پیمانکاران 
اســت. در این مدیریت، ارائه خدمات به پذیرندگان استانی 
توســط 31 دفتر و 4 پیمانکار صورت می پذیرد و در حوزه 
ســتادی نیز درپنج ناحیه مختلف بر امور جاری این دفاتر و 

پیمانکاران نظارت می شود.

*یکی از مباحثی که همواره مطرح بوده، موضوع ارزیابی صحیح 
دفاترو پشتیبانان است این سازو کار تا چه اندازه در یکی دوسال 

اخیر بهبود یافته است؟ 
اتفاق مثبتی که دراین حوزه 
شاخص های  تعیین  داده،  رخ 
کیفی مبتنــی بر اهداف برای 
دفاتر است، ما در حال حاضر 
میدانیم کــه چه اهدافی برای 
دفاتر تعیین شــده است و بر 
به  اساس چه شــاخص هایی 
این اهداف دســت می یابیم. 
همچنین به کمک سامانه هایی 
که دراختیار داریم مثل سامانه 
ایده که به بلوغ نسبی رسیده 
است این شــاخص ها را رصد 
می کنیم و دفاتر نیز می توانند 
آخرین وضعیت خودشان را در 
این ســامانه ها مشاهده کنند. 
ایــن شــاخص ها در رده های 
کارشناس  پشتیبان،  مختلف 

دفتری، دفتر و همینطور ناحیه های مختلف، قابل رصد کردن 
است. 

 
*یکی از مسائل و دغدغه ها، درباره رده بندی های ساالنه استانی 
در سال های گذشته بوده که ممکن است گالیه هایی دراین رابطه 
پیش بیاید و برخی احساس کنند نسبت به بعضی استان ها موضع 
گیری است. استان ها چگونه می توانند نقش حمایتی شرکت را 
احساس کنند و شائبه اینکه مثال درحق یک دفتراجحافی صورت 

گرفته باشد دیگر برایشان مطرح نشود؟
 وقتی شما یک سامانه گزارش گیری واحد نداشته باشید هر 

گزارشی که تهیه شود می تواند مورد اعتراض قرار بگیرد و این 
احســاس را در فرد مورد ارزیابی شده ایجاد کند که ممکن 
است ارزیابی، به درستی صورت نگرفته باشد. اما با توجه به 
اینکه تمام شــاخص هایی که ما براساس آن، دفاتر را ارزیابی 
می کنیم در سامانه ایده پیاده سازی شده و هر کدام از ارکان 
دفتر و ستاد می توانند وضعیت خودشان را به صورت روزانه 
ببینند، دیگر این شائبه که ذهنیتی در مورد یک دفتر خاص 

وجودداشته باشد عمالً به صفر می رسد. 
مثال در دوره پشــتیبانی دوره ای) PM (، یک پشتیبان و یا 
یک کارشــناس دفتری می تواند وضعیت خودش را از ابتدا 
تا انتها دوره مشاهده کند اگر 
هم در گزارش، مغایرتی وجود 
داشــته باشد می تواند به ستاد 
اطالع دهد و آنــرا رفع نماید. 
این طور نیســت که به یکباره 
پشتیبان یا شخصی که در دفتر 
مشغول کار است با یک ارزیابی 
که اصــال از آن اطالعی ندارد 

مواجه باشد. 
برای همین، برخی از مســائل 
که ممکن بود قبال مطرح شود 
مثــالً فالن فرمول ســنجش 
چگونه تهیه شــده و... عمال از 
بین میــرود. نکته دیگر اینکه 
شاخص های ارزیابی حتما باید 
ثابت باشــد ما سعی کردیم با 
کمک مدیران ارشد سازمان به 
شاخص های ارزیابی ثابت دست پیدا کنیم از همین رو یک 
ساختار واحد به وجود آمده و دغدغه ها را از میان برده است. 
اینکه هر دفتر بداند در مورد چه شاخص هایی، مورد ارزیابی 

قرار می گیرد خیلی مهم است. 
تغییری که ما سعی کردیم در سال جدید انجام دهیم، ارزیابی 
مبتنی بر رنکینگ اســت، همانگونه که میدانید هر ماهه به 
کلیه پرسنل نمره ارزیابی تعلق می گیرد که بین صفر تا 100 
متغیر بوده و این نمره در راندمان و پاداش پرسنل نقش دارد. 
ما ارزیابی را به رنکینگ وابسته کردیم. به عبارتی، امتیازی که 
دفاتر در رنکینگ دارند، روی نمره ارزیابی آن ها اثر مستقیم 

دارد و این رنکینگ هم یک فرمول مشخصی دارد و سلیقه ای 
نیست. این امر باعث می شود که نظام هماهنگی برای ارزیابی 
به وجود بیاید. این سیستم هم راستای رنکینگ و رسیدن به 

اهداف سازمان است. 

