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اصناف  جشــنواره 
بانک تجارت و ایران 
شــد   تمدید  کیش 



            SCF در نمایشگاه کسب و کار 
ایران کیش در نخســتین نمایشگاه کسب 
و کار ایــران که بــا محوریت دانش بنیان 
برگزار شــد، محصــول SCF خود و بانک 

تجارت را به نمایش گذاشت .
 Supply chain یا به عبارتی دیگر scf
finance پلتفرمــی در جهــت تامیــن 

نقدینگی زنجیره های تامین است.
 ایــن پلتفرم بــه عنوان یکــی از نوآوری 
های مالی جدید، خدمتی اســت که فقط 
موسسات مالی حرفه ای قادر به تامین آن 

هستند.
  Scf   بــه معنــای فراهم کــردن پول و 
جریان های نقدی جهت انجام فرایندهای 
مختلف یک ســازمان یا شــرکت است، 
جریــان مالی که از ســوی یک بانک برای 

زنجیره تامین یک سازمان یا شرکت شکل می گیرد . سازو 
کار تامین مالی الزم میان بانک با شــرکت مذکور)زنجیره 
تامین( نیاز به زیرســاخت های فنی دارد که ایران کیش 

آن را فراهم کرده است.  این رویکرد حاصل اتحاد مدیریت 
مالی و مدیریت زنجیره تامین  اســت. در نخستین گام در 
راهکار scf ایران کیش، بانک تجارت و ساپکو این پلتفرم 
را اجرایی کرده اند و شرکت ایران کیش بستر و زیر ساخت 

تبادل مالی زنجیره تامین ساپکو را 
از ســوی بانک تجارت فراهم کرده 
است. بانک تجارت جریان نقدینگی 
الزم برای ساپکورا ایجاد و ساپکو از 
ایــن نقدینگی بهره مــی برد. ایران 
کیش آمادگی ایــن را دارد تا برای 
ســایر بانکها و شرکت ها نیز چنین 

امکانی را فراهم کند.
نخستین نمایشــگاه خدمات کسب 
و کار ایران بــا رویکرد دانش بنیان 
در محورهای خدمــات تامین مالی 
برای کسب و کارها ، خدمات تدوین 
طرح و کسب و کارها ، ارئه مشاوره 
برای تامین مالــی و پیگیری بانک 
ها و صندوق های ســرمایه گذاری ، 
خدمات مشــاوره برای حمایت های دولتی جهت تامین 
مالی کســب و کارها در محل دائمی نمایشگاه های بین 

المللی تهران برگزار شد.

مهندس حســین تیموری مدرس، مشاور و رئیس مرکز 
آموزش و انتشــارات نیس که در زمینه پیاده سازی مفاد 
استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت و مدیریت امنیت 
اطالعات در ســازمان و آموزش همواره طی ســال های 
متوالی در کنار ایران کیش بود،  درگذشت . مرحوم حسین 
تیموری در مرکز تخصصی گروه نیــس، با ارائه خدمات 
بازرســی ، مدیریت نــو آوری ، خدمات آزمایشــگاهی ، 

آموزش و انتشارات ، مدیریت منابع انسانی ، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، کنفرانس 
های بین المللی ممیزان و ارزیابان و صدور گواهینامه مدیریتی و محصول فعالیت داشت . 
شادروان تیموری همچنین سرممیز و نماینده شرکتهای TCERT چک و NISCERT  کانادا 
در ایران بود. وی طی ســال های گذشــته همواره تالش داشت تا ایران کیش را در مسیر 
گواهینامه های بین المللی یاریگر باشد . بدینوسیله شرکت ایران کیش ضمن ابراز تاسف 
و تاثر عمیق خود از درگذشت این استاد گرانقدر برای خانواده آن عزیز از دست رفته صبر 

آرزو می کند . روحش شاد، یادش گرامی

جشنواره ویژه اصناف بانک تجارت و ایران کیش تا پایان مهرماه تمدید شد.
نظر به اســتقبال مشتریان حوزه کسب و کار و صنوف از جشنواره اصناف بانک تجارت 
و ایران کیش و در راســتای تعامل هرچه بیشــتر با این بخش از مشتریان، مدت زمان 

جشنواره تا پایان مهرماه تمدید شد.
مشتریان بخش اصناف برای شرکت در قرعه کشی جایزه ویژه باید ۱۰۰۰ امتیاز و برای 

ورود به قرعه کشی سایر جوایز ارزنده این جشنواره حداقل ۲۰۰ امتیاز کسب کنند.
افتتاح حســاب در بانک تجارت ۱۰ امتیاز، داشــتن حداقــل ۱۰ تراکنش کارتخوان 
فروشگاهی در ماه ۲۰ امتیاز، انجام دست کم پنج تراکنش همراه بانک ۲۰ امتیاز و ماهانه 
پنج تراکنش اینترنت بانک ۱۰ امتیاز، مشــتریان دارای دسته چک ۳۰ امتیاز، هر یک 
میلیون ریال میانگین موجودی حســاب متصل به کارتخوان فروشگاهی دو امتیاز و هر 
پنج میلیون ریال تراکنش خرید کارتخوان فروشــگاهی یک امتیاز را برای مشتریان در 

بر خواهد داشت.

                                                                    جشنواره اصناف بانک تجارت و ایران کیش تمدید شد               

حســین عبدی از آذربایجان شرقی برنده جایزه جشنواره 
اتم ۲ شد .

