
پرقدرت تراز 
همیشه 



علیرضا موسوی مدیرعامل جدید شرکت کارت 
اعتباری ایران کیش شد.

به گــزارش روابط عمومی ایــران کیش، طی 
مراســمی ضمن ارج نهادن به زحمات پیمان 
منعم طبری، علیرضا موسوی مدیرعامل جدید 

ایران کیش معرفی شد.
محمد فرجــود مدیرعامــل هلدینگ فناوری 
بانک تجارت با اشــاره به اینکه مراسم تودیع 
و معارفــه دو بعد نگاه به گذشــته و آینده را 
در خــود دارد گفت: شــرکت کارت اعتباری 
ایران کیش از جایگاه بزرگی در عرصه صنعت 
پرداخت و همینطور نزد بانک تجارت برخوردار 
اســت. قطعا از این به بعد نیز مسیر پیشرفت با 

حضور جناب موســوی طی خواهد شد. در مسیری که در 
هلدینگ داشــتیم نگاهمان همواره به توسعه مستمر بوده 
اســت. آقای طبری عضو این خانواده اســت و ازاینجا به 
بعد جناب موســوی وظیفه هدایت این شرکت را برعهده 

خواهند داشت.
فرجود ضمن بیان ســوابق مدیرعامــل جدید اظهار کرد: 
جناب موســوی صنعت پرداخت را به خوبی میشناسند و 
مطمئن هســتم که ایشان می تواند امانتدار خوبی بوده و 

شرکت را در راه درست هدایت کند.
علیرضا موســوی مدیرعامل ایران کیــش نیز اظهار کرد: 
خیلی خوشــبختم کــه در مجموعه ایــران کیش حضور 
دارم انشاهلل با کمک و همدلی و برنامه ریزی که در آینده 
انجــام می دهیم نیازهای مربوط به صنعت پرداخت را در 

چارچوب تعامل با سهامداران اصلی پاسخ خواهیم داد.
پیمان منعم طبری نیز در این نشست گفت: تمام تالشم را 
کردم تا ایران کیش مســیر درستی را طی کند و امیدوارم 
از این به بعد پیشرفت های بزرگتری از ایران کیش ببینم. 

قطعا باعث خوشــحالی من خواهد بود تا شــاهد 
پیشــرفت های مجموعه ای باشم که سال ها در 

آن کار کردم.
بهــزاد درگاهی رئیس هیئت مدیره این شــرکت 
هم ضمن تبریک به موسوی به عنوان مدیرعامل 
جدید ایران کیش گفت: درمدت اخیر فرصت های 
زیادی ایجاد شده است، امیدواریم حضور پرقدرت 
و موفــق جناب موســوی را در مجموعه داشــته 
باشــیم، یقینا اعضای هیئت مدیره و معاونین از 
همین امروز کارشان را با قوت با مدیر عامل جدید 
ادامــه خواهند داد و  تدبیــر و اتحاد و همدلی را 

برای تعالی شرکت خواهند داشت.
گفتنی اســت علیرضا موسوی پیش از این معاون 
خدمات شبکه پرداخت شرکت شاپرک، عضو هیات مدیره  
شــرکت تراکنش همراه ایمن، نایب رئیس و عضو هیات  
مدیره و معاون طرح و برنامه شرکت پرداخت الکترونیک 
ســداد،  نایب رئیس و عضو هیات مدیره و معاون طرح و 
برنامه شرکت توســعه فن افزار توسن، مشاور ارشد مدیر 
عامل و عضو هیات مدیره کانون دفاتر پیشــخوان خدمات 
دولت و بخش عمومی غیر دولتی کشــور بوده است و هم 

اکنون سکان هدایت ایران کیش را برعهده دارد.

موسوی مدیرعامل جدید ایران  کیش               

 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در حوزه پرداخت تسهیالت 
از حد استاندارد فاصله داریم و با پیاده سازی فناوری لندتک 
به دنبال گسترش شمولیت مالی در این حوزه نیز هستیم.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، صالح آبادی 
در کنفرانس تحول دیجیتــال، بانک و بیمه گفت: ماهانه 
بیش ازسه و نیم میلیارد تراکنش در بستر ابزارهای پرداخت 
شبکه بانکی انجام می شود و 99.9 درصد خدمات بانکی 
امکان ارائه به صورت غیرحضوری را داراســت که نشان از 

پیشرو بودن شبکه بانکی در سطح منطقه است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت تحول دیجیتال 
در نظام های مالی و بانکی عنوان کرد: برنامه بانک مرکزی 
بهره برداری از تحول دیجیتال در حوزه سیاســت گذاری، 
نظارت و عملیاتی اســت. تحول دیجیتــال صرفا ناظر بر 
مکانیزه کردن ابزارهای پرداخت نیست و تحول در فرآیندها 

را نیز شامل می شود.
صالح آبــادی تصریح کرد: بانک مرکزی در حوزه دیجیتال 
دارای نقشه راه در همه بخش هاست و پروژه های متنوعی 
در حوزه کسب و کار و نظام های پرداخت، سیاست پولی، 
نظارت بر بانک  ها و موسســات اعتبــاری، خدمات بانکی 
دولت و فناوری های زیرساختی را با نگاه تحول در ابزار ها و 

فرآیندها در دستور کار دارد.
رئیس کل بانک مرکزی عملیاتی کردن قانون چک را یکی از 
پروژه های مهم در حوزه فناوری دیجیتال در بانک مرکزی و 
شبکه بانکی برشمرد و گفت: با استفاده از فناوری دیجیتال 
در اجــرای قانون چک میزان چک های برگشــتی به طرز 
محسوسی کاهش پیدا کرد و چک به عنوان یکی از ابزارهای 

پرداخت اعتبار خود را بازیافت.

رئیس شــورای پول و اعتبار افزود: مسدود کردن کسری 
چک در تمامی حســاب های فرد صادرکننده در شــبکه 
بانکی به میزان مبلغ چک یکی از پیچیده ترین فرآیندها در 
عملیاتی کردن قانون چک بود که با کمک فناوری دیجیتال 
این بند قانون نیز اجرایی شده و امروز قانون جدید چک به 

صورت کامل در کشور اجرا می شود.
صالح آبادی با اشاره به نظارت بر بانک ها به عنوان یکی  از 
محورهای اصلی فعالیت بانک مرکزی تشریح  کرد: برنامه 
بانک مرکزی اســتفاده از فناوری دیجیتــال برای اجرایی 
کردن نظارت هوشمند مبتنی بر کنترل های پیشینی است 
تا از معایب نظارت پسینی برای نظارت کارا بر فعالیت شبکه 

بانکی برحذر باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین بر اســتفاده از فناوری 
دیجیتال در نظارت بر تسهیالت دهی و مصرف تسهیالت 
تاکید کرد و گفت: ســامانه های متعددی در بانک مرکزی 
طراحی و عملیاتی شده که تمامی مقررات و بخشنامه های 
نظارتی در آن تعبیه شده است و امکان نظارت غیرحضوری 

بر تجهیز و مصرف منابع شبکه بانکی را فراهم می کند.

                         گسترش پرداخت تسهیالت با پیاده سازی فناوری» لندتک«

بر اســاس آمار شاپرک تعداد تراکنش 
ها در 8 ماهه نخســت ســال گذشته 
با ســال جاری مقایسه شد. طبق این 
قیاس تعداد تراکنش های سال جاری 

روند صعودی نسبت به سال گذشته داشته است.
بــه گزارش پایگاه خبری بانکــداری الکترونیک، آمارهای 
شــاپرک نشــان می دهد در مرداد ماه تعداد تراکنشــها 

که رشــدی بالغ بر 19 درصد داشته باالترین میزان و در 
فروردین ماه با 10 درصد رشــد نســبت به سال گذشته، 
کمترین میزان تراکنش ها را به خود اختصاص داده است .

همچنیــن در مهر و آبان مــاه اگر چه 
نسبت به سال گذشــته تعداد تراکنش 
ها افزایش یافته اما نمودار رشــد از روند 
یکنواخت این دو ماه نســبت به یکدیگر 
خبر می دهد.هر چند که بیشــترین میــزان تراکنش در 
شهریور امســال انجام شده اما میزان رشد تراکنش ها در 

مرداد ماه چشمگیرتر است.

        سبقت تعداد تراکنش های سال جاری از سال گذشته
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دیدار مدیرعامل و مدیران ارشد بانک تجارت از ایران کیش                
هادی اخالقی مدیرعامل بانک تجارت، مرتضی 
ترک تبریزی نایب رئیس هیئت مدیره و محمد 
فرجود مدیر عامل هلدینــگ فناوری این بانک  
با حضور در شــرکت کارت اعتباری ایران کیش 
با علیرضا موســوی مدیرعامل شــرکت کارت 
اعتباری ایران کیــش و مجموعه مدیریتی این 

شرکت دیدار کردند.
به گــزارش روابط عمومی ایــران کیش هادی 
اخالقی مدیر عامل بانک تجارت در این نشست 
با اشــاره به این که ایــران کیش همواره تالش 
داشته تا همگامی خود را با توسعه خدمات بانک 
نشــان دهد اظهار کرد: باید خدمات پشتیبانی 
تقویت شــود، ایران کیش مجموعه وسیع، غنی 
و ارزشــمندی در حــوزه عرضــه محصوالت و 
راهکارها داشته است اما باید تمرکز برای عرضه 

هرچه بهتر این حوزه ها و محصوالت بیشــتر شــود. باید 
حوزه ها چه سخت افزاری و نرم افزاری هر کدام در جای 

خود تعریف شوند.
وی گفت: اگربه واســطه گستردگی خدمات شرکت، نیاز 
به اضافه کردن واحد یا بخشــی جدید در ســازمان است 
این اتفــاق بیافتد، من از تنوع خدماتی که دراین مدت از 
مجموعه ایران کیش دریافت کردم واقعا لذت بردم اما در 
کنار این باید به فکر بلوغ الزم در بخش های مختلف بود 

تا شبکه یکپارچه ای برای بانک ساخته شود.
مدیر عامل بانــک تجارت با تاکید براینکه میبایســت از 
فرصت بهبود اســتفاده کرد اظهار داشت: دردوره مدیریت 
عاملی پیشــین، آقــای طبری ذهن توســعه گرا و خالق 
برای مجموعه ایران کیش داشــتند و قدردان این زحمات 
هســتیم، کارها و پروژه های  اجرایی شده اند  که باید در 
دوره جدید مدیریتی ادامه یابد و توســعه و تحول جدید 
باشــتاب بیشتری مســیر خود را طی کند و مطمئنیم با 
حضور جناب موسوی مدیرعامل جدید  شرکت این اتفاق 

خواهد افتاد.
اخالقی با اشــاره بــه توجه ویژه ای کــه در دو مجموعه 
بانکداری خرد و بانکداری اصناف در بانک تجارت طی ماه 
های اخیر صورت گرفته اســت گفت : 70 درصد ظرفیت 
بانک از این جنس اســت و با توجه بــه نگاه به بانکداری 
جامــع دراین دوحوزه بخــش های جداگانــه و ویژه ای 

تشکیل شده است.
وی افــزود: در مجموعــه بانک روی ارائــه خدمات غیر 
حضوری که به کســب و کارهای کوچک و اشخاص داده 

می شــود به شــدت حساس هســتیم و الزم است به آن 
بپردازیم. به آقای موســوی مدیر عامل جدید ایران کیش 
بابت شــجاعت پذیرفتن این مســئولیت تبریک میگویم 
فرصت برای بهبود جایگاه ایران کیش کم نیست باید خود 
بانک و ایران کیش هماهنگ باهم باشــند و این مجموعه 

سطح توقعات مشتری را فراهم کند.
اخالقــی افزود : پروژه هایی ماننــد  کاال برگ الکترونیک 
و SCF و ... که پیشــتر انجام شــده اند حمایت شده و به 
سرانجام برســند و البته در راستای اقدامات و پروژه های 

جدید در قالب PSP گام برداشته شود.