*چنین نظام ارزیابی چه قدر تاثیرگذار بوده و آیا ممکن اســت 
باعث پیشرفت استان ها نیز شده باشد؟

خوشبختانه با وجود این ارزیابی ها و رنکینگ، شما می توانید 
تشخیص دهید چه دفتری درحوزه عملیات موفق بوده و چه 

دفتری نیاز به بهبود عملکرد دارد.
در حوزه های خیلی مهم مانند پشــتیبانی دوره ای )PM( و 
جمع آوری و یا مدت زمان انجام EMکه شــاخص های مهم 
پشتیبانی ماست، واقعا دچار تحول شده ایم و به درصدهای 
خوبی دست پیدا کرده ایم. اما بعضی از دفاتر که در استان های 
خاصی قرار دارند و در آن ها موضوع کرونا و تعطیلی ها وجود 
دارد مشــکالتی هم داریم. ما در نگاهمــان به دفاتر تمامی 

جوانب را در نظر گرفته ایم. 

*ایران کیش چه نقش حمایتی برای بهبود عملکرد استان هایی 
که ممکن است وضعیت مطلوب نداشته باشند انجام میدهد؟

اوال سرکشی سرزده کارشناسان و روسای ستادی به دفاتر را 
پیاده سازی کردیم که حتما در آن جا حضور داشته باشیم 
و از نزدیک با پرسنل دفتر ارتباط برقرار کنیم، با پشتیبان ها 
جلسه بگذاریم،پای صحبت ها و مشکالتشان بنشینیم و سعی 
کنیم در خود محل و جغرافیای موجود موضوع را بررسی و 
مشکل را حل کنیم. مسئله بعدی اینکه نظام بازدید از مناطق 
پشــتیبان برای دفتر و رئیس دفتر راه اندازی شده است که 
کارشناس از قبل طبق برنامه در کنار پشتیبان حضور پیدا 
کند تا پشتیبان حس کند که چه کارشناس، چه رئیس دفتر 
در منطقه است و مشکالتشان را به رئیس دفتر و کارشناس 
منتقل کنند و با این کار نارضایتی پذیرندگان به حداقل برسد 
ضمناً سرکشــی سر زده نیز از مناطق استحفاظی پشتیبان 
از ســوی رییس دفتر و کارشناس دفتری صورت می پذیرد. 
از سویی جلســات هفتگی با دفاتر داریم. با توجه به شرایط 
کشور که نمی توانیم ســفر های متعدد داشته باشیم بدون 
استثنا هر هفته به صورت ویدئو کنفرانسی با تمام دفاتر یک 
روز در هفته جلســه می گذاریم و با یکدیگر جداول مربوط 

محمد علی پرویز مدیر عملیات استانی:

طرح منطقه بندی استحفاظی هدف گذاری ها را واقع بینانه ترمی کند 

امسال برای پشتیبان هایی 
PM که بتوانند در جمع آوری و

عملکرد خوبی داشته باشند و باالی 
هشتادویک درصد جمع آوری و باالی 
96 درصد PMبزنند به شرطی که جمع 
آوریشان را تعیین تکلیف کرده باشند 
مجموعا یک و نیم میلیون تومان به 

عنوان پاداش پرداخت درنظر گرفتیم 
با این کار افزایش درآمد پشتیبان در 
راستای اهداف شرکت محقق می شود

عملکــرد اســتان ها و البته موضوع 
رتبه بندی آن ها در هر سال یکی از مسائل 
قابل توجه در تمامی سال های فعالیت ایران 
ارتقای  برای  بوده است.ارائه راهکارها  کیش 
جایگاه های استانی و بهبود مستمر عملکرد 
درنقاط مختلف کشور، نیازمند سیاست های 
جدیدی با توجه به شرایط مختلف هر سال 
اســت با محمد علی پرویــز مدیر عملیات 

استان ها گفتگو میکنیم.
 از او درباره تالش هایش برای رفع دغدغه های 
پشتیبان ها و البته ســازو کارهای تعامالت 
بیشتر با پشــتیبان ها و دفاتر و همینطور 

پیرامون رتبه بندی دفاتر نیز پرسیدیم. 
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به شاخص ها را بررســی می کنیم که بدانیم در حال حاضر 
شــرایط مان در حوزه های اصلی به چه صورت است، کدام 
دفتر قوی ترو کدام ضعیفتر است، دفاتر چه مشکالتی دارند، 
علتش چست، آن ها را بررسی و یکبار دیگر اهداف را بایکدیگر 
مرور می کنیم که شرایط به چه نحوی است تا بتوانیم بهترین 
عملکرد را داشته باشیم. این جلسات خیلی به ما کمک کرده 
تا مشکالت را به حداقل برسانیم یا اگر اتفاقی افتاده و شرایط 

ویژه ای هست مسائل رفع و رجوع شود. 

*به مجموعه اتفاقاتی که در زمینه بهبود فرایندهای امور استانی 
صورت گرفته اشاره داشتید، شاخص های ارزیابی، سامانه ایده، 
نظام های بازدید و...چه موارد مهم دیگری هستند که بتوانید از 

آن نام ببرید؟
یکــی از بزرگترین آن ها، تدوین و تبییــن به موقع اهداف 
1400 توسط شرکت و ابالغ آن به واحدهای عملیاتی بوده 
است. این جاری سازی اهداف به موقع و به درستی به سمت 
دفاتر انجام و سبب آن شد تا این اهداف را بتوانیم به شکل 

صحیح به سمت دفاتر توزیع کنیم. 
هم اکنون دفاتر برای هریک از کارشناسان خود و پشتیبانان، 
اهداف مشخص تعیین کرده اند. این اهداف تماماً صورتجلسه 
شده و رییس دفتر، کارشــناس دفتری و پشتیبان، اهداف 