قرعه کشی مربوط به پذیرندگان جشنواره اتم ۲)جشنواره 
افزایش فروش شــارژ دستگاه های کارتخوان ایران کیش( 
هرماه برگزار و پذیرنده های برنده گوشــی هوشمند این 

جشنواره مشخص می شوند.
شرط قرارگرفتن در قرعه کشــــی ماهانه طرح اتم۲ برای 

پذیرنــدگان ایران کیش، خرید حداقل 5 شــارژ 5 هزار 
تومانی از دســتگاه کارتخوان ایران کیش می باشــد که 
با افزایش تعداد خرید شــارژ، شانس پذیرندگان در قرعه 

کشی ماهانه گوشی های سامسونگ نیز افزایش می یابد.
شایان ذکر است که دســتگاه های کارتخوان ایران کیش 
قابلیت خرید شارژ هم به صورت مستقیم و هم به صورت چاپ 
کد شارژ را دارند.اجرای جشنواره اتم ۲ اقدامی در راستای 

سهم  افزایش 
کنــش  ا تر
از  شارژ  خرید 
های  دستگاه 
ن  ا تخــو ر کا
کیش  ایــران 

است.

                                                                                        برنده ماهانه جشنواره اتم ۲ مشخص شد              

حسین تیموری درگذشت

2شهریور ماه  ۱۴۰۱- شماره ۲۸- جدیدخبرنامه داخلی ایران کیش                                                                                                                     



                                  6عاملی که آینده پرداخت ها را متحول می  کند

✍�� ترجمه و تحقیق-روابط 
بخش   : کیــش  ایران  عمومی 
پرداخــت در یک دوراهی قــرار دارد. 
در ســال های اخیر، چشم انداز تغییر 
کرده است. به لطف فناوری های جدید 
و شیوه های نوآورانه، دیگر تحت سلطه 
سیســتم های پرداخت سنتی - مانند 
پول نقد، کارت هــای اعتباری و نقل 
و انتقاالت بانکی - نیســت و در عوض 
یک بازار همیشه در حال تحول است 
که به آســان ســازی، جهانی سازی، 
نوآوری های فنــاوری و امنیت تمرکز 

دارد.
بازیگران جدید با سرعت خیره کننده 

ای وارد بازار می شــوند و شرکت های 
فیــن تک و بزرگ فناوری - ماننــد اپل، گوگل، آمازون و 

فیس بوک - برای تسلط بر بازار رقابت می کنند.
در ایــن مقاله، ما به 6 عاملی که بر آینده پرداخت ها تأثیر 
می گذارند و تأثیری که بر زندگی روزمره مشتریان نهایی 

می گذارند، نگاهی می اندازیم.

*داده ها
مردم به طور فزاینده ای به داده ها به صورت روزانه متکی 
هســتند. نه فقط در بخش پرداخت یــا حتی در صنعت 
خدمات مالی، بلکه تقریباً در تمام جنبه های زندگی آنها، 

از گوش دادن به موسیقی گرفته تا خرید آنالین.
در واقع، در پنج ســال گذشته، داده های بیشتری نسبت 
به ۳۰ ســال گذشته تولید شده اســت و تا سال ۲۰۲5، 
تخمین زده می شود که تولید داده های جهانی به حدود 
۱8۱ زتابایت خواهد رسید که دو برابر سال ۲۰۲۱ است.

البتــه، رویکردهای مبتنی بــر داده در بخش پرداخت ها 
جدید نیســتند، زیــرا بازاریابی، تبلیغات و بهینه ســازی 
SEO مشتریان را تشویق می کند تا از سایت های تجارت 
الکترونیک در سراسر وب بازدید کنند. اما این تازه شروع 

چیزی به مراتب بزرگتر است.
دهه آینده شــاهد ورود 5G و 6G و همچنین تسریع در 
اتصال بین دستگاه ها و در سراسر جهان خواهیم بود. این 
اتفاق به طرز چشــمگیری نحوه تعامل افراد با یکدیگر را 

تغییر خواهد داد.
در نتیجــه، کوانتومــی از داده هایی که تولید می شــود، 
عظیم خواهد بود و این فرصت های بزرگی را برای بخش 
پرداخت به وجود  می آورد. همــه بازیکنان پرداخت این 
گزینه را خواهند داشت که از این داده ها برای درک بهتر 
خواسته ها و نیازهای مشتریان خود و ایجاد محصوالت و 

خدمات بهتر و شخصی تر استفاده کنند.
گفته می شود با فرصت های جدید، چالش های جدیدی 
نیز به وجود می آید. داده های بیشتر به معنای مشکالت 
بیشــتری در مورد امنیت ســایبری، حریم خصوصی و 
حقوق مصرف کننده اســت، که بازیکنــان باید بر آن ها 

سریع تر غلبه کنند.

*شناسه های دیجیتال
هنگام پرداخت، غیرعادی نیســت که از مصرف کنندگان 
درخواســت هویت شــود. در آینــده، مصرف کنندگان 
شناســه های دیجیتالی خواهند داشــت. شناســه های 
دیجیتالی ویژگی ها و اعتبارهای دیجیتالی معتبری اند که 

به طور خاص برای دنیای دیجیتال ایجاد شده اند.
شناســه های دیجیتال شــامل فناوری هــای نوآورانه و 

همکاری عمیق تر بین دولت ها و بخش خصوصی خواهد 
بود.