*همسویی بانک و ایران کیش
علیرضا موســوی مدیر عامل شرکت کارت اعتباری ایران 
کیــش هم با تاکیــد براینکه باید سیاســت های بانک و 
شرکت در راســتای همسویی با یکدیگر پیش روند گفت: 
فضای کار در مجموعه ایران کیش بسیار باز و وسیع است 
و فرصت های بسیاری برای مسیر توسعه در پیش روست.  
در عین حال باید اولویت هایی را نیز در این چارچوب در 
نظــر گرفت. پیش از هرچیزی باید بــا اولویت باال تمرکز 
بر اهدافی داشــت که مربوط به بستن سال مالی شرکت 
است، اولویت بعدی تالش برای انطباق با الزامات شاپرکی 
است. برنامه ریزی بعدی در حوزه بهبود شبکه پشتیبانی 
پذیرندگان اســت که به اندازه تاثیرش در شــرکت ایران 

کیش باید اتفاق بیافتد.
موســوی گفت: تمام تالشــمان را در شرکت ایران کیش 
انجام می دهیم تا ضرباهنگ فعالیت ها را با بانک هماهنگ 

کنیم و درکنار هلدینگ فناوری اطالعات بانک 
تجارت برنامه ریزی کنیم .

 *آنچه حیاتی است
مرتضی ترک تبریزی نایب رئیس هیئت مدیره 
بانک تجارت با اشــاره به اقدامات گذشــته در 
شــرکت ایران کیش گفت: آقــای طبری برای 
شرکت خیلی زحمت کشــید و بانک تجارت را 
خیلی دوست داشــت و عالقه مندانه جلو رفت 
و بانک به ایشــان مدیون اســت و انشاهلل آقای 
موســوی مدیریت جدیــد این راه را باشــتاب 

بیشتری طی خواهند کرد.
وی افزود : شــرکت های PSP با مجموعه ای از 
ذی اثران در ارتباط است و باید به مجموعه آن 
ها توجه کنند و این می تواند با پیچیدگی هایی 

همراه باشد.
ترک تبریزی گفت: شــرکت ایران کیش شــرکت بزرگی 
اســت که هم پشــتیبانی را برعهــده دارد، هم تکنیکال 
سوییچ و پشتیبانی سخت افزاری و تعمیرگاه و اپلیکیشن 
های متفاوتی که نوشــته اســت، این موارد را باید از هم 
تفکیک کرد. ما خواهشــمان این است که این شرکت ها 
همه نیازها ی بانک را تامین نمایند. ایران کیش از بهترین 
شــرکت های ماســت که هم بیزینس های خوبی در آن 
شــکل گرفته و هم از لحاظ تکنیکال در وضعیت مطلوب 
است. نکته موفقیت ایران کیش می تواند تعامالت هرچه 
بیشتر با بانک ها باشد از طریق نمایندگی های شرکت در 
استان های مختلف ، ارتباط با اداره انفورماتیک، ارتباط با 
معاون کســب و کار منطقه و مدیر منطقه خیلی حیاتی 

خواهد بود.

*آینده همکاری
محمد فرجود مدیرعامل هلدینگ فناوری اطالعات بانک 
تجارت نیز دراین نشست اظهار کرد: اعتقاد دارم در مسیر 
بانــک تجارت در بعد فنی، ایــران کیش می تواند جایگاه 
خود را بهبــود داده و درآینده بانک تجارت نقش کلیدی 
ایفــا کند. خیلی از کارها برای بلند مدت می تواند صورت 
بگیرد تا تبدیل به بهترین فین تک پرداختی کشور شویم.

در کوتاه مدت نیز پروژه های اســتراتژیک شرکت را جلو 
ببریــم، برای پــروژه های راهبــردی، ترتیب های جدی 
تــری بیابیم، آماده حضور محصوالت جدیدتر و ســرمایه 

گذاریهای روی آن هستیم.

کتــاب »داده هــای مخــرب« با 
حمایــت شــرکت کارت اعتباری 

ایران کیش منتشر شد.
ایــن کتــاب بــه عنوان یکــی از 

پرفروش ترین کتاب هــای جهان دربــاره کالن داده ها به 
نویســندگی کتی انیل و ترجمه رضا امیدوار تجریشــی و 

نازنین رجب، توسط انتشارات تاچارا به بازار آمد.
کتــاب »داده های مخــرب« نگاهی انتقادی بــه کاربرد 
کالن داده ها در بخش های مختلف جامعه دارد. نویســنده 
کتاب، در هر فصل نشــان می دهد که اســتفادۀ ناشیانه و 
غیرمسئوالنه از کالن داده ها چگونه می تواند بر حساس ترین 

مراحل زندگی مردم، به خصوص فرودستان، تاثیر مخربی 
داشته باشد.

این کتاب نه تنهــا برای عالقمندان به علوِم داده بلکه برای 
افرادی در حوزه های سیاســتگذاری، علوم سیاسی، اقتصاد 
و جامعه شناسی فعالیت می کنند نیز سرشار از تلنگر است. 
تالش نویســنده برای ارائه روایت های مستند و نگاه چند 
بعدی او حساسیت بسیار زیاد استفاده از کالن داده ها را به 

خوبی به مخاطب منتقل می کند.

شــرکت کارت اعتباری ایــران کیش در 
کنار حوزه فعالیت پرداخت الکترونیکی و 
فناوری، در راستای اشاعه و فرهنگسازی 
آن نیــز گام بــر می دارد. از ســویی این 
شرکت، همواره بر دوش خود مسئولیت های اجتماعی را 
به اشکال مختلف احساس می کند. حمایت از نویسندگان 
و مترجمان کشــور نیز یکی از همیــن راه های عمل به 

مسئولیت های اجتماعی و امور فرهنگی است.
داده های مخرب نیز در چارچوب همین سیاســت ترجمه 
و منتشر شده است. این کتاب همراستا با تحوالت کنونی 
جهان تصویری خاص از عصر حاضر را به نمایش می گذارد.

        انتشار کتاب داده های مخرب با حمایت ایران کیش
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برای آشــنایی هرچه بیشتر کارکنان ایران کیشی با مدیر 
عامل جدید،علیرضا موســوی  از فرصت استفاده کردیم تا 
پای صحبت های او بنشــینیم و پرسش هایمان را از وی 

رودررو بپرسیم . 

*با توجه به حضور پیشــین شما در معاونت 
شاپرک و شرکت های پرداخت، تا چه میزان با 
شرکت ایران کیش آشنایی داشته و به تحلیل 
نقاط قوت و ضعف آن پرداخته اید؟ ایران کیش 
را در آغــاز حضورتان به عنــوان مدیر عامل 

چگونه می بینید؟ 
قبل از هرچیز باید بگویم باعث افتخار من است که امروز 
در مجموعه ایران کیش و در کنار کسانی هستم که سالیان 
سال است در شبکه پرداخت فعالیت دارند. اگر به گذشته 
برگردم آشــنایی من با ایران کیش به اوایل دهه هشــتاد 
بر می گــردد، جایی که در شــرکت خدمات انفورماتیک 
مشــغول به فعالیت بودم و مسئولیت پروژه بانک صادرات 
را برعهده داشتم. دوستان ایران کیشی، آن زمان در طبقه 
پایین همان ساختمان بودند. ارتباطات و آشنایی با ایران 
کیش از همان وقت به نحوی وجود داشــت. بعد از آن هم 
چرخه روزگار مســیر من را از تجربه های بانکی به سمت 
صنعت پرداخت برد، تا جایی که مشخصا چندین سال در 
شرکت سداد به عنوان عضو هیئت مدیره و معاون طرح و 
برنامه مشــغول به کار شدم و حدود یکسال هم به عنوان 
معاون خدمات شــبکه پرداخت در شاپرک حضور داشتم. 
قاعدتا این مسائل باعث شد تا دورادور فعالیت هایی مانند 
اقدامات ایــران کیش را رصد کنم و در ســطح اطالعات 
عمومی، نه تنها ایران کیش بلکه در مورد ســایر شــرکت 
ها اطالعات داشــته باشم. طبیعتا با توجه به بورسی بودن 
ایران کیش یکســری از اطالعات هم دراختیار عموم قرار 
می گیرد،  البته قاعدتا به ریز در جریان سیاست های این 

شرکت نبودم.
شــرکت ایران کیش ویژگی های مثبتــی دارد، از ویژگی 
های مثبتش می توان به ســرمایه انسانی آن اشاره کرد. 
افراد فنی، عالقه مند و با تعصب در این شرکت زیاد است 
با وجود آن ها می توان به توسعه امیدوار بود. ویژگی دیگر، 
گســتردگی فعالیت های این سازمان است. البته خیلی از 
شــرکت های PSP این ویژگی را دارند. به نظر میاید می 
توان ضرباهنگ فعالیت های شــرکت را در عرصه صنعت 
پرداخت هماهنگ تر کرد. شــاید به خاطر نگاه سود آوری 
مفهوم صرف PSP، برخی مواقــع در ایران کیش مغفول 
واقع شده اســت، بنابراین بناست مفهوم اقدامات شرکت 
را به ســمتی ببریم که مفهوم PSPاســت.  به عبارتی با 
نگاهی که بــه قوانین باال دســتی و رگوالتوری داریم در 
تالش هســتیم تا وزن PSP بودنمان را بیشــتر کنیم و با 
همــکاران پیگیری که وجود دارند به نتیجه برســیم. هر 
هفته با دفاتر اســتانی جلسه داریم و عملکردشان و برنامه 

های هفتگی شان رصد می شود. امیدوارم با ظرفیت های 
PSPموجود، فعالیت های شــرکت تطابق های بیشتری با

بودن داشته باشد.