خودش را بــه ترتیب هر ماه 
میدانــد. این موضــوع به ما 
برای تعیین استراتژی درست 
برای رسیدن به اهداف، کمک 
می کند. الزم به ذکر است این 
اهداف بصورت یکپارچه برای 
کارشناسان ســتاد و رییس 
ناحیه های ستادی نیز تعیین 

شده است.
سامانه ایده که مبتنی براین 
اهــداف اســت گام بعــدی 
افتــاد. تعیین  اتفاق  بود که 
شــاخص های ارزیابی مبتنی 
بر اهداف، نکته دیگری بود که 
به ما نشان میداد ما کجای راه 
هستیم. درواقع این سه عامل 
کمک خیلی بزرگی به ما کرد 
تا گام های کلیدی در رسیدن 
به اهداف را برداریم. موضوع 
خیلــی مهم دیگــر تصویب 
بودجه هایی اســت که برای 
اقالم VAS و در حقیقت هدایا 
و اقالم ارزش افزوده هایی است 
که قرار اســت به پذیرندگان 

بدهیم. این بودجه ها در حال تخصیص است. یقیناً گام خیلی 
خوبی است که بتوانیم یکی از نظام مند ترین سیستم های ارائه 
اقالم ارزش افزوده به پذیرندگان را در اختیار داشته باشیم و 
در لحظه بگوییم که کدام پذیرنده، مشمول اقالم می شود و 

این اقالم ارزش افزوده باید چه ارزشی داشته باشند. 

*یکی از درخواســت های پشــتیبانان برای نگهداشت پذیرنده 
همیــن موضوع VASها بوده اســت اکنون می تــوان گفت این 

خواست به زودی محقق می شود؟
بلــه. در حوزه VASو اقالم ارزش افزوده در ســال گذشــته 
قدم های خوبی برداشــته شد و ثمرات بسیار مثبتی در پی 
داشت بنابراین در سال 1400 نیز این موضوع با گستردگی و 

تنوع بیشتر در دستور کار قرار دارد و این اقالم را به تدریج در 
اختیار دفاتر قرار می دهیم. می توان گفت در مجموع قدم های 

خوبی دراین عرصه برداشته شده است. 

*راه حل برخی از چالش های موجود که بخش شــما با آن روبه 
روشده  چیست؟ 

بخشی از چالش ها با بهبود سامانه ها حل می شود، در برخی 
شاخص ها مثل شــاخص تکمیل مدارک پذیرندگان و رصد 
بعضی عملیات که در دفاتر رخ میدهد با بهبود سامانه می توان 
مسائل را حل کرد. موضوع بعدی تعیین تکلیف هرچه زودتر 
تخصیص بودجه نگهداشــت و جذب اســت. در کنار این، 
طرح هایــی مانند بیمه پذیرنــدگان را داریم که به ما دراین 

عرصه خیلی می تواند کمک کند.

*در حال حاضرمســئله پیگیری بیمه پذیرندگان به چه نحوی 
است؟

طرح آن تهیه و برای مقامات ارشد سازمان ارسال شده است 
به محضی که تصویب شــود طرح را عملیاتی می کنیم و به 
بخشی از پذیرندگان ارزنده و سودآور شرکت، بیمه تکمیلی 
اعطا خواهیم کرد. سازو کارهای اعطای بیمه نیز دراین زمینه 
کامال مشخص است. این نکته مهمی است و برای پذیرندگان 
انگیزه  می تواند  پرتراکنشمان 
خیلــی خوبی ایجــاد کند و 
همینطور بقیه پذیرنده هایمان 
را بــه فعالیــت بیشــتر بــا 
کارتخوان های شرکت ترغیب 
می کند تا آن هــا هم بتوانند 
مشمول کســانی شوند که از 
بیمه پذیرندگان بهره می برند. 

*به نظرتان امروز آنچه که دفاترو 
پشتیبانان توقع دارند چیست 
و چه قدر در راســتای حل این 

دغدغه ها حرکت شده است؟
با توجه بــه اتفاقاتی که طی 
یکســال و نیم اخیر رخ داده 
اســت و بحث کرونا و تحریم 
و... که به تورم کشــور دامن 
زده اســت، مهمترین دغدغه 
پشتیبانان کشور دغدغه حقوق 
و دستمزد است. این موضوع 
عملکرد پشتیبانان را نیز متاثر 
می کند، لذا با توجه به اینکه 
انتظار شــرکت از پشتیبان ها 
انجام صحیــح وظایف محوله 
است متقابالً رضایت پشــتیبان به عنوان مهمترین نیروی 
عملیاتی شرکت برای ما خیلی حائز اهمیت خواهد بود و یکی 
از دغدغه هایی که همواره در نظرداریم این است که در صورت 
تحقق وظایف محوله توسط پشتیبان، تصمیماتی اتخاذ شود 

که تاثیرمثبتی روی حقوق و دستمزد آن ها داشته باشد.
نکته دیگر مسئله پرداخت بر مبنای عملکرد است تا هر کس 
عملکرد بهتر داشته باشد حقوق و پاداش بیشتری بگیرد. به 
عنوان مثال ما امسال برای پشتیبان هایی که بتوانند در جمع 
آوری و PMعملکرد خوبی داشته باشند و باالی هشتادویک 
درصد جمع آوری و باالی 96 درصد PMبزنند به شرطی که 
جمع آوریشــان را تعیین تکلیف کرده باشند مجموعا یک و 
نیم میلیون تومان به عنوان پاداش پرداخت درنظر گرفتیم، 

با این کار افزایش درآمد پشتیبان در راستای اهداف شرکت 
محقق می شود.