عالوه بر این، این سیســتم برای افزایش انعطاف پذیری به 
اقدامات صدور گواهینامه نیــاز دارد و به مصرف کنندگان 
این امکان را می دهد تا به دستگاه هایی که به آن ها اعتماد 
دارند متصل شوند. این حرکت شامل احراز هویت دیجیتال 
بهتر، شناســایی بیومتریک و محافظــت از رمز عبور و نام 

کاربری قوی خواهد بود.
بازیکنان در بخش پرداخت باید برای شناسه های دیجیتال 
آماده باشند و آن ها را در محصوالت و خدمات موجود خود 
به روشی کاربرپسند و ایمن بگنجانند. در غیر این صورت، 
آنها می توانند تجارت خــود را به رقبای فناوری بزرگ و 

فین تک از دست بدهند.

*بازارهای نوظهور
این همه گیــری ظهور نوآوری های فنــاوری در صنعت 
پرداخت را تســریع کرده و اهمیت آنها را برجســته کرده 
است. اما در به چالش کشــیدن بازارهای نوظهور به طور 
کامل موفق نشده است. به عنوان مثال، شرکت های مالی 
غربی با رقابت فزاینده ای از ســوی استارت آپ های نوآور 

در آسیا مواجه هستند.
برخی از این استارت آپ ها در مبارزه برای تسلط بر بازار از 
موسسات مالی سنتی جلوتر هستند و محصوالت و خدمات 
پرداختــی را مطابق با آخرین فناوری ها و خواســته های 

مصرف کننده ارائه می کنند.
چنین بازارهایی به شــدت پذیــرای نوآوری های فناوری 
هســتند، زیرا جمعیت هایی که از سیســتم های پرداخت 
قدیمی اســتفاده می کنند، بســیار مشــتاق هستند که 
فناوری های جدیدی را که بهتر با نیازهای اقتصادی روزانه 
آنها ســازگار است، اتخاذ کنند. به عنوان مثال، پیش بینی 
می شــود که تعداد دارندگان کارت بدهی و اعتباری 5.8 

درصد در ایاالت متحده افزایش یابد. 
صنعت پرداخت از لحاظ تاریخی بر ایاالت متحده متمرکز 
بوده است، اما با توجه بیشتر به بازارهای آسیایی، به ویژه 
چین، که جهش خود را به ســمت پرداخت های موبایلی 

سرعت می بخشد، این رویه در حال تغییر است. 

*برنامه های فوق العاده
کل اکوسیســتم پرداخت در ســال های اخیــر با ظهور 
اپلیکیشــن های فوق العاده تحت تاثیر قرار گرفته است. 
این سیستم پولی برای راحتی مصرف کننده طراحی شده 
اســت و تجربه یکپارچه را برای ابزارهــای مالی ارائه می 
دهد. این برنامه ها سیســتم های پرداخــت امن و بدون 
 Apple Pay تماس را از طریق تلفن همراه ارائه می دهند

در ایاالت متحــده و Alipay در چین 
دو نمونه بزرگ هستند که فعالیت های 
معامالتــی روزانه مصرف کننــدگان را 

متحول می کنند.
برنامــه های فوق العــاده به عنوان یک 
بازار یکپارچه از خدمات و پیشنهادات، 
با استفاده از فناوری داخلی و ادغام های 
شــخص ثالث وجود دارند که منجر به 
یک تجربه فوق العاده راحت برای تجار 

و مصرف کنندگان می شود.

*بالک چین و ارزهای دیجیتال
بــه نظر می رســد بحث هــای جاری 
پیرامون بالک چین پایان ناپذیر است، 
امــا مزایای این سیســتم از نظر قابلیت 
ردیابی و انطباق غیرقابل انکار است. با این حال، نوسانات 
ارزهای دیجیتــال مانع از توانایی آنها برای اســتفاده به 
عنــوان ارز و عملکــرد عملیاتی بــرای مصرف کنندگان 
می شــود، از این رو بحث های پیرامون سکه های پایدار و 

CBDC وجود دارد.
سیستم بالک چین همچنین دارای چندین مزیت از نظر 
تراکنش های بالدرنگ در اکوسیســتم دیجیتال اســت. 
بالک چین بین نهادهــای مختلف اعتماد ایجاد می کند 
که در آن اعتماد وجود ندارد یا اثبات نشــده است، دارای 
ساختار غیرمتمرکز، امنیت و حریم خصوصی بهبود یافته 
اســت، می تواند هزینه ها را کاهش دهد، سرعت، دید و 
قابلیت ردیابی، تغییر ناپذیری را افزایش دهد و از کنترل 

فردی داده ها محافظت کند.
همه ایــن مزایا حداکثر شــفافیت را تســهیل می کند، 
پولشویی و تقلب را کاهش می دهد. این خبر خوبی برای 

بخش پرداخت به طور کلی است.