*به ویژگی های مثبت اشاره داشتید، اما کدام 
مزیت اســت که ایران کیش را نسبت به سایر 

شرکت های پرداخت متمایز می کند؟ 
یکی از ویژگــی هایی که ایران کیــش دارد و هم گاهی 
حسن و مزیت و هم گاهی ممکن است منفی باشد، تنوع 
بانک هایی اســت که با آن در حال تعامل است. این تنوع 
برای جذب پذیرنده مفید است چرا که پذیرنده می تواند با 
حساب های مختلف از  ایران کیش خدمات بگیرد، اما اگر 
همین موضوع درست، مدیریت نشود خودش آفت خواهد 
شد. مزیت دیگر ایران کیش آن است که سهامداران عمده 
به شدت پای کار هســتند. هر زمانی که شرکت پرداخت 
همســوی با بانک نباشد شــرکت  PSPآن رشدی را که 
باید نمی کند. ایران کیش این همســویی را با بانک دارد 
و همین امر یعنی جای رشــد برایش زیاد است. در جلسه 
ای که با مدیران ارشــد بانک داشتیم این مسئله به خوبی 
دیده می شود و این نقطه قوت است. با آنچه که نزد بانک 
 PSP سراغ داریم فضا برای رشــد فعالیت های مرتبط با

هم بازاست. 

*اولویت هایی که برای ســال 1402 در دستور 
کار قرار دادید چیست؟ 

برنامه کلی ظرف چهار ماه آینده این است که یک درصد 
سهم بازار بازگردانده شود.

 تالش این اســت تا یکسری از زیر ســاخت ها را آماده و 
برنامه ریزی ها را همســو با سهامدارانمان در سطح شعب 
بانک کنترل کرده و به آن ها نظارت داشــته باشیم. دلیل 

جلســات هماهنگی نیز کنترل و برنامه ریزی برای آینده 
است. 

*چه قدر روی بازارســازی و افزایش سهم در 
بازارهای جدید برنامه دارید؟

بایــد قدم بــه قــدم گام برداشــت، می توانیــم اهداف 
بلندپروازانــه را مطرح کنیم یا همیــن االن از نو آوری و 
بازارهای جدید بگوییم. ولی اعتقاد من این اســت که اول 
به هدف چهارماهه برســیم،  بعد از آن روی برنامه ریزی 
بازارهای جدید و سهم بازارهای از دست رفته تمرکز کنیم 
و با نوآوری که در شــبکه پرداخت انجام می دهیم ضمن 
توجه بــه رگوالتوری و الزامات آن، گام های مناســب را 
برداریم. در عین حال که داریم بازارهای پیشین را دنبال 
می کنیم، بازارهای جدید را هم می توان در نظر گرفت. 

* به همســویی ایران کیش با بانک ها اشاره 
داشتید. به هر روی سهامدار اصلی ایران کیش، 
بانک تجارت است. همسویی در اهداف با بانک 
بزرگی چون تجارت در عیــن توازن منافع با 

دیگر سهامداران چگونه حاصل خواهد شد؟
ما اگر با بانک تجارت به ارتقای عملکردی برســیم، قطعا 
هیچ بانک دیگری نمی خواهد از این چرخه عقب باشد و 
خود به خود این همسویی پیش می آید. اگر با ایجاد یک 
مکانیســم در بانک تجارت، موفقیت و اثر بخشی الزم را 
داشته باشیم،  قطعا بانک های دیگر نیز از اقدامات بیشتر 
ایران کیش برای بانک خودشــان استقبال می کنند، اما 
موازی با افزایش ســطح تنوع درخواســت ها، نیاز به زیر 
ســاخت ها و کنترل های زیادی هم هســت و هر بانک 
ممکن اســت اولویتهایی متفاوت داشــته باشد. باید این 
تنوع، مدیریت شــود. قطعا برنامه این نیســت تا تنوع ها 

                                                  گفتگوی پرداخت سبز باموسوی مدیرعامل ایران کیش
                                            اصالح نظام کارمزد یک ضرورت است 
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را کاهــش دهیم چون از دید پذیرنده این تنوع به ســود 
اوســت، اما باید سعی کرد چارچوب فعالیت ها به یکسان 
سازی برسد تا بیشتر تعامالتمان در بانک های مختلف یک 
شکل شود، به عبارتی نسخه خوبی با بهترین و  بزرگترین 
سهامدارانمان ایجاد کرده و این نسخه را به سایر بانک ها 

تسری دهیم. 

فکر  پرریســکی هستیم  و  ویژه  درشرایط   *
میکنید بزرگترین ریسک هایی که شرکت طی 
ماه های آینده با آن روبه روست چه میباشد و 
چگونه می توان از آن ها عبور و ریســک های 

موجود را مدیریت کرد؟ 
ایــران در حــوزه نو آوری جزو کشــورهای متوســط رو 
به باالســت، این نشــان می دهد که چه قــدر جوانان با 
اســتعدادی داریم و قطعا اگر عرصه برای آن ها باز شــود 
اســتعدادها بیشتر شکوفا می شــوند. برای جبران تحریم 
ها باید به دنبال نوآوری باشــیم. مسئله دیگری که شبکه 
پرداخت ما با آن مشــکل دارد بحث نظام کارمزد اســت 
که باید از ســمت قانونگذارمدیریت شــود و متاسفانه ما 
دراین قســمت کند پیش رفتیم که البته دلیل هم دارد. 
مــن احتمال می دهم این مســئله، پیچیدگی هایی دارد 

که باعث شــده مسئولین نتوانند 
به یک جمع بندی در این زمینه 
برسند و نظام کارمزد را در شبکه 
پرداخــت اصالح کننــد. اصالح 
نظــام کارمزد باید اتفــاق بیافتد 
شــبکه پرداخت ما درآمد عمده 
اش از همین قســمت است. 95 
درصد سهم تراکنش ها روی ابزار 
پذیرش دستگاه های پوز است و 
مکانیســم در آمدی آن ها نیز به 
آنجا برمی گردد. بنابراین باید این 
اصالح صــورت بگیرد اصالح، هم 
می تواند اصالح مبلغی باشد و هم 
اصالح ماهوی و ریشه ای به این 
معنا که مشخص شود چه کسی 
باید این کارمزد را پرداخت کند؟ 
این ها دو جنبه ســخت تصمیم 
گیری در رگوالتور است. تاثیرات 
اصالح نظام کارمزدی در شــبکه 
است،  گســترده  خیلی  پرداخت 
بنابراین همان هایی که مسئولیت 
این بخش را دارنــد باید به همه 

جوانب فکر کنند.

*بنــا براین تــداوم نظام 
موجود  شکل  به  کارمزدی 
یکی از ریسک های شرکت 
های پرداخت ازجمله ایران 

کیش است؟
بلــه البته قانونگذار هم این موضوع را با جدیت دنبال می 
کند، اما نیاز شــبکه پرداخت این اســت که هرچه زودتر 
تصمیم نهایی گرفته شود. جایی که در آمد نباشد و نتوانی 
هزینه کنی، نوآوری هم نیست، چون نوآوری هزینه دارد. 
اگر این روند ادامه داشته باشــد، چون مقوله در آمد زیر 
سوال می رود، نو آوری ها درشبکه پرداخت هم که نیاز به 
صرف هزینه دارد، تحت الشعاع قرار می گیرد و نتیجه آن 
می شود تا شرکت های پرداخت تنها روزمرگی کنند و به 

فکر حفظ شرایط موجود باشند، نه خالقیت. 

*به نظرتان گفتمان بیــن رگوالتور و صنعت 
پرداخت به درستی انجام می شود؟ 

ایــن گفتمان وجود دارد و به تعدد در جلســات مختلف 
پیشــنهادات داده و گرفته شده اســت اما در حال حاضر 
تصمیم گیری کالن مطرح است. نگرانی هایی مانند تاثیر 
تورمی، گردش پول و ســرعت گــردش پول وجود دارد و 

باید به یک جمع بندی برسند. 

*به طور مشخص به جز موارد اشاره شده، ایران 

کیش با چه تهدیدهای دیگری روبه روست؟ 
تحریم هــا تاثیرش را در بخش های متفاوتی تحمیل می 
کند، نیازهایی که شــما برای تداوم سطح سرویس دهی 
بایــد تامین کنید را تحت تاثیر مــی گذارد،  برای امنیت 
شــبکه نیاز به هزینه و به روز رســانی زیرساخت هاست. 
برای توســعه ابزار پذیرش نیاز به سرمایه دارید، یا باید به 
اصــالح ناوگان خود بپردازید. افزایش قیمت ارز باعث می 
شود زیرساخت ها را گرانتر تهیه کنید، نتیجه زیرساخت 
گرانتر اینکه از ســبد درآمدی، هزینه بیشتری می کنید 
و در نتیجه مانده ای که برای توســعه نــوآوری درآینده 
خواهید داشت کمتر و کمتر می شود، بنابراین تحریم ها 
علیه توسعه زیرساخت هاست. البته ما ریسک های دیگری 
هم داریم. نیروی انســانی خودش می تواند تبدیل به یک 
ریســک شــود، انگیزه کار و تداوم آن برای نیروی انسانی 
مهم اســت. وقتی حال نیروی انسانی خوب است که حال 
شــرکت خوب باشد و برعکس. نگرانی های نیروی انسانی 

هم نگرانی های شرکت است. 

*ایران کیش را در پایان سال 1402 در کجا می 
بینید؟ 

اصل مطلب این اســت که مسیر درستی را بچینید، قطعا 
ایران کیش در مسیر درســت است. اما ایران کیش برای 
گرفتن سهم بازار خود چالش های بزرگی دارد، امید دارم 
که در پایان ســال 1402مفهوم PSP بودن را بیشــتر در 
شــرکت داشته باشیم. امیدوارم که تعداد تراکنش های ما 
صعودی شود. ازدست دادن سهم بازار نباید نهادینه شود. 
چیزی که من امیدوارم سهم بازار را تا سال آینده برگردانیم 
و فعالیت های ما در قالب PSP با قوت بیشترشکل بگیرد و 

بروکراسی ها در شرکت کاهش بیابد.

*اخیــرا طرح های جدیــدی مانند کاال برگ 
الکترونیکی در شرکت شــکل گرفته بود این 
پروژه های جدید چه ســر نوشــتی خواهند 

داشت؟
وقتی پروژه ای در شــرکت ایران کیش مطرح می شود از 
آن به بعد این پروژه مانند دارایی های این شرکت خواهد 
بود و باید از آن ها حمایت کنیم، اعتقاد من این است که 
تمام این پروژه ها را باید به نتیجه رساند و کمک کنیم که 
ایران کیش سربلند باشــد، چون این پروژه ها قول و قرار 
ایران کیش اســت و این قول و قرار باید انجام شــود و به 
نتیجه برسد. درمورد پروژه کاال برگ که به طور مصداقی 
بدان اشاره کردید باید بگویم که این پروژه را هم ادامه می 
دهیم چه در حوزه ســوییچینگ چه در حوزه رگوالتوری. 
هستیم و حضور خواهیم داشت. پروژه سوخت هم با انرژی 
مضاعفی دنبال می شود در شاخص  PSPبودن هم فعالیت 
صورت می گیرد. فرقی نمی کند چه شــخصی مسئولیت 
هدایت ایران کیش را دارد آنچه که درجریان است شریان 
زندگی و کار در شرکت است ولی باید با برنامه ریزی دقیق 
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و تعیین شــاخص ها به اهدافی که برای خودمان تعریف 
می کنیم برسیم.