نمونه های دیگری از این طرح ها نیز داریم. قرار است در حوزه 
کارتخوان های غیر فعال و کارتخوان های کم تراکنش طرحی 
پیاده کنیم تا عالوه براینکه پشتیبان امور محوله خودش را 
انجام میدهد پاداش هایی نیز برای وی در نظرگرفته شــود. 
همواره سعی کردیم تا با این طرح ها دریافتی های پشتیبان 

افزایش یافته و دغدغه هایشان دراین مورد بر طرف شود. 

*تا چه اندازه تعامالت میان دفاتر و پشتیبان به بهبود عملکردها 
کمک می کند؟

ما تــالش کردیم با افزایش تعامالت با دفاتر، مشــکالت را 
برطرف کنیم، متقابال همین کار را از دفاتر هم خواستیم که 
با مراجعه کارشناسان دفاتر به منطقه استحفاظی پشتیبان 
باعث شوند که مسائل و مشکالت حل شود. نکته دیگر اینکه 
گروهی در واتســاپ برای پشتیبانان وجود دارد که نماینده  
های پشــتیبانان می توانند دغدغه هــا را دراین گروه مطرح 

کنند. 

*اضافه شدن برخی از دفاتر دراستان ها چه قدر ضرورت داشت؟
ظرفیت های اســتانی از لحاظ پتانســیل جذب تراکنش با 
یکدیگر متفاوت اســت. مــا در ارزیابی ها، دفاتر را به ســه 
بخش تقسیم کردیم. استان هایی که پتانسیل ماهانه باالی 
100 میلیون تراکنش دارند، اســتان های گروه Aماهستند. 
آنهایی که پتانســیل بیــن 40 تا 100 میلیــون تراکنش 
دارند استان های متوسط یاگروه  B هستند. استان های زیر 
40میلیون تراکنش که گروه C محسوب می شوند. بیشترین 
دغدغه ما طبیعتاً در استان های گروه A است. استان هایی که 
باید عملکرد بهتری در آن داشته باشیم لذا برخی استان ها که 
نیاز به تمرکز بیشتر روی آن ها بوده را به دو قسمت تقسیم 
کردیم. تاسیس دفتر خراسان رضوی با حفظ پیمانکار قبلی و 
همچنین تفکیک دفتر مازندران و ایجاد دفتر غرب مازندران 

نیز در همین راستا عملیاتی شد.
این بهبود شــرایط و تمرکز روی اســتان های بزرگ تداوم 
خواهد داشــت. در همین چند وقت اخیــر بازدید خوبی از 
ســوی معاونین و مدیران ارشد شــرکت از دفترآذربایجان 
شرقی صورت گرفت و توانمندی ها و همچنین مشکالت این 
دفتر از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت و این امر نتایج قابل 
توجهی در پی داشــت همچنین در این بازدید با سرپرستی 
بانک تجارت نیز جلسه ای برگزار کرده و ضمن تبادل نظر از 
رئیس دفتر این اســتان نیز تقدیر به عمل آمد. این روند را 

ادامه می دهیم. 
بحث منطقه بندی استحفاظی مورد دیگری است که می توان 
به آن اشاره کرد. در طرح منطقه بندی استحفاظی مشخص 
می شود منطقه جغرافیایی که هر پشتیبانی، در آن به ارائه 
خدمات به پذیرندگان می پردازد چه منطقه ای اســت، چه 
مساحتی دارد و پتانسیل تراکنشی آن چیست و... تا بتوان بر 

اساس آن هدفگذاری واقع بینانه تری داشته باشیم.

*اگر نکته پایانی دارید بیان کنید
در پایان از تیم یکپارچه و توانمند حوزه عملیات استانی تشکر 
می کنم، این تیم در یکسال و نیم گذشته علی رغم مشکالت 
عدیده ای که با آن مواجه بودیم عملکرد قابل قبولی ارائه کرده 
است و تاثیر این مشــکالت را در شاخص های تعیین شده 
به حداقل رســانده بنابراین جا دارد به تک تک پشتیبان ها 
و همکارانم در دفاتر و پیمانکاران ســپاس و خسته نباشید 

عرض کنم.

محمد علی پرویز مدیر عملیات استانی:

طرح منطقه بندی استحفاظی هدفگذاری ها را واقع بینانه ترمی کند 

بیشترین دغدغه ما طبیعتاً در 
استان های گروه A است. استان هایی که 
باید عملکرد بهتری در آن داشته باشیم 
بنابراین برخی استان ها که نیاز به تمرکز 
بیشتر روی آن ها بوده را به دو قسمت 

 تقسیم کردیم.
 تاسیس دفتر خراسان رضوی با حفظ 
پیمانکار قبلی و همچنین تفکیک دفتر 
مازندران و ایجاد دفتر غرب مازندران 

 نیز در همین راستا عملیاتی شد.
 این بهبود شرایط و تمرکز روی 

 استان های بزرگ تداوم خواهد داشت
در VAS در سال گذشته قدم های 

 خوبی برداشته شد 
بیمه پذیرندگان به عنوان یکی از 

طرح هاو مقوله های مثمر ثمر در برنامه ها 
قرار دارد 
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کتابماه:

هر برند یک قصهعنوان

دانلد میلر/ رسول بابایینویسنده/ مترجم:

نشر اطرافانتشارات

موضوع

کتاب »هر برند یک قصه اســت« هم به آفرینندگان 
برندها یاد می دهد چطور قصه شان را روشن و شنیدنی 
به گوش مشتری برسانند، هم حقیقتی مهم تر از این 
یادشــان می اندازد که »مشتری ها معموالً اهمیتی به 

داستان شما نمی دهند؛ مهم داستان خودشان است«
گزارشی رسمی و خشک از آخرین یافته های علمی در 
حوزه ی بازاریابی نیســت و راهکاری پیچیده و سخت 
فهم برای ساخت برند هم پیش پای ما نمی گذارد. این 
کتاب مراحل هفتگانه ی قصه گویی مؤثر را برای معرفی 
و موفقیت محصــول یا خدمتی که به مخاطب عرضه 

می کنیم به زبانی ساده توضیح می دهد.

معنیاصطالح

 Bank Cards
Fraud

این اصطالحی اســت که هنگام سوء استفاده از کارت بانکی به کار برده می شود. به هر نوع 
ســوء استفاده از کارت های بانکی که به منظور استفاده در شبکه بانکی صادر می شود، کاله 
برداری و تقلب گفته می شود. موارد زیر، عمده ترین تقلب هایی هستند که در حوزه کارت های 

بانکی انجام می شود:
- تقلب در تراکنش هایی که کارت حضور فیزیکی ندارد

- کارت بعد از صدور به دست درخواست کننده، نمی رسد
- جعل کردن کارت

- سوء استفاده از کارت های گم شده و یا سرقت رفته

اصطالحات 

سر کار چی بخوریم؟!
متخصصان تغذیه مدعی هستند افرادی که ساعت های 
طوالنی را در محیط کاری اداری سپری می کنند،باید 
نکات تغذیه ای را برای سالمت فیزیکی و روحی رعایت 

کنند:
مصرف قندها و کربوهیدرات های ســاده مثل قند و 
شکر، نان های سفید و برنج سفید در محیط کار اگرچه 
در کوتاه مدت به باال رفتن قند خون کمک مي کند، 
ولي با تحریک ترشح انسولین، ورود گلوکز به سلول را 
تســریع کرده و در نهایت کاهش قندخون و عوارض 
ناشــي از آن مانند خستگی، خواب آلودگی و کاهش 

بازده کاری را به دنبال دارد.
نحوه تغذیه در محیط کار مي تواند به ایجاد استرس 
هم کمک کند. استرس همراه با تغذیه نامناسب و بي 
تحرکي زمینه را برای ابتال به بیماری های مزمن فراهم 

مي کند.
ســطح هورمون های مولد استرس مانند کورتیزول با 
مصرف غذاهاي چرب و هورمون آدرنالین در اثر مصرف 
زیاد قند و شکر و کافئین )در قهوه و نوشابه هاي کوال( 

در خون باال مي رود.
مصرف مــداوم کربوهیدرات ها و غالت همچون انواع 
کیک، کلوچه، بیســکوئیت با توجه به کالری باالیي 
که دارند میتوانند ســبب اضافه وزن و چاقی، به ویژه 
در افرادی که فعالیت بدنی کمی در محیط کار دارند 
شوند. با تغییرات جزئی از جمله کاهش مصرف قند و 
کافئین )موجود در نوشابه ها( مصرفي در محیط کار و 
رعایــت اصل تنوع در برنامه غذایی روزانه مي توان به 
حفــظ تعادل قند خون و افزایش دریافت مواد مغذی 
کمــک کرد که نتیجه آن عالوه بر حفظ ســالمت و 
کاهش عوامل خطر بیماری های مزمن، افزایش کارایی 

و بازده کاری کارکنان در محیط هاي کار است.
وعده غذایی خود را ساعات منظم مصرف کنید.

ســعي کنید از تمام گروههای غذایی در حد متعادل 
استفاده نمایید.

از غذاهــاي پرفیبــر و کم چرب اســتفاده کنید تا از 
مشکالت گوارشی شما کاسته شود.

از مصرف وعده هاي غذایي بزرگ که بیش از ۲0 درصد 
انرژی روزانه را داشته باشد 1 تا ۲ ساعت قبل از خواب 

پرهیز کنید.
محصوالت غنی از شکر مثل نوشابه ها و شکر مصرف 

نکنید.
قبل از شیفت کاری غذاهایی مانند پنیر، لبنیات سرد، 
مقدار کمی شکالت که غنی از تیروزین هستند مصرف 

کنید.)تیروزین سبب افزایش هوشیاری می شود(
درانتهاي شیفت کاري غذاهایي غني از تریپتوفان مثل 
شــیر نیمه گرم مصرف کنید. تریپتوفان سبب ترشح 
مالتونین مي شــود که میل به خواب را افزایش مي 

دهد.
غذاهاي پرکربوهیدرات مثل نان، بیســکوئیت و میوه 
باعث ترشح ســروتونین شــده که خواب آلودگی را 
تشدید می کند، بنابراین از خوردن آن در ابتدای شیفت 

کاری خودداری کنید.
در ســاعت 1 و 3 بامداد مــواد غذایي حاوي کافئین 
مصرف کنید که در اینصورت تا ساعت 8 صبح هوشیار 
مي مانید. از مصرف کافئین 3-4 ساعت قبل از خواب 
پرهیز کنید. مصرف کافئین خطر کم آبي را افزایش 
می دهــد، بنابراین مصرف مایعــات کافی را فراموش 

نکنید.