*پرداخت های اجتماعی
با ارتباط روزافــزون زندگی اجتماعــی مصرف کنندگان 
بــا اســتفاده از رســانه های اجتماعی، خدمــات مالی و 
ارائه دهندگان پرداخت از تعامالت رســانه های اجتماعی 
برای تســهیل پرداخت ها اســتفاده می کننــد. این روند 
توسط PayPal رایج شد، اما شــرکت های دیگری مانند 
 Venmo، Snapcash، Google Wallet، Apple
Pay و Twitter Buy نیــز از آن اســتقبال کردنــد. 
اپلیکیشن اشــتراک گذاری پول موبایل لیدیا نیز به عنوان 
یک روش ساده و راحت برای ارسال فوری پول به دوستان 

و خانواده فراگیر شده است.
پرداخت هــای اجتماعی روش خرید ما را تغییر می دهد. 
برنامه های P2P راحت، ایمن و سریع هستند. همه گیری 
کروناافراد بیشتری را تشویق کرد که از چنین برنامه هایی 
اســتقبال کنند و همچنیــن باعث افزایــش پلتفرم های 
»BNPL«، ماننــد Affirm، افزایــش یافــت. این گزینه 
پرداخت به طور کلی امن تر اســت، زیــرا هیچ اطالعات 
محرمانه ای درخواست نمی شــود.این روندها باعث شده 
 Big اســت تا افراد بیشــتری در زمینه امور مالی خود به
Tech اعتمــاد کنند، که قباًل همکاری با بانک ها را برای 
راه اندازی حســاب های بانکی دیجیتال آغــاز کرده اند. 
انتظار داشته باشید که آنها بیشتر وارد این معرکه شوند و 
وام یا خدمات ارز دیجیتال ارائه دهند.البته پرداخت های 
مشتری به کســب و کار )C2B( از طریق اپلیکیشن های 

اجتماعی هنوز تا حدودی عقب مانده است.

3شهریور ماه  ۱۴۰۱- شماره ۲۸- جدیدخبرنامه داخلی ایران کیش                                                                                                                     



                             همکار ایران کیشی نفر سوم مسابقات کشوری کاراته                                             

حامد مصطفوی از ســال 8۱ تا به امــروز به طور حرفه 
ای کاراته را دنبال می کند. دارنده کمربند مشــکی دان 
5 وصاحــب عناوینی در رقابت های مختلف این رشــته 
ورزشــی است. او اما اخیرا در مســابقات کشوری رقابت 
های ســبک "شــیتوریو اینویی ها" به مقام سوم دست 
یافته اســت. مصطفوی که چند ماهی اســت به عنوان 
کارشناس برنامه نویس ایران کیش در شرکت مشغول به 

فعالیت است دقایقی پای گفتگو با ما می نشیند. 

برایمان  اخیر  از رقابت های  *آقای مصطفوی 
بگویید؟ 

مسابقات کاراته قهرمانی کشور در بخش کومیته و سبک 
شــیتوریو اینویی ها در تاریخ دهم و یازدهم شهریور در 
سالن شهید افراســیابی )شیرودی( و ســالن کبکانیان 
برگزار شــد. دراین رقابت ها در مجموع بانوان و آقایان  
ســه هزار نفر از سراســر کشــورحضور داشتند. شرکت 
کنندگان در سطوح حرفه ای متوسط و مبتدی بودند از 
تیــم های ملی و لیگ کاراته نیز در این رقابت ها حضور 
داشــتند و به دلیل تعداد باالی شرکت کنندگان رقابت 
ها تا ساعت یک یا دو نیمه شب این دو روز ادامه داشت. 
خوشبختانه من در وزن خودم موفق به کسب عنوان سوم 

در این رقابت ها شدم.

*چه مدت است که در کاراته فعالیت دارید؟ 
از ســال 8۱ و زمانی که در راهنمایی درس می خواندم تا 
امروز ، ۲۰ ســال است که در این رشته فعالیت دارم. هم 
اکنون دارای کمربند مشــکی دان 5 هستم. البته به غیر 
از کاراته در رشــته های دیگر هم سابقه بازی داشتم مثال 

فوتسال و همینطور وشو. 
در حال حاضر همزمان با کاراته، ووشو را نیز ادامه میدهم 
و به عنوان تمرینی برای کاراته آن را به حساب می آورم 
اما بدیهی اســت که در کاراته ســعیم این بوده تا به طور 

حرفه ای طی این ۲۰ سال کارکنم.  

*به غیر از کسب مقام اخیر مقام های دیگری 
هم داشتید ؟

کم و بیش در گذشــته مقاماتی داشتم مثال در مسابقات 
منطقه 5 دانشــگاه آزاد یا مقام کشوری سبک "شیتوریو 

کن شیکان" را در سال های گذشته داشتم . 

* چگونه بین کار و ورزش ارتباط برقرار کردید؟ 
به هر حال این کار سخت است. روزهای زوج که به باشگاه 
کاراته می روم ساک ورزشی را به محل کار می آورم و بعد 
از کار مستقیم به باشگاه می روم. روزهای فرد هم باشگاه 
وشــو می روم. یک ساعتی هم در راهم  اما به خاطر عالقه 
به ورزش این سختی ها را به جان می خرم. متاهلم و البته 
که باید وقتی را هم در کنار خانواده باشــم  این ها زمان را 
برای من فشرده می کند اما سعی می کنم تا هم به خانوده 

ام برسم هم کار و هم ورزش.  

*در این سالها آسیب هم دیده اید ؟ 
بله تا دلتان بخواهد آسیب دیده ام بخصوص از ناحیه بینی. 

اما به خاطر عالقه ام همچنان ادامه میدهم .

*روزی چند ساعت تمرین می کنید؟ 
می شود گفت هفته ای چهار جلسه در هرجلسه دو تا سه 

ساعت تمرین دارم.