*حضور یک مدیرعامل جدید این ســوال را 
ایجاد می کند که ما قرار است با یک تغییر باور 
در سازمان روبه رو باشیم و یا ادامه همان روند 

گذشته با سرعت بیشتر؟
من اعتقاد دارم که شــخص مدیر عامل نباید خیلی زیاد 
در روند پیشــرفت شــرکت تاثیرگذار باشد. کار گروهی و 
اســتراتژی سازمانی همسو می تواند عامل موفقیت باشند 
ایران کیش در مســیر PSP گری اســت. سعی می کنیم 
ضمن حفظ تمام قول و قرارها دراین مســیر با ســرعت 
بیشتری حرکت کنیم و با برنامه ریزی در عرصه هایی که 

ضعیفتر کار کردیم، بهتر پیش رویم. 

*شما خود در شــاپرک بودید و همیشه رتبه 
بندی های شاپرک برای شرکت های پرداخت 
به همراه داشــته است  حرف و حدیث هایی 
فکر می کنید ایــن رتبه بندی ها تا چه میزان 
به واقعیت نزدیک است و بیانگر مسیر درستی 
است که این نهاد در رنکینگ شرکت ها به کار 

می برد؟  
شاپرک بر اساس یکسری شاخص هایی که مربوط به شبکه 
پرداخت اســت رنکینگی را اعالم می کند، ما باید ببینیم 
شاخص های خود شرکت پرداخت چیست؟ سهامدار از ما 
چه می خواهد؟ آیا شــاخص های بولتن جزو آن است یا 

درکنار آن چندین شــاخص مهم دیگر هم وجود دارد اما 
در بولتن نمی آید. نقدهــای زیادی وجود دارد که بولتن 
شــاپرک مالک خیلی از تصمیم گیریها و عملکردها شده 
اســت البته اینطور هم نیست که این شاخص ها عملکرد 
یک شــرکت را بد نشــان دهند درحالیکه شرکت حالش 

خوب باشد. باید شاخص های دیگری به غیر از این که در 
بولتن شاپرک است را نیز در نظر گرفت. 

*بنابراین شاخص های شــاپرک همه چیزی 
نیست که باید باشد؟ 

قطعا نیســت. اطالعات شاخص های شــاپرک در حوزه 
تراکنش و شبکه پرداخت است و اطالعاتی در مورد هزینه 
کرد و میزان دارایی شــرکت و... ندارد، اما براســاس آن 
شــاخص های موجود، بخشی از عملکرد را نشان می دهد 
ولی اینکه براســاس این شاخص، عملکرد کلی شرکت را 

قضاوت کرد، نمی توان چنین چیزی را گفت.

*صحبت پایانی تان برای کارکنان ایران کیش 
چیست؟ 

خیلی دوســت دارم حوزه ارتباط من با همکاران شرکت 
بیشتر و بیشتر شود. افتخار من این است که در هرمجموعه 
ای که می روم به دنبال تغییر آدم ها و اتوبوسی کار کردن 
نیســتم هرجایی که رفتم تعداد مخاطبین من بیشــتر و 
بیشتر شــده است. امیدوارم در کنارهم با برنامه ریزی که 
انجام می دهیم، روی اجرا و اهداف تمرکز کنیم و با تاکید 
روی شــاخص هایی که مدنظر ســهامداران عمده است، 
مطلوبیت بیشتری داشته باشیم و روزهای خوبی که باید 

به آن برسیم را تجربه کنیم. 
در برنامه ام هســت تا به اســتان ها هم بروم و از نزدیک 
شــاهد آنچه که در دفاتر اســتانی می گذرد باشم. تاکید 
بنده برنامه ریزی و تالش جهت رســیدن به اهداف برنامه 
ریزی شــده است و امیدوارم بنده و همه همکاران با دقت 
نظر در این خصوص در جهت رســیدن به اهداف سازمان 

قدم برداریم. 
آرزوی بنده سالمتی و تندرستی تک تک عزیزان است و از 

خدای بزرگ می خواهم که کمک حال ما باشد.
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پرداخت  شرکت  که  زمانی  هر 
شرکت   نباشد  بانک  با  همسوی 
PSPآن رشــدی را که باید نمی 
کند اما ایران کیش این همسویی 
با بانک را دارد و همین امر یعنی 
جای رشد برایش زیاد است فضا 
برای رشد فعالیت های مرتبط با 

PSP هم بازاست . 
تاثیرات اصالح نظام کارمزدی در 

شبکه پرداخت گسترده است

✍��سمیرا صادق: امروزه برنامه های بانکی توسط عموم 
مردم به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند. بانک 
های پیشرو و شرکت های با تجربه توسعه نرم افزار همکاری 
می کنند تا راه حل های بانکــی کارآمدی را ایجاد کنند 
که نیازهای هر مشــتری را برآورده کند. در عصر افزایش 
تکنولوژی، خدمات دیجیتال روز بــه روز محبوب تر می 
شوند، بنابراین، ارائه خدمات وب و برنامه های تلفن همراه 

به مشتریان بسیار مهم است. مشتریان می خواهند در 
اکثر موقعیت ها بتوانند پول خود را مدیریت کنند و 
این کار را به ساده ترین شکل ممکن انجام دهند. 
راحتی استفاده از اپلیکیشن به طراحی آن 
UX/ بستگی دارد. بیایید به اهمیت طراحی

UI در هنگام توسعه راه حل های بانکداری 
تلفن همراه اشاره کنیم:

*طراحی برای اعتماد و تعامل
هر محصول دیجیتال مرتبط با امور مالی با 
این چالش کــه تا چه میزان  قابل اعتماد و 
نوآورانه اســت رو به رو می شــود. برای این 

موضوع  میبایست به موارد زیر اشاره کرد : 
نمایش تاریخچه پرداخــت و آمار دقیق در 

مورد جایی که کاربر پول خرج می کند.
ارائــه راه های متعدد بــرای ورود به برنامه 

)اسکن انگشت و تشخیص چهره(.
افزودن انیمیشــن ها و ریز تعامل ها به وایرفریم ها، بنابراین 

محصول نهایی کاربر را درگیر می کند و خوشحال می کند.

*رفع نیازهای کاربر
برای اندازه گیری کاربرپسند بودن برنامه جدید بایدآزمایشات 
قابل استفاده ای مانند تست کاربردپذیری انجام داد. این به 

ما اجازه می دهد تا محصول را بیشتر اصالح کنیم.
برای هیچ کس در جهان پوشیده نیست که تجربه کاربری 
کلید توسعه اپلیکیشنی است که مردم از آن استفاده کنند 
و این در هیچ کجا به اندازه برنامه های بانکی مهم نیست. 

در سال 2021، مانی سامیت Money Summit گزارش 
داد که:

71 درصد از مشتریان بانک ها یک تجربه دیجیتالی ساده و 
آسان را به جای کارکنان مهربان و مفید ترجیح می دهند 

)آیا این جالب و عجیب نیست؟(
33 درصد از مشتریان بانک در صورتی که تجربه کاربری 
ضعیفی داشته باشند، استفاده از اپلیکیشن بانکداری تلفن 

همراه را ترک کرده اند
34 درصد از مشتریان بانک به دلیل تجربه ضعیف دیجیتال، 

ارائه دهنده خدمات مالی خود را تغییر داده اند.
تبادل مالی باید تجربه ای آســان، راحت و خوشایند باشد. 
خوشبختانه، بانک ها و موسســات مالی در سراسر جهان 

شروع به دریافت آن کرده اند.
 زمان می برد تا بانک هــای بزرگ بپذیرند که دیجیتالی 
شدن در حال وقوع اســت و تجربه کاربر هسته اصلی آن 
است.COVID 19آن را تغییر داد و توسعه برنامه های بانکی 
را تسریع کرد و بانک های بیشتری را مجبور کرد تا خدمات 

خود را دیجیتالی کنند. 
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    گفتگو با روسای دفاتر برتر کشور 
برترین دفاتر در همایش اخیر مدیران 
ســتادی و دفاتر خود را شناختند. به 
همین مناسبت به سراغ صادق بهمنی 
رئیس دفتر اســتان فارس- دفتر برتر 
گــروه اول - مهدی اکبری رئیس دفتر 
کرمانشاه -دفتر برتر گروه دوم-  و امین 
براتی رئیس دفتر خراسان جنوبی )هم 
اکنون خراسان رضوی( دفتر برتر گروه 

سوم رفته و با آن ها گفتگو کردیم. 

*ضمن تبریــک بابت برگزیده 
شــــدن شما به عنوان دفتر 
برتر ممنون می شــوم در ابتدا 

توضیح کلــی درمورد دفتر و این که چه تعداد 
در استان مشغول به فعالیت هستند بفرمایید و 

اینکه وضعیت درسال جاری چه طور بود؟

مهدی اکبری: دفتر کرمانشــاه در سال 1390 با 8 نفر 
پرسنل شــروع به کار کرد و هم اکنون 49 نفر به صورت 

مستقیم افتخار همکاری در دفتر را دارند.
اکثر همکاران اســتان کرمانشــاه به خصــوص نیروهای 
ستادی دارای سابقه طوالنی در شرکت هستند و تعصب، 
همدلی و همراهی تمامی پرسنل با هم، مهمترین شاخص 

دفتر کرمانشاه است.

صــادق بهمنی: دفتر فارس یکی از دفاتــر بزرگ ایران 
کیش اســت و با حدود 45000 پایانه در ســطح استان 
در حال فعالیت هســتیم. همانطور که می دانید  اســتان 
فارس یک اســتان پهناور بوده که حدود 7% مســاحت 
ایران را تشــکیل داده، ما ســرویس و خدمات خود را به 
32 شهرستان با 66 نیرو در سطح استان انجام می دهیم.

ناگفته نماند امســال موضوع کدهای مالیاتی و غیرفعال 
شــدن آنها و بعضا عدم همــکاری برخی پذیرندگان با ما 
در فعال سازی شروع یک سال سخت برای ما را رقم زد. 

امین براتی: من امین براتی رئیس دفتر خراسان جنوبی 
که در سال 90 با سمت کارمند دفتری در شرکت مشغول 
به کار شدم و درسال 92 مسئولیت دفتر خراسان جنوبی 
به من ســپرده شــد که اخیرابا اعتماد مدیران به استان 

خراسان رضوی منتقل و مســئولیت شهرستان های این 
استان به من  سپرده شده است.

 دفتر خراســان جنوبــی دارای 4 نیــروی دفتری و 10 
پشتیبان با 7000 دستگاه منصوبه است سال جاری برای 
همه ما سالی متفاوت بود، از بحث های مالیاتی و غیرفعال 
شدن کارتخوان ها تا اجرای پروژه های جدید نظیر مناطق 

استحفاظی که در ابتدا چالش هایی ایجاد کرد.

*دراین مســیر چه دغدغه ها و چالشــهایی 
داشتید و چگونه از آن گذر کردید؟

مهدی اکبری : غیر فعال شــدن تعداد زیادی از پایانه ها 
به دلیل مشکالت مالیاتی یکی از دغدغه های اساسی سال 

1401 بود که با تالش شــبانه روزی همــه همکاران در 
خصوص ثبت نام مالیاتی و ثبــت مجدد پایانه ها، بخش 

زیادی از پایانه ها مجدد فعال شد.
مهاجرت نانوایی ها به PSP دیگر به دلیل ســهمیه بندی 
آرد و انحصاری شدن، دغدغه دیگر سال 1401 بود که با 
جایگزینی پروژه های دیگر از جمله دکه ها و جایگاه های 
CNG مقداری از سهم تراکنشی از دست رفته جبران شد.