روانشناسی
این ماه یکی از کتاب های جالب برای عالقه مندان به حوزه برندینگ را معرفی می کنیم.

امیدواریم از خواندنش لذت ببرید. به کتاب ها عمل کنیم!

طرح از منیر دادپی

بـی انگیزگی در محیط کار یکی از رایج ترین مسـائلی اسـت 
کـه اغلـب افراد بـا آن سـروکار دارند. این موضـوع ارتباطی با 

نوع شـغل یا سـمت افـراد ندارد.
انگیـزه، تمایـل بـه شـروع و انجـام یـک کار و عـدم بـه 
تأخیر انداختـن آن؛ مقاومـت کـردن دربرابـر حواس پرتی هـا 
و سـرمایه گذاری تـالش روحـی برای دسـتیابی بـه موفقیت 

ست. ا
بـرای ایجـاد انگیـزه مناسـب و رفع بـی انگیزگی ابتـدا الزم 
اسـت با چهار تله آشـنا شـویم. هر مدیر موفقی با شـناخت 

تله هـا می توانـد در بیـن کارمندانـش انگیزه را ایجـاد کند.
تلـه اول( ناسـازگاری ارزش هـا: من بـرای ایـن موضوع 

اهمیـت چندانی قائل نیسـتم!
زمانـی  کـه وظایـف کارمنـدان، ارتباطـی بـا ارزش هـای آنها 
نـدارد یـا آنهـا را تقویت نمی کنـد، کارمندان انگیـزه ای برای 

تکمیل کارهـای خـود ندارند.
چگونـه می تـوان کارمنـدان را از ایـن تلـه نجـات 
داد؟ چیزهایی را که برای کارمندان اهمیت دارد، شناسـایی 
اغلـب  بیامیزیـد.  بـا وظایفشـان در هـم  کنیـد و همـراه 
اوقات، مدیران بـه عواملـی فکر می کنند که بـرای خود آن ها 
انگیـزه  بخـش اسـت و فرض می کننـد که همیـن فاکتورها، 
بـه دیگـران هـم جـواب می دهد. بهتر اسـت بـا کارمنـدان، 
گفتگوهای هوشـمندانه ای داشته باشـید و از خالل مکالمات 

کاوشـگرانه، چشـم انداز و اولویت هـای آن هـا را شناسـایی 
کنیـد. سـپس راه هـای متصـل کـردن ایـن ارزش هـا را بـه 

وظایـف کارمنـدان بررسـی کنید.
تلـه دوم ( عـدم بـاور بـه توانایی های شـخصی: فکر 

نمی کنـم بتوانـم ایـن کار را انجـام دهم!
زمانـی  کـه کارمنـدان بـاور دارند کـه از قابلیت هـا و ظرفیت 
الزم بـرای تکمیـل کاری برخوردار نیسـتند، انگیـزه ای برای 

انجـام آن نخواهند داشـت.
چگونـه می تـوان کارمنـدان را از این تله نجـات داد؟ 
به کارمندان احسـاس شایسـته بودن، اطمینـان و اعتماد به 
نفـس بدهید. شـما از روش های مختلفی می توانیـد این کار 
را انجـام دهیـد. به عنوان مثـال، به زمان هایی اشـاره  کنید که 

کارمنـدان از عهـده ی چالش های مشـابه برآمده اند.
کامـاًل  انگیـزه ی  تلـه ی  قربانـی  کارمنـدان  اوقـات  گاهـی 
زیـرا حـس  ندارنـد،  انگیـزه ای  آن هـا  متضـادی هسـتند. 
می کننـد بیش ازحد توانمند هسـتند که مسـئولیت فعلی را 
بپذیرنـد. کارمندانی که اعتقاد بسـیار زیـادی به توانمندی ها 
و کارآمـدی خـود دارنـد، یکـی از سـخت ترین چالش هـای 

انگیزشـی مدیـران محسـوب می شـوند.
تله سـوم( احساسـات مخرب: مـن آشـفته تر از آنم که 

ایـن کار را انجام دهم!

بی انگیزگی شغلی:

 آیا شما جزو دسته افرادی هستید که در محیط کاری تان 
بی انگیزه شده اید؟

ادامه در صفحه 8
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ادامه از صفحه 7 
هنگامـی  که کارمندان با احساسـات منفی نظیر اضطراب، 
خشـم، یـا افسـردگی درگیـر هسـتند، انگیـزه ی انجـام 

وظایـف را از دسـت می دهنـد.
چگونـه می تـوان کارمنـدان را از ایـن تلـه نجات 
داد؟ شـرایطی فراهـم کنیـد که هیچ  کـس، صحبت های 
شـما را بـا کارمنـد مـورد نظـر نشـنود. بـه او بگوییـد که 
می خواهیـد علـت ناراحتـی یـا آشـفتگی او را بفهمیـد. 
سـپس بـا دقـت بـه حـرف او گـوش کنیـد. هیـچ نیازی 
نیسـت کـه موافقـت یـا مخالفـت خـود را با مسـائلی که 
مطـرح می کنـد، اعالم کنید. او را قضـاوت نکنید. هرگز به 
ایـن کارمنـد نگوییـد که علت اصلـی ناراحتـی او، باورها و 

تفکرات خود او اسـت. 