*در ورزش هدف مشــخصی هم برای خودتان 
تعیین کرده اید؟ 

مطمئنــا عالقــه دارم که هدف های خاصی هم داشــته 
باشــم. اما برای هدف ورزشی به هر حال یکسری مسائل 
را هم باید در نظر گرفت مثال ســن و ســال من دیگر به 
این نمیخورد که بازیکن تیم ملی شــوم. اما اینکه بتوانم 
یــادگاری هایی از خود در این ورزش برجای بگذارم مثل 
همین مقامی که اخیرا کســب کردم جزو اهداف ورزشی 

ام است. 

*همکاری مدیران ایران کیش برای رسیدنتان 
به امور ورزشی چگونه بوده است؟ 

سعی کردم به گونه ای برنامه ریزی کنم که به کارم لطمه 
ای نخورد اما از طرفی می دانم که اگر در این زمینه نیازبه 
مرخصی یا چیزی شبیه این باشد با من همکاری می کنند 

مشکلی در این زمینه نخواهم داشت. 

*چه مدت است که در ایران کیش مشغول به 
فعالیت هستید؟

 از ّآبــان ۱4۰۰ در ایران کیش هســتم، در واحد فناوری 
اطالعــات با آقایــان فتحی و خانم لطفــی کار می کنم . 

کارشناس برنامه نویسی هستم. 

*ایران کیش به شما چه حسی می دهد؟
در طــول این مــدت در ایران کیش مــن حس رئیس و 
مرئوسی در مجموعه ندیدم. اینجا در واقع یک خانه برای 
ماست. اگر مشــکلی  پیش آمده همه همراه هم بوده اند. 
جو، جو دوســتانه و صمیمی است و همدیگر را پشتیبانی 
می کنند. البته خب فشــار کار زیاد اســت. جایی که ما 
حضور داریم در واقع نوک پیکان ایران کیش اســت از این 
رو همدیگر را بیشــتر حمایت می کنیم. از طرفی در بحث 
رفاهــی و پرداخت هم تا امروز چیــزی نبوده که بخواهم 

ناراضی باشم. 

*در زمینه ورزش چه فعالیت هایی برای پرسنل 
می توان داشت ؟ 

تیم فوتســال را تقویت کنیم بــرای هم آقایان و هم خانم 
های ایران کیش تیم های ورزشــی تشــکیل دهیم  یا در 
سایر رشته های ورزشی با حضور افراد ورزشکار متخصص 
تیم های ورزشی مختلف داشته باشیم. این موضوع باعث 
همدلی بچه ها می شود و روحیه بهتری به پرسنل میدهد 

  .

ایران  فرمانــی کوهنــورد  میالد 
کیشی با صعود به قله آرارات که به 
آن قله اغریقی داغی نیز میگویند 
پرچم ایــران کیش را به اهتزاز در 
آورد.  قله آرارات بلندترین قله ي 
کشور ترکیه به  ارتفاع 5۱۳٧ متر 
اســت. این قله مرز بین دو کشور 

ترکیه و ارمنستان و واقع در شهر مرزي دغوبایزید بوده و به بام کشور ترکیه معروف است.
این صعود سه روزه انجام شدکه نیازمند دو شب ماني بود. 

فرمانی بااشاره به شب ماني اول در کمپ ۱ آرارات به ارتفاع ۳۲۰۰ متري و شب ماني دوم 
در کمپ ۲ آرارات به ارتفاع 4  ۲۰۰ متري گفت : صعود به این قله نیازمند عبور از یخچالي 
عظیم است. این یخچال یک یخچال دائمي بوده و در تمام فصول سال وجود دارد  دماي 

حسي قله در روز صعود حدود منفي ۱۰ درجه بوده است. 
میالد فرمانی کوهنورد و ورزشکار ایران کیشی پیش از این نیز به قله های متعددی صعود 

کرده و پرچم ایران کیش را برباالی این قلل به نمایش گذاشته بود.
 وی از همکاران مرکز تماس ایران کیش اســت که با حمایــت ایران کیش به قله آرارات 

صعود کرد. 

 

                                                فتح قله آرارات با نام ایران کیش 
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                                                                    گفت و گو با همایون نیرومند  
                     با شجاعت پرسنل انتظامات، سرقت از انبار شهریار ناکام ماند

انبار شــهریار با وســعت و اهمیت خاص خــود، محلی 
اســتراتژیک برای ایران کیش است. این موضوع کار تیم 
انتظامات ایران کیــش را بزرگتر و خاص تر هم میکند و 
محافظت از این مکان را پیچیده تر. اینبار به سراغ همایون 
نیرومند از کارکنان انتظامات ایران کیشی می رویم کسی 
که با هفت سال ســابقه حضور در ایران کیش اخیرا انبار 
شــهریار را از یک ســرقت نجات داده است. کسی که با 
دســت خالی به سمت سارقین حمله ور و موجب فرار آن 
ها شده است، ماجرای این شجاعت و جلوگیری از سرقت 

را از زبان خود او می خوانیم.
 

*آقای نیرومند چه مدت است که در مجموعه 
ایران کیش مشغول به کار هستید؟

هفت سال اســت که در مجموعه ایران کیش مشغول به 
فعالیت هستم، که سه ســال آن در واحد انتظامات بوده 
اســت. در این سه ســال عمدتا در مجموعه شهریار بودم 
مــدت کوتاهی در ســاختمان فردوســی و میر عماد هم 

حضور داشتم .

*دراین مدت حوادث مشابه ای هم بوده که رخ 
داده باشد؟ 

بله پیش آمده است. مثال یکبار در روز در محل پارکینگ 
خودروهای پرسنل، سارق آمد و اتومبیل یکی از همکاران 
را مورد دســتبرد قرار داد. سارق با در دست داشتن قمه 

مانع شد تا پرسنل انتظامات به آن ها نزدیک شود.