صادق بهمنی: با توجه به غیرفعال شــدن دســتگاه ها؛ 
چالش بزرگ ما حفظ دســتگاه های موجود و جایگزینی 
دســتگاه های جمع آوری ناشی از غیرفعال سازی مالیات 
بود. این بحران برای ما بسیار سخت بود و ابتدا باید قبول 
مــی کردیم این یک بحران بزرگ اســت و در مرتبه دوم 
فکری برای آن کرده و با بررســی هایــی که انجام دادیم 

بهترین اقدام را بازاریابی و نصب جدید دیدیم . 
البته آن دسته از پذیرندگان که عملکرد مطلوبی داشتند 

را به هر نحو بود حفظ کردیم. 
اســتفاده از پتانســیل بانک ها و پرسنل دفتر به ما بسیار 

کمک کرد. 

امین براتی: برای موفق شــدن باید از چالش ها استقبال 
و بــرای رفع آنهــا برنامه ریزی کرد، یکــی از اصلی ترین 
دغدغه های من در این سالها بحث تراکنش های استان و 
افزایش سهم بازار شرکت در استان بوده است که با توجه 
به شرایط خاص امسال از ابتدای سال سعی کردم با برنامه 
ریزی مناســب و انجام پی ام کیفی ، جذب فروشگاه های 
جدید، ســهم بازار استان را افزایش دهیم 
که این اقدامات منجر به افزایش ســهم 
بازار اســتان علی رغم موضوعات مالیاتی 

شد.

*به پروژه های اســتانی خود در 
سال 1401 و میزان موفقیتهای آن 

اشاره کنید.
مهدی اکبری: پــروژه مجتمع تجاری و 
اداری مگامال کرمانشــاه که با همکاری 

همکاران محترم توسعه بازار به صورت 

مهــدی اکبری: پــروژه مجتمع 
تجاری و اداری مگامال کرمانشــاه ؛ 
پروژه تجهیز جایگاه های ســوخت 
CNG به دســتگاه های سیار که با 
همکاری صنــف جایــگاه داران در 
حال اجرا می باشــد،پروژه فروشگاه 
های زنجیره ای استان وپروژه تجهیز 
داروخانه های شبانه روزی استان که 
اکثر داروخانه های مهم استان جذب 

شده اند را دنبال می کنیم
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انحصاری جذب شــد؛ پروژه تجهیز جایگاه های سوخت 
CNG به دســتگاه های سیار که با همکاری صنف جایگاه 
داران در حال اجرا می باشــد،پروژه فروشگاه های زنجیره 
ای اســتان از جمله فروشــگاه های ســعید امینی که به 
دســتگاه های پروژه کاالبرگ نیز تجهیز شــده اند.پروژه 
تجهیز داروخانه های شبانه روزی استان که اکثر داروخانه 

های مهم استان جذب و تجهیز شده اند.

صادق بهمنی: پروژه بزرگ ما تعامل بیش از بیش با بانک 
ها و نصب ســریع کارتخوانهای درخواستی بود که البته 
در این موضوع بســیار موفق بودیــم به نحوی که جهش 
بســیار در تعداد نصب همراه با کاهش مدت زمان نصب 

را نیز داشتیم. 
شاید جزو معدود استان هایی هستیم که تعداد کارتخوان 
هــای منصوبه ما با توجه به بحــث کدمالیاتی و غیرفعال 
شــدن آنها کاهش پیدا نکرد و بلکه زیادتر هم شــد. هر 
دســتگاهی را جمع آوری کردیم حداقل دو دستگاه جای 

آن نصب کردیم.
بازاریابی های خرد با تراکنش های متوسط 10 تا 15 هزار 

عدد بسیار داشتیم . 

امین براتی: پروژه های متعددی را اجرا کردیم که مهم 
ترین آن ها جذب ســازمان نظام مهندسی استان و نصب 
PCPOS با قابلیت تسهیم، جذب بزرگترین هایپرمارکت 
اســتان با تعداد 20000 تراکنش ماهانه ، جذب چندین 
مجتمع نان با ماهانه 15000 تراکنش و جذب فروشــگاه 
های VIP در ســطح شهرستان های استان که همه این 

موارد منجر به افزایش تراکنش های استان شد.

*تا چــه میزان مدیران ارشــد در راســتای 
حل مشــکالت گام برداشته اند؟

مهدی اکبری: باعث افتخار ماســت که در ســازمانی 
فعالیت داریم که مدیران شــرکت همگام با تمام پرسنل 
صف در محل کار حضور دارند و همیشــه پشــتیبان ما 
می باشــند. معاونت امور پذیرندگان و ســایر مدیران و 
همــکاران در امور پذیرندگان در هــر زمانی که نیاز بوده 
اســت ما را حمایت کرده اند. قطعا این همدلی و حمایت 

هاســت که به ما انگیزه تالش بیشــتر و حرکت در مسیر 
رسیدن به اهداف شرکت خواهد داد.

صادق بهمنی: بی شــک هر قدمی ما در استان برداریم 
اگر کمک و همیاری مدیران باال دســتی در آن نباشد، ما 
موفق نمی شویم. کمک و همراهی مدیران ارشد در نیمه 
اول ســال برای ما بسیار ملموس و تاثیر گذار بود و بر این 
اساس ما هم سعی کردیم جواب همکاری آنها را با عملکرد 

مثبت نشان دهیم.

امین براتی: برای حل مشــکالت و پیشرفت سازمان دو 
نکته بســیارمهم است، یکی عزم راسخ در مدیران سازمان 
برای حل مشــکالت و دیگری پیگیری های متعدد جهت 
رفع مشکالت که قســمتی از این موضوع به بدنه سازمان 
برمی گردد و الزم اســت افراد ضمن بیان مشکالت، رفع 

آنها را از مدیران مطالبه کنند.

*چه حسی نسبت به شرکت دارید؟ آیا خاطره 
ای که این حس را برایمان نشان دهد می توانید 

تعریف کنید؟
مهدی اکبری: در قبال شــرکت و همکارانــم، همانند 
خانواده ام احساس مســئولیت و رابطه دوستی و تعصب 

دارم.
در یک مهمانــی خانوادگــی بودم که 
خبردار شدم ســرورهای شرکت از کار 
افتاده اند و دســتگاه هــای کارتخوان 
شرکت خطای ارتباط دارند. ناراحتی در 
مهمانی در چهــره من به وجود آمد که 
همه خانواده متوجه شدندو باور نداشتند 
که صرفا به دلیل مشــکل کاری به این 

شدت ناراحت و دگرگون شده ام.
ایــن خاطــره را گفتم که عنــوان کنم 
تمامــی دغدغه های شــرکت هر چند 
مشــکل مربوط بــه بخــش دیگری از 
سازمان باشد، دغدغه و ناراحتی بزرگی 
برای من خواهد داشت و تعالی شرکت نیز به همین میزان 
برای من باعث خوشــحالی است، هر چند که من سهمی 

در آن موفقیت یا چالش نداشته باشم.

صادق بهمنی:  من در شرکت یا کاری که حس خوبی به 
مــن نمی دهد ، کار نخواهم کرد و آنجا نمی مانم  بر این 
اساس نسبت به ایران کیش با تمام چالش هایی که دارد، 

حس خوبی دارم . 
مدت همکاری من در این شرکت حدود 2 سال می باشد 
و خاطره خوبی که می توانــم عنوان کنم، همزمانی تولد 

فرزند دومم با سالگرد همکاری من با ایران کیش بود. 

امین براتی: ایران کیش اولین تجربه رســمی کاری من 
بود و روزی که اســتخدام شــدم فکر نمی کردم سالیان 
طوالنی در شرکت باشــم و اکنون ایران کیش را خانواده 
خود می بینم. خاطــره های متعددی از ایران کیش دارم 
از ســال 90 و اول اســتخدام که تا پاسی از شب دستگاه 
های پروژه سپه را با دستور مدیرعامل وقت سازمان نصب 
میکردم یــا در زمان بحران هایپرکام برای آماده ســازی 
دســتگاه ها و تعویض انها مجبور بودیم ســاعات طوالنی 
در شرکت باشــیم و یا حتی پروژه مالیاتی که در روزهای 
تعطیل هم برای الصاق دســتگاه ها و فعال سازی آنها در 

محل کار حضور داشتم.

*نحوه تعامل تان با پشتیبان چگونه است؟
مهدی اکبری : پشتیبانان عزیز، زحمتکش ترین نیروهای 
شــرکت هستند  و در ســرما و گرما، با تمام مشکالت در 
خط مقدم شرکت فعالیت دارند. همیشه تالش کرده ام که 
به نگرانی های آنها توجه کنم و به کارهای ارزشــمند آنها 
اهمیت دهم. ســعی کرده ام که با پرسنل دوست و همراه 
باشــم و به عنوان عضو بزرگتر خانواده اســتان کرمانشاه 
همیشه و در هر شرایطی حامی و در کنار همکاران خوبم 
باشــم. خوشــبختانه این حس متقابل در تمامی پرسنل 

استان کرمانشاه وجود دارد.

صادق بهمنی:  ســعی کردم با همه پرســنل و بخصوص 
پشتیبان ها رابطه دوستانه ای را برقرار کنم.

    گفتگو با روسای دفاتر برتر کشور 

پروژه های متعددی  امین براتی: 
را اجرا کردیم کــه مهم ترین آن ها 
جذب سازمان نظام مهندسی استان 
و نصب pcpos با قابلیت تســهیم، 
بزرگترین هایپرمارکت استان  جذب 
با تعــداد 20000 تراکنش ماهانه ، 
جــذب چندین مجتمع نان با ماهانه 
15000 تراکنش و جذب فروشــگاه 
های vip در ســطح شهرستان های 

استان بوده است.
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همانطور که خودم دوســت دارم مافوقم با مشــکالت من 
آشــنا بوده و کمکم کند، خودم هــم همین روال و روش 
را دربرخورد با همکاران پیاده ســازی کرده ام. کار شرکت 
هایی مثل ما تیمی است. هرکسی در این تیم نقش دارد و 
باید این نقش را به خوبی بازی کند، پس باید به هم کمک 
کنیم تا بهترین نقش را بازی و در نتیجه بهترین دستاورد 

را از آن خود کنیم. 

امین براتی : پشتیبانان به عنوان صف اول اجرایی شرکت 
نقش بسیار مهمی در پیشبرد پروژه ها و موفقیت شرکت 
دارند و همیشه ســعی کردم در کنارشان باشم و شنونده 
دغدغه ها و مشکالت بوده و با راهنمائی و کمک برای بهتر 

شدن و پیشرفتشان قدم بردارم.

*فکر می کردید بــه عنوان دفتر برتر معرفی 
شــوید؟ چه عواملی باعث دســتیابی به این 

عنوان شد؟
مهدی اکبری: بــا توجه به تالش هایی که در اســتان 
صورت گرفت، همه همکاران به برتری دفتر فکر میکردند.