بعضی اوقـات، افسـردگی از بـاور درونـی کارمنـدان ناشـی 
می شـود، مبنـی بـر اینکـه فاقـد صالحیت و شایسـتگی 
هسـتند و نمی تواننـد مسـائل و مسـئولیت های خـود را 
کنتـرل کننـد. در ایـن مـوارد بـه کارمنـدان بگوییـد کـه 
آن هـا بی کفایـت، درمانـده و ناالیـق نیسـتند و فقـط باید 
تـالش خـود را روی اسـتراتژی های مؤثـر سـرمایه گذاری 
کنند. کارمنـدان مضطرب، معمـوالً از یادآوری های مثبت 
اسـتقبال می کننـد. پـس توانایی هـای آن هـا را یـادآوری 

کنیـد و بگوییـد بـا تـالش بیشـتر، موفق می شـوند.
تله چهـارم( خطـای درک مسـئولیت: نمی دانم چرا 

کارهـا خوب پیش نمـی رود!
هنگامـی  کـه کارمنـدان، به  درسـتی نمی فهمنـد که چرا 
بـرای تکمیـل کار خود، تالش و مبـارزه می کنند، یا زمانی  

کـه تـالش خـود را بـه فاکتورهایـی مرتبـط می دانند که 
فراتـر از کنتـرل آن هـا اسـت، انگیـزه ی خـود را از دسـت 

می دهنـد.
چگونـه می تـوان کارمنـدان را از ایـن تلـه نجات 
دربـاره ی  به روشـنی  کنیـد  کمـک  کارمنـدان  داد؟ بـه 
علـت تـالش خـود فکر کننـد. بسـیاری از اوقـات، خطای 
بـه  کارمنـدان  می شـود  باعـث  مسـئولیت،  تخصیـص 
 دنبـال عـذر و بهانه ای باشـند تـا کار خود را انجـام ندهند. 
به عنـوان  مثـال به بهانه ی بیمـاری از حضـور در محل کار 
اجتنـاب می کننـد، مدعـی هسـتند زمـان کافـی را برای 
تکمیـل وظایـف در اختیـار ندارند، مسـئولیت خـود را به 
سـایر همـکاران محول می کننـد، یـا از »کار و تعهد زیاد« 

کنند.  شکایت 

آیا شما جزو دسته افرادی هستید که در محیط کاری تان بی انگیزه شده اید؟

خبرنامه داخلی ایران کیش

پرداخت در زندگی انسان ها برای تامین رفاه و دریافت خدمات 
و خریــد کاال از گذشــته تاکنون بوده و در آینــده نیز ادامه 
خواهد داشــت. آنچه در تمام این دوران ها متغیر بوده، روش 
پرداخت است. از مبادالت کاال به کاال گرفته تا پیدایش سکه، 
پول، چک، کارت بانکی و...  آنچه امروز مطرح می شود روش 

پرداخت جهانی توسط رمز ارزهاست.
بسیاری پیش بینی کرده اند که رمز ارزها کاتالیزور این تغییرات 
هستند، اما به لطف کرونا این روند از تمام پیش بینی ها پیشی 

گرفته است.
ســال ۲0۲0پروسه و صنعت پرداخت را برای همیشه تغییر 
داده اســت. پول نقد دیگر بهترین و پر طرفدارترین شیوه ی 
پرداخت نیســت و COVID19 تغییراتی را که انتظار می رفت 

چندین سال به طول انجامد تسریع کرده است.
محدودیت ها و دستورالعمل هایی که برای جلوگیری از شیوع 
این بیماری در نظر گرفته شــده است، به دلیل نگرانی های 
بهداشــتی مربوط به پول نقد فیزیکی و سطوح لمس کننده 
مانند پایانه های پرداخت و دستگاه های پوز، مصرف کنندگان 
را مجبور به تغییر رفتار روزمره خود کرده و منجر به افزایش 
پرداخــت دیجیتال بدون نیاز به لمــس و ضدعفونی کردن 
شــده اســت. همه گیری ویروس کرونا، اینرسی مربوط به 
انجام تراکنش های مالی را در دنیا شکســته است و حتی اگر 
تغییر به سمت روش های جدید پرداخت قبالً با سرعت کمی 
درجریان بود، در حال حاضر اجبــار برای وفق پیدا کردن با 
شرایط فروشندگان و خریداران را با سرعت بیشتری به سمت 

پرداخت دیجیتال سوق داده است.
با ادامه روند همه گیری، روند پرداخت های دیجیتالی و بدون 
تماس نیز ادامه خواهد یافت. با توجه به اینکه مصرف کنندگان 
اکنــون با این روند کنار آمده و به آن عادت کرده اند، می توان 
انتظار داشت که در طول سال ۲0۲1 شاهد نوآوری و شتاب 

مداوم در صنعت پرداخت ها باشیم.