*از وقوع حادثه جدید بگویید چه زمانی اتفاق 
افتاد و نقش شما در جلوگیری از آن چه بوده 

است؟ 
ساعت 5 صبح از پشت مانیتور متوجه شدم که یک پیکان 
وانت مقابل کیوســک نگهبانی آمــد، توقف کرده و یکی 

از ســارقین طناب را پشت کیوســک نگهبانی انداخت تا 
کیوســک را خوابانده و پشــت وانت با خود ببرند. من، به 
همکارم که در قسمت آموزش مستقر بود و مسیری را باید 
طی کند تا مقابل درب ورودی بیاید خبر دادم،  اما خودم 
جلوی درب ورودی مستقر بودم تا او برسد بیرون رفتم تا 
از ســرقت جلوگیری کنم و نگذارم اموال شرکت را ببرند. 
بــه محض دیدن من یکی از آن دونفر که رانندگی میکرد 
به اتومبیل برگشــت. نفر دوم مانده بود، از او پرسیدم که 
داری چه کار می کنــی گفت طناب را جمع می کنم )!( 
یک ضربه به صورت او زدم و سریع سوار وانت شد برخالف 

جهت حرکت اتومبیل ها حرکت و فرار کردند. 

*نترسیدید سارق، قمه یا سالحی داشته باشد؟ 
ازدور متوجه شــده بودم دستشــان خالی است یا الاقل 
چیــزی در آن لحظه با خود ندارند. البته امیدوار بودم که 

چاقورا جایی پنهان نکرده باشند. 

*به هر حال انبار شــهریار وسعت زیادی دارد 
و اموال بســیاری هم در آن است، این موضوع 
نقش انتظامات دراین بخش را متفاوت می کند 
باید انتظامات به مسائل خاصتری توجه کنند و 

کار مشکلی است.

مجموعه انبار خارج از شهر است و دور و بر آن محیط باز 
و بیابانی است، ما به جز یک باطوم پالستیکی چیز دیگری 
نداریم. بهتر اســت شوکر یا گاز اشــک آوری در اختیار 
ما باشــد تا وقتی می خواهیم از اموال شــرکت محافظت 
کنیم امن تر باشیم، من در این حادثه کار خطرناکی کردم 
و ممکن بود عواقبی برایم داشــته باشــد اما به هرحال بر 
حسب حس مسئولیت و اینکه نمی خواستم اموال شرکت 
به سرقت برود بدون هیچ سالحی از شرکت بیرون رفتم تا 
جلوی سرقت را بگیرم. بنابراین قطعا بهتر است در اختیار 
انتظامات شوکر یا گاز اشک آوری باشد تا اگر سارق قصد 
درگیــری دارد بتوانیم از خودمان دفــاع کنیم. در بیرون 
از مجموعه در این محل بارها شــاهد سرقت های متعدد 
بودیم.قبــال در مجموعه انبار،از شــرکت های خصوصی 
حفاظتی که از بازنشســتگان نیروی انتظامی هستند از ٧ 
غروب تا ٧ صبح حضور داشتند. همانطور که گفتم منطقه 

چون خارج از شهر است در شب ها بسیار ناامن است. 

*پس از هفت سال احساستان نسبت به ایران 
کیش چیست؟ 

تا زمانی که در شــرکت ایران کیش مشغول به کار هستم 
و روزی من از کار در این شــرکت اســت، ســعیم بر این 
اســت تا حقوقی که دریافت می کنم حالل باشد و برای 
همیــن در مجموعه انتظامات تا جایی کــه از عهده من 
برمی آیــد وظایف یا حتی فراتــر از وظایفم را انجام می 
دهم. مجموعه ایران کیش را مانند خانواده خودم می دانم 
همانطور که نســبت به خانواده ام مسئولیت دارم نسبت 
به کارم نیزحس مســئولیت دارم و بــا توجه به اینکه در 
بخش حراســت شرکت هستم ســعیم بر این است که از 
اموال شرکت بتوانم به درستی محافظت کنم. کارم را مهم 
میدانم و برای درست عمل کردن به آن از دل و جان مایه 

می گذارم. 

پریسا نجاتیان از ایران کیش، نفر نخست اولین دوره مسابقات شطرنج باشگاه مشتریان 
بانک تجارت شد. در مسابقات شطرنج باشگاه مشتریان که در آن کارکنان بانک تجارت 
و شــرکت های زیر مجموعه این بانک حضور داشتند، نجاتیان در رده بانوان موفق به 
کســب مقام اول شــد. در این دوره از مسابقات بیش از هفتاد شرکت کننده مرد و زن 
حضور داشتند. نجاتیان که در بخش فناوری اطالعات ایران کیش از اسفند سال گذشته 
مشغول به کار در این شرکت است درباره حضور در این رقابت ها می گوید : از نوجوانی 
شطرنج را دنبال و در رقابت های مختلفی شرکت میکردم با اساتید تیم ملی کار کرده 
ام و به محض آگاهی از مســابقات بانک تجارت به واســطه عالقه ای که داشتم در این 

رقابت ها شرکت کردم. 
او با اشــاره به اینکه بانک تجارت متشکل از یک تیم در این رقابت ها بود گفت: ایران 
کیش هم می تواند در رشته های مختلف تیم داشته باشد و یا با جذب و شناسایی افراد 