موفقیتی که در اســتان محقق شــده است نتیجه تالش 
شبانه روزی همه همکاران است، باعث افتخار بنده است 
که در خدمت چنین همکاران متعصب، پر تالش و باتجربه 

ای هستم. 
ایــن موضوع با پشــتیبانی و ارائه خدمات شــبانه روزی 
همکارانم در اســتان و همچنین حمایت های همیشگی 

همکاران در تمام سطوح شرکت محقق شده است.

صادق بهمنی: دستیابی به این رتبه برای ما بسیار حایز 
اهمیت بود. 

شــاید نتیجه اقدام های کوچک ما در همین لحظه دیده 
نشــود، اما وقتی در طول زمان و به صورت پیوسته ادامه 
پیــدا می کند، نتیجه خــود را وارد زمان حال می کنند، 
این یعنی با هدف یکی شــدن و حتی بهتر شدن و حتی 
بهتــر از آن، تبدیل به هدف شــدن. زمانی که با هدفتان 
یکی شوید، دیگر از آن جدا نخواهید بود. به صورت واقع 
بینانه تمام مشکالت را لیست و برای حل آن برنامه ریزی 
کردیم  و نتیجه هم داد. این نتیجه یک کار تیمی برنامه 

محور می باشد .
البته اســتفاده از دانش روز برای تحلیل داده ها و استفاده 
از نرم افزارهای کاربردی سرعت فرایندهای ما را باال برد و 

در نتیجه بهبود عملکرد ما را در بر داشت.

امین براتی: ما برنامه ریزی مان در همه حوزه ها به گونه 
ای بوده که بتوانیم رتبه اول را کسب کنیم و برای همین 

این رتبه  دور از انتظار نبود ما نگاهمان تک بعدی نبوده و 
به همه مسائل اعم ازPM، کال، مدارک، نصب VAS توجه 
داشتیم و قطعا همراهی تمام ارکان دفتر در این موفقیت 

نقش داشته است.

*چه پیشنهاداتی برای بهبود آینده ایران کیش 
دارید؟

مهدی اکبری: کسی حس تعلق به سازمان دارد که نقشش 
در پیشبرد اهداف سازمان، دیده شده و مورد قدردانی قرار 
بگیرد. ایجاد این حس نه تنها به  نفع کارمندان اســت بلکه 
به سازمان نیز در پیشبرد اهدافش سود می رساند. امیدوارم 
که مدیران محترم شــرکت این حس را در پرسنل شرکت 

تقویت کنند.
برای ایجاد و بسط حس تعلق در محیط کار، همه باید پای 

کار بیایند، از رهبران و مدیران ارشــد گرفته تا کارمندان 
در ســطوح مختلف. ایجاد چنین حسی در همگان آسان 
نیست اما حرکت به  سمت آن می تواند گروه  های مختلف 
کاری را با یکدیگر همراه کند.  امیدوارم رویکردهای عملی 
در ســطوح مختلف شرکت، این حس را بین تمامی اعضا 

بیش از پیش تقویت نماید.

صادق بهمنی: ایران کیش یک شرکت بسیار بزرگ است 
و در این صنعت جایــگاه ویژه ای دارد. چابکی در اجرای 
فرایندهای جاری کمک بســیار زیادی به دفاتری مثل ما 

می کند. 

امین براتی: ایران کیش در ســال هــای اخیر گام های 
خوبــی در حوزه فنی و IT برداشــت و اکنــون در حوزه 
افزایش ســهم بازار نیازمند برنامه ریزی هستیم که برای 
ایــن امر تامین دســتگاه های مناســب، افزایش کیفیت 
دســتگاه های تعمیری و به روز آوری ناوگان، از مهمترین 

الزامات است.

*نگاهتان بــه آینده ایران کیــش در 1402 
چیست؟

مهدی اکبری: با توجه به سیاســت های کالن مدیران 
شرکت و همچنین با تکیه بر نیروهای باتجربه و متعصب 
دفاتر استانی، انتظار می رود در سال 1402 شرکت ایران 
کیش مجدد به جایگاه قبلی خود برگشته و به عنوان سه 
PSP اول کشور در ســهم بازار به رقابت با سایر PSP ها 

بپردازد.

صادق بهمنی: آینده بخشــی از صحبت ما است. با آنکه 
این زمان هنوز نیامده است ، اما شرکت برایش برنامه های 
بزرگــی دارد. وقتی هدفی داریم و برایش هم برنامه ریزی 
هســت پس آینده روشــنی را می توان برای ایران کیش 

انتظار داشت. 

امین براتی: آینده قطعا به عوامل متعددی بســتگی دارد 
اما بهتر اســت که به آن امیدوارباشــیم و با فرضیه حفظ 

ثبات در راستای پویایی شرکت گام برداریم. 

    گفتگو با روسای دفاتر برتر کشور 

معدود  شاید جزو  بهمنی:  صادق 
اســتان هایي هســتیم کــه تعداد 
کارتخوان هــاي منصوبه ما با توجه 
به بحث کدمالیاتي و غیرفعال شدن 
آنها کاهــش پیدا نکرد و بلکه زیادتر 
هم شد. هر دستگاهي را جمع آوري 
کردیم حداقل دو دســتگاه جاي آن 
نصب کردیــم. بازاریابي هاي خرد با 
تراکنش هاي متوسط 10 تا 15 هزار 

عدد در این مدت بسیار داشتیم .

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال فناوری ریاست جمهوری 
گفت: با ایجاد حســاب امانی می توان از بروز بســیاری از 
کالهبرداری هــای اینترنتی که زمــان خرید رخ می دهد 

جلوگیری کرد.
حساب امانی اغلب در مواردی که خریدار و فروشنده یکدیگر 
را نمی بینند همچون خریــد و فروش های آنالین مصداق 
پیــدا می کند. البته مواردی همچون خرید ملک یا خودرو 
که مبالغ باالیی رد و بدل می شــوند و طرفین همدیگر را 
می بینند نیز کاربرد دارد. در این ساز و کار، مبالغ به حساب 

سومی که همان 
امانی  حســاب 
اســت واریــز و 
زمانی که معامله 
به اتمام رســید، مبلغ به حساب فروشنده منتقل می شود. 

با این روش می توان از وقوع کالهبرداری جلوگیری کرد.
حســاب امانی به منزله یک شخص امین و مورد اعتماد در 
یک معامله اســت که وجه معامله را تا زمان انجام تعهدات 

طرفین نگاه می دارد.
این فرآیند از مرحلــه توافق طرفین معامله آغاز و تا تأیید 
اصالت کاال و خدمات توســط خریــدار و پرداخت وجه به 
فروشــنده ادامه دارد. به این شــکل که خریدار وجه را به 
حساب امانی پرداخت می کند؛ پس از ارسال کاال و خدمات 

مورد نظر توسط فروشنده، خریدار کاال را بررسی و صحت 
آن و رضایت خود را اعالم می کند. در پایان و پس از اجرای 
تعهدات طرفین، حســاب امانی وجه را آزاد و به حســاب 

فروشنده انتقال می دهد.
به رغم فرصت های ایجاد شــده به واســطه رشد تجارت 
الکترونیک، این حوزه از آغاز فعالیت با چالش های متعددی 
روبه رو بوده اســت. اهم این چالش هــا را می توان در چهار 
محور عدم شناخت طرفین معامله نسبت به یکدیگر، چالش 
تقلب و تخلف، نقل و انتقال، چالش تحویل و اصالت کاال و 

چالش امنیت در خدمات پرداخت خالصه کرد.
حساب امانی قرار اســت از طریق اعتمادآفرینی برای ارائه 
دهندگان و دریافت کنندگان خدمات و کاالها در کشــور 

به حل و فصل چالش هایی که به آن ها اشاره شد، بپردازد.

جلوگیری از کالهبرداریهای اینترنتی با ایجاد »حساب امانی«
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                                                                                سرنوشت یک طرح ؛
                                          صفر تاصد طرح مالیات بر عایدی سرمایه

عمومی  روابط   - ✍��نــگارش 
ایران کیش: طرح مالیــات بر عایدی 
ســرمایه که چند سالی از مطرح شدنش 
می گذرد حــاال در انتظار تصویب نهایی 
مجلس اســت. به گفتــه موحدی رییس 
مرکز آمــوزش، پژوهــش و برنامه ریزی 
مالیاتی کشــور این قانون شــامل امالک 
تجاری و مســکونی، کلیه وســایل نقلیه 
که امکان شماره گذاری دارند، ارز و انواع 
فلزات گران قیمت می شــود. در صورتی 
که این طرح مصوب شــود قانونی تحت 
عنوان مالیات بر عایدی سرمایه خواهیم 
داشــت، که در واقع اصالحیه ای بر قانون 

مالیات های مستقیم خواهد بود.
ســوالی که در این میان مطرح می شود 

آن اســت که اخذ مالیات برعایدی ســرمایه دقیقا به چه 
معناســت و چگونه اجرا خواهد شــد. مالیــات بر عایدی 
ســرمایه که به مالیات ثروتمندان نیز شــناخته می شود، 
نوعی از مالیات محســوب می شــود که بر سود ناشی از 
انتقال اموال غیر مولد اعمال می شود. در واقع در این نوع 
مالیات، افراد از ســود ناشــی از فروش سرمایه و مایملک 

خود مالیات پرداخت می کنند. 
تصور کنید قصد فروش مسکنی را دارید؛ فرض کنیم شما 
آن را سال گذشته به قیمت 100 میلیون تومان خریداری 
کرده اید و حال مشــتری مسکن شــما را به قیمت 120 
میلیون تومان خریداری کرده است. در این میان شما 20 
میلیون تومان از فروش مســکن خود سود کرده اید. حاال 
باید برای این 20 میلیون تومان که عایدی مسکن است، 

مالیات پرداخت کنید.

*تفاوت مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر 
ارزش افزوده

شــاید تصور کنید که این مالیات شــباهت بســیاری با 
مالیات بر ارزش افزوده دارد. با آنکه این دو مالیات بسیار 
به یکدیگر شباهت دارند اما تفاوت هایی در این میان این 
دو را از یکدیگر متمایز می کند. در واقع مالیات بر ارزش 
افزوده، به سودی تعلق می گیرد که ناشی از کار انجام شده 
بر روی یک محصول است. درواقع مالیات بر ارزش افزوده 
دقیقاً به کاالها و خدماتی تعلق می گیرد که مولد هستند 

و یا در چرخه تولید قرار دارند.
اما مالیات بر عایدی ســرمایه، به ســود ناشــی از فروش 
چیزهایــی تعلق می گیرد که مولد نیســتند و مالکان آن 

چیزی به ارزش های آن نیافزوده اند.
 مثاًل یک زمین که فرد »الف« به فرد »ب« می فروشــد 
و »ب« نیــز آن را بــه »ج« می فروشــد. در این مبادله 

هیچ چیزی به زمین افزوده نشده است.
 به طورکلی تمامی چیزهایی که در زنجیره تولید تا عرضه 
قرار نداشــته و بدون تغییر توســط افــراد خریدوفروش 

می شوند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند.