آینده پرداخت  کجاست؟
در حال حاضر کارت ها بهترین انتخاب برای پرداخت هستند 
و از پول نقد پیشــی گرفته اند. اما در آینده ای نه چندان دور 
کیف های موبایلی صنعت پرداخت را در دست خواهند گرفت. 
هرچند که تاکنون نیز کیف پول های دیجیتال با سرعت خوبی 

رشد کرده اند. ارزهای رمزپایه نقش خود را بازی خواهند کرد، 
اما عملکرد رمز ارزها در حال حاضر با توجه به زیرساخت های 

موجود ناقص است و کافی نیست.

دوره ی اوج پرداخت های بدون تماس
پرداخت  بدون تماس بیش از یک دهه وجود داشــته است و 
اگرچه این فناوری ممکن است در کشورهایی مانند انگلستان 
و اســترالیا معمول باشــد و در بین مردم جا افتاده باشد، اما 
ســرعت پذیرفتن آن در جهان در سال ۲0۲0 بی نظیر بوده 
اســت. در آلمان، جایی که پول نقد همیشه اولویت اول بوده 
است، برای اولین بار در سال ۲0۲0 بیش از پول نقد، پرداخت 
از طریق کارت انجام شده است. طبق گفته شرکت تحقیقات 
بازار جهانی Euromonitor International استفاده از پول نقد در 

کشور آلمان30 درصد کاهش یافته است.
به همین ترتیب، در بیشتر کشورها پرداخت ها به صورت آنی 
و دیجیتال مورد استقبال مردم قرار گرفته است و گزارش ها 
حاکی از آن بوده که پرداخت آنی در دوران پاندمی 61 درصد 
افزایش داشته است. محدودیت های کرونایی می تواند به طور 
بالقوه موجب افزایش پرداخت های بدون تماس شود تا حدی 
که این پرداخت ها جایگزین پرداخت با کارت شــود، اما ابتدا 
باید نگرانی های امنیتی برطرف شود. 47 درصد افراد در سطح 
جهان همچنان معتقدند پرداخت های بدون تماس و دیجیتال 
نسبت به پرداخت با کارت از امنیت کمتری برخوردار هستند.

بســیاری از کشورها به سمت جامعه ای بدون پول نقد پیش 
می روند و اتحادیه اروپا پیشرو در این امر است. از سوی دیگر 
چین به عنوان کشور پیشرو در استفاده از کیف پول موبایلی 

می باشــد، به طوری که 70 درصد از کاربران چینی از کیف 
پول موبایلی اســتفاده می کنند که این امر نشــان می دهد 
 احتماال چین جز اولین کشورهای بدون پول نقد در معامالت 

به حساب آید.

نقش رمز ارزها در پرداخت ها
در حالی که هیاهوی تبلیغاتــی رمزارزها در بخش خدمات 
مالی در حال تشدید است، اکنون برای هرگونه استفاده عملی 
فوری از رمز ارزها در مقیاس گســترده، خیلی زود اســت. با 
اینکه بسیاری از بانک های آینده نگر ارزش بالک چین و رمز 
ارزها را دانسته  اند، زیرساخت الزم برای استفاده از خدمات این 
فناوری ها به طور کامل آماده نیست با این حال مساله ای که 

واضح است آینده ی پرداخت ها با رمز ارزهاست.
ابتکارات رمز ازرها می تواند به عنوان روشی برای بازسازی بهتر 
عمل کند و اگر با ادغام یکپارچه زندگی روزمره و سبک زندگی 
مصرف کننده مطابقت داشته باشد، فرصت های بیشتری برای 

CBDC ها در سال ۲0۲1 وجود خواهد داشت.

آینده پرداخت دیجیتال 
با ورود به ســال ۲0۲1 به نظر می رســد آینــده پرداخت ها 
شخصی تر و متناسب ترمی شود. مشاغل باید با مشتریان خود 
ارتباط برقرار کنند تا دریابند که آن ها چه چیزی می خواهند و 
برای ایجاد یک تجربه ارزشمندتر به آن ها نیاز دارند. و همچنان 
که جابجایی پول نقد ادامه دارد، پرداخت های دیجیتالی توسط 
رمز ارزها به یک قاعده تبدیل می شود و راه را برای یک جامعه 

بدون پول نقد هموار می کند. 

نقش رمز ارزها 
در آینده صنعت پرداخت
تحقیق و ترجمه: منیر دادپی 

تیرماه 1400- شماره 14 جدید

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

 تحریریه: امید کاجیان 
عکس: مهران جهانگیری

ISO 9001:2015 استاندارد

 ISO 10015:2019 و

به ایران کیش رسید

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 5

صفحه 4

فتحی مدیر نرم افزارهای کاربردی ایران کیش: 

درگاه اینترنتی ایران کیش 

بهترین مکانیزم های احراز 

محمد علی پرویز مدیر عملیات استانی: اصالت را فراهم کرده است

طرح منطقه بندی استحفاظی 

هدفگذاری ها را واقع 

مراسم یادبود مدیرعامل بینانه ترمی کند 

اسبق ایران کیش 

برگزار شد

CLOSED LOOP تجربه خوب همکاری ایران کیش و ایساکو

صفحه 4

صفحه 2

تیرماه 1400- شماره 14 جدید

افزایش سرمایه 169درصدی 

شرکت کارت اعتباری ایران کیش