عالقه مند در رشته های گوناگون در این حیطه نیز فعالیت کند. 
نجاتیان با اشــاره به اهمیت ورزش بانوان گفت: همانطور که تیم فوتســال آقایان در 
شرکت تشــکیل شــده، می توان برای بانوان هم تیم هایی در ورزش های مختلف از 
جمله شــطرنج ، فوتسال، والیبال و ... تشکیل داد. این موضوع به ایجاد جو دوستانه تر 
میان همکاران ایران کیشی و نشاط و طراوت در کار کمک می کند. وی در مورد فضای 

ایران کیش و کار در این شــرکت هم می گوید: اینجا برای کارکردن یک اتفاق خوب 
است. اتفاق خوبی که ریشه در همکاری و همراهی تمام پرسنل آن دارد. حس بدی از 

بودنم در اینجا نمیگیرم و این موضوع خیلی ارزشمند است. 

                                   نجاتیان نفر اول مسابقات شطرنج بانک تجارت 
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کتابماه:

عادتهای اتمیعنوان

جیمز کلیزنویسنده/ مترجم

موضوع

تمرکز این کتاب روی این اســت که چطور عادت هایمان را 
تغییر بدهیم. منتها این تغییر بــا تمرکز روی فرآیند اتفاق 
مــی افتد. ما معموال به نتیجه توجه می کنیم: میخوام وزنم 
چند کیلو بشه؟ میخوام رتبه ی کنکورم چند بشه؟ میخوام 
درآمدم چقدر بشه؟  اما جیمز کلیر در این کتاب به اهمیت 
فرآیندها می پردازد و به ما یاد می دهد که چطور عمیق تر 

به قضیه نگاه کنیم..

آیا می توان شخصیت خود را تغییر داد؟ 
اگر چیزهایی در شخصیت شما وجود دارد که دوست 
دارید آنها را تغییر دهید، در اینجا ســه دلیل برای از 

دست ندادن امید آورده شده است.
۱-شــما در حال تغییر هســتید، حتــی زمانی که 
متوجه آن نمی شوید: دکتر ناتان هادسون از دانشگاه 
“متدیســت” جنوبی مطالعه ای را طراحی کرد که در 
مجله تحقیقات شخصیتی منتشر شد تا مواد الزم برای 
یــک مداخله موفق در تغییر صفت را درک کند. این 
مطالعه نشان داد که در مورد وظیفه شناسی، تغییر می 
تواند حتی بدون تعهد به آن اتفاق بیفتد. او میگوید: 
»شــخصیت کامالً می تواند تغییر کند و تغییر می 

کند.«
۲. خــود را تغییر دهیــد:Chia-Huei Wu یکی از 
نویسندگان و روانشناسان، در کتاب خود، کار و تغییر 
شخصیت، مجموعه ای از مطالعات را توصیف می کند 
که تغییراتی را که کار ما می تواند در شــخصیت ما 
ایجاد کند، بررســی کرده است. برای مثال، اگر شغل 
شما به شما اجازه می دهد تا در تصمیم گیری چگونه و 
چه زمانی مسئولیت های خود را انجام دهید، می تواند 
منبع کنترل شــما را افزایش دهد )باور فرد به اینکه 
می تواند رویدادهای زندگی خود را کنترل کند(. یکی 
دیگر از تغییرات مثبت شخصیتی که در این مطالعات 
مشاهده شــد، تأثیر نقش های رهبری بر شخصیت 
افراد بود. “وو” می گوید: »ترویج کارکنان به نقش های 
رهبری ممکن است پتانسیل افزایش وظیفه شناسی 
آنها را داشــته باشــد، که به نوبه خود ممکن اســت 
اثربخشی رهبری آنها را افزایش دهد. برای سازمان ها، 
تعیین نقش های رهبری غیررســمی برای کمک به 
توسعه قابلیت های رهبری آنها در طول زمان، ممکن 
اســت مفید باشــد.«به طور کلی، وو به افراد توصیه 
می کند که به دنبال شغلی باشند که حداقل دو )اگر 
نه همه( معیارهای زیر را داشته باشد تا تغییر مثبتی 
در شخصیت خود مشاهده کنند : استقالل شغلی باال 

- ناامنی شغلی پایین - تقاضای زمان کم.
۳. تجربه هــای روان گردان ممکن اســت »تغییر را 
برگردانــد« : دکتر براندون وایــس توضیح می دهد: 
»تجارب روانگردان با تغییرات عمیقی در نحوه ارتباط 
افراد با خود، دیگران و دنیای اطرافشان مرتبط است. 
به نظر می رسد که آنها حسی را برمی انگیزند که افراد 
آن را مهم ترین معنا در زندگی خود می دانند.«مطالعات 
نشان داد که افرادی که قبالً هرگز داروهای روانگردان 
را امتحان نکرده بودند، پس از یک تجربه روانگردان، 

تغییرات عمیقی در شخصیت خود نشان دادند.