*مالیات بر عایدی سرمایه در جهان و ایران
این نوع مالیات در جهان پیشینه ای بسیار قدیمی دارد و 
با نام CGT )Capital Gains Tax( نیز شناخته می شود. 
اولین کشوری که در سال 1913 مالیات بر عایدی سرمایه 
را اجرایی کرد، ایاالت متحده آمریکا بود. حدود 50 ســال 
این کشور تنها کشور پیشتاز در دریافت مالیات بر عایدی 
ســرمایه بود. برای همین قوانین مجزا و کاملی برای این 
شیوه مالیات اعمال کرد. در سال 1965 انگلستان هم در 
ردیف کشورهایی قرار گرفت که مالیات بر عایدی سرمایه 
را در دســتور کار خود قرارداد. از سال میالدی 2000 بر 
تعداد کشــورهایی که مالیات بر عایدی سرمایه را از مردم 
دریافت می کنند، افزوده شد و اکنون بیش از 171 کشور 

این مالیات را دریافت می کنند.
مالیات بر عایدی سرمایه در ایران از سال 1360 مطرح بوده 
است و در چند ســال اخیر در مراجع قانونی و طی کردن 
مسیر تصویب در مجلس شورای اسالمی است. این طرح 
در ســوم تیر 1399 از ســوی هیات رییسه اعالم وصول 
شد، در دولت ســیزدهم اهتمام به طرح مورد تأکید قرار 
گرفت و در همین راستا سازمان امور مالیاتی کشور آخرین 
اصالحات را در قالب ده ها جلسه مشورتی در آبان ماه سال 

انجام داد.آخرین اصالحات  گذشته 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی در دی ماه ســال گذشته 
صورت گرفتــه و آخرین اصالحات 
قوانین مجلس شــورای  معاونــت 
امسال  اردیبهشــت ماه  در  اسالمی 
انجام و در نهایت، امردادماه امسال 
شورای  مجلس  هیات رئیسه  تقدیم 
اسالمی جهت طرح در صحن علنی 
شــد. این طرح تا لحظه نوشــتن 
بهارستان  در  این گزارش همچنان 

معطل مانده است.

چه  موافقان  و  *مخالفــان 
می گویند؟

مخالفان معتقدنــد قصد دولت از این 
امر، تنها افزایش درآمد است. سید مرتضی افقه، اقتصاددان 
و استاد دانشکده اقتصاد دانشــگاه شهید چمران اهواز از 
جمله این افراد اســت. او درگفتگویی بر این باور اســت 
که اگر در کشــور های پیشــرفته مالیاتی با عنوان مالیات 
بر عایدی اخذ می شــود متناسب با آن خدمات و امکانات 
رفاهی خوبی هم به مــردم ارایه می دهند. ضمن آنکه در 
این کشور ها دموکراسی حرف اول را می زند و نظر اکثریت 
مردم در تصمیمات لحاظ می شــود. اما در ایران این گونه 
نیســت و نه تنهــا هزینه هایی که دولــت انجام می دهد 
متناســب با نظر اکثریت مردم نیســت بلکه یک ســری 
مالیات هایی هم اخذ می شود که در قبال آن اصال خدماتی 
به مردم ارایه نمی دهد.ازسوی دیگر کارشناسان موافق این 
طــرح معتقدند که این طرح جلوی داللی و ســفته  بازی 
ها را می گیرد. ســپهر عبداهلل پور کارشناس اقتصادی در 
گفتگویی با ایرنا ضمن انتقاد از معطل ماندن طرح مالیات 
بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسالمی، اظهار داشت: 
طبق این طرح، کسانی که از خریدوفروش هر کاالیی سود 
کسب می کنند، باید مالیات پرداخت کنند.وی ادامه داد: 
این طرح شامل خریدوفروش خودرو، مسکن و سایر کاالها 
می شود که در همه کشورهای دنیا اجرایی شده و مزایایی 
به همراه داشته است.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه 
طرح مالیات بر عایدی سرمایه جلوی سفته بازی و داللی ها 
را می گیرد، گفت: این قانون کمک می کند تا کســانی که 
مسکن، خودرو و یا سایر کاالهای مصرفی دارند، از دالالن 
که با سفته بازی به دنبال ســودهای کالن هستند، تمایز 
قائل شــوند.وی  بــا بیان اینکه با تصویــب قانون مالیات 
بر عایدی ســرمایه دیگر نیازی به سایر پایه های مالیاتی 
نیست، گفت: در صورتی  که این قانون تصویب و به درستی 
اجرا شــود، دیگر نیازی به مالیات بــر خانه و خودروهای 
لوکس نیســت، زیرا این نوع مالیات پوشــش دهنده سایر 
انواع مالیات اســت.طرح مالیات بر عایدی سرمایه هنوز تا 
لحظه نوشتن این گزارش در مجلس به اجماع کارشناسی 
نرسیده اســت و بعضی ها معتقد هســتند که در شرایط 
تورمی نمی شــود، مالیات از دارایی هــا دریافت کرد؛ بلکه 

باید مابه تفاوت و نقش تورم را در آن کاال در نظر داشت.

 مخالفــان معتقدند قصد دولت از 
این طرح، تنها افزایش درآمد اســت 
و میگویند یک سری مالیات هایی هم 
اخذ می شــود که در قبــال آن اصال 
خدماتی بــه مردم ارایه نمی دهد. اما 
موافقان معتقدند ایــن طرح جلوی 
داللی و ســفته  بازی ها را می گیرد 
و در صورتی  کــه این قانون تصویب 
و به درستی اجرا شود، دیگر نیازی به 
مالیات بر خانه و خودروهای لوکس 

نیست 
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کتابماه:

قدرت شروع ناقصعنوان

جیمز کلییرنویسنده/ مترجم

موضوع

در بخشــی از کتاب قدرت شــروع ناقص آمده است: قانون 
بیست هشــتاد نوعی ُجودو برای زندگی شــخصی و کاری 
اســت. با یافتن نقطه مناسب برای اعمال فشار، می توانید با 
تالش کمتر به نتایج بیشتری برسید. این راهبرد عالی است 
و من بارها از آن استفاده کرده ام. این کتاب به عالقه مندان به 

کتاب های توسعه فردی پیشنهاد می شود.

4 نکته برای مدیریت خشم 
تفاوت مهمی بین احساس عصبانیت وخشمگین شدن 
وجود دارد. شــما می توانید احساس خشم را توجیه 
کنید و همچنان بر نحوه عمل خود بر روی احساسات 
کنترل داشته باشید. در اینجا چند نکته وجود دارد که 
به شما کمک می کند تا خشم خود را مدیریت کنید.

1. عالئم هشدار دهنده را بشناسید
اولین قدم این اســت که خشــم خود را بشناســید. 
تشــخیص دهید زمانی که به نقطه ای رسیده اید که 
دیگر نمی توانید به وضوح فکر کنید یا مشکل را حل 
کنید. چه عالئمی به شــما نشان می دهد که به این 
نقطه رسیده اید؟ ممکن است احساس کنید که قلبتان 

می تپد یا صورتتان داغ می شود. 
2. به خشم خود امتیاز دهید

میزان احساس عصبانیت خود را در مقیاسی از 0 تا 10 
در هر لحظه ارزیابی کنید. هرچه بیشتر تمرین کنید 
که به عالئم هشــدار دهنده خود در هنگام عصبانیت 
توجه کنید، بیشتر متوجه خواهید شد که عصبانیت 
شما از دماسنج چه زمانی شروع به باال رفتن می کند. 
حتی ممکن است مواقعی از 4 به 9 یا 10 برسد. آگاهی 

از این تغییرات در حین وقوع می تواند مفید باشد.
قانون سرانگشتی این است که اگر به خودتان نمره 7 
یا باالتر بدهید، وقت آن رسیده است که قدم بعدی را 
بردارید - وقت بگذارید! اگر در 7، 8، 9 یا 10 احساس 
عصبانیت می کنید، به احتمــال زیاد نمی توانید به 
وضوح فکر کنید، به این معنی که نمی توانید به شیوه 
ای موثر یا ســازنده ارتباط برقرار کنید. وقت آن است 
که بیرون بیایید، خنک شــوید و زمانی که دماسنج 

خشمتان بسیار پایین تر است، برگردید.
3. وقت بگذارید

گاهی اوقات ممکن اســت احساس کنید که سخت 
ترین بخش، دور شدن از خشم است؛ اما باید گفت که 
مهم ترین است. درک کنید که در اینجا یک انتخاب 
دارید. با وجود اینکه عصبانیت شما را به مشاجره می 
کشاند، اما اگر خود را از موقعیت دور کنید و زمانی که 
آرام شدید برگردید، کنترل بیشتری خواهید داشت. 
یکی از راه های فکر کردن به این موضوع این است که 
عصبانیت شما مانند آتش است و هر چیزی را در مسیر 
خــود از بین می برد. قبل از اینکه بتوانیم کاری انجام 
دهیم باید آتش را خاموش کنیم. استراحت کردن یک 
راه عالی برای شروع آرام کردن شعله های آتش است.

4. چند تکنیک آرامش بخش را انتخاب کنید که برای 
شما مفید است.

حاال که از شرایط پرتنش دور شده اید، چه می کنید؟ 
در طول زمان استراحت، از نگه داشتن عمدی خشم 
یا تشدید آن خودداری کنید. به جای شعله ور کردن 
آتش، می خواهید احساسات را متوجه شوید و تماشا 
کنید که آرام آرام تخلیه می شود. این ممکن است در 
ابتدا سخت باشد، اما با تمرین، متوجه خواهید شد که 

در آن بهتر می شوید.

روانشناسی
کتاب »قدرت شروع ناقص« نوشته جیمز کلییر حاوی جستارهایی درباره بهتر انجام دادن کارها است. شما فقط یک  بار زندگی 
می کنید؛ چگونه می خواهید به بهترین شکل از آن استفاده کنید؟ اساتید بهره وری اغلب پیشنهاد می کنند به جای کارایی، 
بر اثر بخشی تمرکز کنید. یعنی کار درست را انجام دهید نه کار بیشتر. وقتی هدفی داشته باشید، خواه راه اندازی کسب و کار 
باشد یا داشتن رژیم غذایی سالم یا سفر به دور دنیا، یافتن کسی که قباًل به آن هدف دست یافته باشد و مهندسی معکوس 
اســتراتژی او کار ساده و البته بسیار مفیدی است. اســتفاده از تجارب افراد موفق راهی عالی برای تسریع فرایند یادگیری 
شماست. ولی به همین اندازه نیز مهم است که بدانید سیستم ها، عادت ها و استراتژی های امروز افراد موفق احتماالً همان هایی 

نیست که در شروع مسیر از آن استفاده کرده اند.

📕

📡

پنجره ای که می تواند نور خورشید را به اینترنت وای فای تبدیل کند 
پنجره ها به ســرعت در حال تبدیل شــدن به پرتال های آینده هستند. محققان در عربستان سعودی فناوری ای را توسعه 

داده اند که به وســیله آن سیگنال اینترنت بی سیم با انرژی 
خورشــید از طریق شیشــه های خاصی منتقل می شــود 
.پروفسور اسامه امین، محقق ارشد این پروژه در دانشگاه علم 
و فناوری ملک عبداهلل، به یورونیوز گفت: »امیدوارم در آینده 
ساختمان های اداری مدرن هوشمند با پنجره های شیشه ای 

غول پیکر با اینترنت مبتنی بر این فناوری کار کنند.«
حتما می خواهید بدانید که این فناوری چگونه کار می کند؟ 
امین می گوید، پنجره های شیشه ای را به عنوان یک مودم 

تصور کنید. این نوآوری از نور خورشــید برای انتقال داده ها با اســتفاده از عناصر شیشــه ای هوشــمند به نام کرکره های 
کریستال مایع دو سلولی )DLS( استفاده می کند. 

قطبش الکترومغناطیسی یکی از خواص امواج الکترومغناطیسی مانند نور است.
او اضافه کرد که در سیستم ما، کابل LAN به لبه شیشه متصل می شود، شیشه یک فرستنده برای کابل زمین خواهد بود 

و به جای استفاده از الکتریسیته برای انتشار سیگنال، فقط از نور خورشید استفاده می کند.

ربات هوشمند پرتره ملکه الیزابت را نقاشی کرد 
 ،Ai-Da Robot از پرتره ملکه الیزابت که توسط یک هنرمند ربات انسان نما کشیده شده است رونمایی شد. این پرتره توسط

یک ربات هوش مصنوعی )AI( نقاشی شده است.
این ربات دوربین هایی در چشــمان خود دارد و از حافظه 
کامپیوتر اســتفاده می کند تا با استفاده از بازوی روباتیک، 
داده های دیجیتال را به نقاشــی ها و نقاشی های فیزیکی 

تبدیل کند.
ربات Ai-Da به افتخار ریاضیدان و دانشــمند آدا الولیس 
نامگذاری شــد و قادر به مکالمه با استفاده از یک مدل زبان 
ویژه طراحی شده اســت. ربات Ai-Da در آکسفورد توسط 
آیدان ملر، متخصص هنر مدرن و معاصر، ابداع شــد، قبل از 
اینکه توسط Engineered Arts در کورنوال ساخته شودو 

در سطح بین المللی برنامه ریزی شود.قابلیت های این ربات توسط دانشجویان دکترا و اساتید دانشگاه های آکسفورد و بیرمنگام 
توسعه یافته است و قرار است تا اقدامات بیشتری توسط این ربات شکل بگیرد و در معرض آزمایش های دیگری نیز قرار بگیرد 

این ربات یکی از ربات های هوشمند خاص در عرصه هنر نیز به شمار می یاید.

تکنولوژی
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      * تهیه و تولید : روابط عمومی شرکت کارت اعتباری ایران کیش 

                                                ایست به فرار مالیاتِی کارت به کارت
عمومی  روابــط  ✍�� نگارش- 
فعاالن  که  اســت  مدتی   : ایران کیش 
اقتصادی راهی برای فرار از پرداخت مالیات 
یافته اند؛ آنهــا کارت به کارت را جایگزین 
پرداخت از طریق دســتگاه پــوز کرده اند. 
بسیاری از افراد به طور عمد و یا غیر عمد 
و ناآگاهانه از حســاب های شخصی برای 
فعالیت های اقتصادی خود اســتفاده می 
کنند و این موضوع باعث می شود تا مقدار 
مالیات مشــخص شــده برای فرد کمتر از 
میزان حقیقی آن باشد. حاال بانک مرکزی 
قصد دارد تا  با تفکیک حساب های تجاری 

از حساب های شخصی سدی در برابر دور زدن 
قانون باشد.

حســاب های شــخصی و تجاری در واقع به این علت از 
یکدیگر تفکیک شــده اند که فعالیت اقتصادی افراد کامال 
شــفاف سازی شــده و مالیات بر درآمد آن ها متناسب با 
درآمد این افراد تعیین شــود .در ابتدا باید به تفاوت بین 
حســاب تجاری و شخصی پرداخت؛ همه ی ما با مفهموم 
حساب شــخصی آشنا هســتیم و معموال در هر خانواده 

حداقل یکی از اعضاء از آنها استفاده می کند.
حساب های شخصی، حســاب های معمولی هستند که 
افراد با مراجعه به بانک ها اقدام به افتتاح آن ها می کنند. 
حســاب های تجاری در واقع نوعی حساب سپرده بانکی 
محســوب می شــوند که افراد برای استفاده در مشاغل و 

کسب و کار خود از آن ها استفاده می کنند. 

*قانون حساب تجاری
طبق مصوبه شــورای پول و اعتبار درباره حســاب های 
تجاری، اگر مجموع تراکنش های شخص حقیقی در طول 
یــک ماه بیش از صد تراکنش واریــزی و مبلغ واریزی به 
حســاب در مجموع برابر 350.000.000 میلیون ریال یا 
بیشــتر از آن باشد، این حساب حساب تجاری تلقی شده 
و بر این اســاس تراکنش های واریــزی به عنوان فروش 
محسوب شــده و مشمول مالیات می شــوند. پس بدین 
ترتیب اگر حســاب بانکی شما همزمان این شرایط را دارا 

باشد، حساب شما حساب تجاری تلقی می شود. 

*تشخیص حساب تجاری
در این میان ممکن است مواردی هم استثنا باشند، بدین 

منظور که تعداد واریزی به حساب آن ها در طول یک ماه 
بیش از صد مورد و مبلغ مجمــوع آن 35 میلیون تومان 
و یــا بیش از آن باشــد در حالی که فرد از این حســاب 
برای فعالیت های اقتصادی خود استفاده نمی کند. در این 
صورت اگر شــخص مدعی باشد که فعالیت تجاری انجام 
نداده و این حســاب اشتباها به عنوان یک حساب تجاری 
در نظر گرفته شــده، می تواند با ارسال مدارک مربوطه به 
ســازمان امور مالیاتی کشور این مسئله را تفهیم و مشکل 

را برطرف کند.

*نحوه تفکیک حساب شخصی و تجاری
ســاز و کار تفکیک حســاب های تجاری و شخصی بدین 
صورت خواهد بود که تمامی حســاب ها به صورت پیش 
فرض به عنوان حساب بانکی شخصی محسوب می شوند و 
افراد می توانند با مراجعه به سامانه مودیان، حساب تجاری 

خود را معرفی کنند.
الزام قانونی برای تفکیک حساب های شخصی و تجاری

بر طبق ماده 10 قانون پایانه های فروشــگاهی و ســامانه 
مودیان سازمان امور مالیاتی کشور موظف است تا حساب 
هــای تجاری افراد را به پرونده مالیاتی آن ها متصل کند. 
بدین ترتیب فقط حســاب های معرفی شده دارای مجوز 

فعالیت اقتصادی هستند.
ماده 10 قانون پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مودیان 
می گوید: “اشــخاص مشــمول مکلفند شــماره حساب 
یا حســاب های بانکی و شناســه یکتای دســتگاه های 
کارتخوان بانکی )pos( یا درگاه های پرداخت الکترونیکی 
مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعالم 

کنند.”

*مالک تعیین حســاب تجاری 
تغییر کرد؟

در هفته های گذشته مصوبه شورای پول 
و اعتبار برای تفکیک حســاب تجاری و 
شــخصی با واکنش های متعدد همراه 
شد. این مصوبه نگرانی های بسیاری را 

با خود به دنبال داشت. 
بعــد از تشــدید واکنش ها بــه مصوبه 
مذکور؛ٰاحسان خاندوزی وزیر اقتصاد با 
بیان اینکه از نحوه خبرســازی و انتشار 
اخبــار مربوط به تفکیک حســاب های 
شخصی و تجاری بســیار تعجب کرده 
است، گفت: مساله حساب ها متعلق به قانون بودجه سال 
1400 بود و در همان جا مصوب شده و خاتمه پیدا کرده 
بود. در سال 1401 هیچ حکم قانونی ناظر بر اینکه سقف 
و تعداد گردش را بخواهیم مصوب کنیم وجود نداشــت و 
آنچه منتشر شد کم دقتی در خبررسانی بود. بنای دولت 
در حوزه تفکیک حســاب های شخصی و تجاری، تکیه بر 
خود اظهاری افراد و قبول آن از ســوی دولت است. اطالع 
رســانی دقیق تر را دوستان شــورای پول و اعتبار و بانک 

مرکزی اعالم خواهند کرد.
به همین منظور رئیس کل بانــک مرکزی اعالم کرد که 
مالک تعیین حساب تجاری، خوداظهاری است. علی صالح 
آبادی در خصوص اینکه آیا مصوبه شــورای پول و اعتبار 
برای تفکیک حساب های تجاری و شخصی تغییر خواهد 
کرد گفــت: االن اکثر افرادی کــه درگاه پرداخت دارند، 

حساب تجاری دارند.
 تکلیف این گروه روشن است و پرونده مالیاتی هم دارند. 
دیگر معضلی در این زمینه نداریم. در شورای پول و اعتبار 
هم تصویب شــد که امسال مبنای تفکیک حساب تجاری 
و شــخصی خوداظهاری افراد باشد. افرادی که عالقه مند 
هستند از مزایای حســاب تجاری استفاده کنند به شرط 
اینکه کار خود را تجاری تشــخیص دهند می توانند اعالم 

کنند.
وی در پاسخ به این سوال که دیگر تعداد و مبلغ تراکنش 
مالک تعیین حساب تجاری نخواهد بود، گفت: بله، تعداد 
و مبلغ تراکنش حساب امسال هیچ موضوعیتی ندارد.حال 

باید دید آیا این ایست به فرار مالیاتی به هدف میرسد؟

برخی دادســتان های ایاالت متحده به دنبال متهم کردن 
صرافی بزرگ بایننس به پول شویی و نقض قوانین تحریم 
هســتند. اخیراً خبرگزاری رویترز درگزارشی از باز شدن 
احتمالی یک پرونده در وزارت دادگســتری ایاالت متحده 
برای صرافی بایننس خبر داده و گفته که وکالی این صرافی 

در حال مذاکره با دادستان ها هستند.
رویترز به نقل از منابــع گزارش داده که 
دادســتان های ایاالت متحــده در حال 
بررســی اتهامات عنوان شــده علیه صرافی رمزارز بایننس 
و مدیران آن به دلیل نقض احتمالی قوانین پول شــویی و 

تحریم ها هستند.
در گزارش خبرگزاری رویترز در خصوص بایننس آمده که 
تحقیقات گسترده در خصوص این صرافی در سال 2018 و 

پس از انبوه پرونده هایی که مجرمان از این صرافی رمزارزی 
برای انتقال وجوه غیرقانونی استفاده می کردند، آغاز شده 

است.
البته برخی دادستان های دفتر دادستانی ایاالت متحده بر 
این باورند که قبل از تشــکیل پرونده جنایی باید مدارک 

بیشتری جمع آوری شود.
صرافی بایننس در بیانیه ای گزارش رویترز را تکذیب و رد 

کرد. 

                                 احتمال پرونده پولشویی برای بایننس