روانشناسی
کتاب عادتهای اتمی به این موضوع پرداخته اســت که عادت های کوچک می توانند منجر به تفاوتی بســیار بزرگ شوند. 
نویسنده قدم به قدم به شما یاد می دهد که چه طور عادت های کوچک بسازید! جیمز کلیز نویسنده این کتاب در بخشی 

از آن نوشته است:
»اگر با تغییر عادت هایتان مشکل دارید، مشکل، خودتان نیستید، مشکل سیستم شماست. عادت های بد خودشان را تکرار 

می کنند، نه به این خاطر که خواهان تغییرشان نیستید، بلکه چون مسیر نادرستی را برای تغییر برگزیده اید.«
این کتاب هشت بخش و سعی دارد چهارقانون اصلی را به ما آموزش بدهد:۱- مقدمه: داستان من ۲-اصول پایه: چرا تغییرات 
کوچک، موجب تفاوتهای بزرگ می شوند ۳-قانون اول: آن را شفاف و آشکار کنید 4- قانون دوم: آن را جذاب کنید 5-قانون 
سوم: آن را ساده کنید. 6- قانون چهارم: آن را رضایت بخش کنید ٧- تاکتیکهای پیشرفته: چگونه از کم و بیش خوب، به 

واقعا عالی تبدیل شوید. 8-ضمیمه
ایده ی این چهار قانون از حلقه ی عادت میاد. هر عادت چهار مرحله دارد: ۱- سرنخ ۲- تمایل ۳- پاسخ 4- پاداش. ما با تغییر 

در این مراحل می توانیم عادت های خوب را ایجاد کنیم یا عادتهای بد را از بین ببریم.

📕

📡

سونی قیمت کنسول پلی استیشن ۵ خود را افزایش داد
ســونی قیمت خرده فروشی پیشنهادی کنســول بازی پلی استیشن 5 خود را 
در چندین بازار بین المللی با اشــاره بــه محیط اقتصادی جهانی از جمله تورم 
باال افزایش داد. این غول بــازی ژاپنی گفت که افزایش قیمت بالفاصله اعمال 
می شــود به جز در ژاپن که از ۱5 سپتامبر آغازشد. این شرکت همچنین اعالم 
کرده است که سونی قیمت PS5 را در ایاالت متحده افزایش نمی دهد.سونی در 
یک پســت وبالگی گفت: "محیط اقتصادی جهانی چالشی است که بدون شک 

بســیاری از شما در سراســر جهان آن را تجربه می کنید." ما شاهد نرخ های باالی تورم جهانی و همچنین روند نامطلوب 
ارز هســتیم که بر مصرف کنندگان تأثیر گذاشته و بر بسیاری از صنایع فشار وارد می کند.«این شرکت گفت که "بر اساس 
این شــرایط اقتصادی چالش برانگیز" تصمیم گرفته اســت قیمت کنسول پرچمدار خود را افزایش دهد.این افزایش قیمت 
در بازارهای اروپا، ژاپن، چین، اســترالیا، مکزیک و کانادا اعمال می شود. افزایش قیمت سونی در بحبوحه رکود شرکت های 
بازی ســازی از جمله نینتندو و مایکروســافت صورت می گیرد که شاهد کاهش فروش آن ها در سه ماهه دوم با شروع رونق 
ناشــی از همه گیری بودند.فروش در واحد بازی سونی در ســه ماهه ژوئن ۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 
یافت در حالی که سود عملیاتی تقریباً ۳٧ درصد کاهش یافت. این غول ژاپنی همچنین پیش بینی سود کل سال خود را 

برای بخش بازی خود کاهش داد.

ویژگی های جدید اینستاگرام 
طی سال ها، فیس بوک از اینستاگرام برای رقابت با رقبایی مانند اسنپ چت و تیک تاک 
با شبیه ســازی ویژگی های ان ها از امضای این کمپانی ها استفاده کرده است. اکنون، به 
نظر می رســد یک سرویس جدیدتر و با رشد سریع توجه این شرکت را به خود جلب 
 "IG Candid Challenges" کرده است اینستاگرام در حال آزمایش قابلیتی به نام
است که به نظر می رســد به طور شگفت انگیزی شبیه مفهوم اصلی BeReal است، 
برنامه ای که به دلیل تمرکز بر پست های معتبر تر، ضد اینستاگرام لقب گرفته است. در 
BeReal، کاربران هر روز در یک زمان تصادفی پیام هایی را دریافت می کنند سپس آنها دو دقیقه فرصت دارند تا عکسی از جلو 
و عقب بدون فیلتر از آنچه در آن لحظه انجام می دهند، بگذارند. حال گزینه Candid Challenges از کاربران اینســتاگرام 
می خواهد »هر روز در زمان متفاوتی« عکسی را در استوری خود در یک بازه زمانی دو دقیقه ای به اشتراک بگذارند. همچنین 
به نظر می رسد که از عکس های دوربین دوگانه استفاده می کند - سلفی و عکس دوربین عقب به طور همزمان - که یکی از 

ویژگی های بارز BeReal است.

تکنولوژی
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شهریور  ماه ۱4۰۱

     *مطالب یا سوژه های خود را به شماره ۰۹۱۹877۰788 ارسال کنید

                                         پرداخت ها چگونه آینده را تغییر می دهند؟
✍��تحقیق و ترجمه - روابط عمومی 
ایران کیش :  مشــاغل از هر صنعتی آماده 
رشــد هســتند. پرداخت ها به عنوان یک عامل 
حیاتی برای این رشــد بلندمدت در حال ظهور 
هســتند. در ســطح جهانی، نحوه خرید، کار، 
مسافرت، معاشــرت و دسترسی به خدمات در 
میان بسیاری از جنبه های دیگر زندگی روزمره 
طی دو سال گذشته تغییر کرده است. این تغییر 
شکل صنعت پرداخت به روش های بی شماری 
صورت گرفته اســت. در حالی که اقتصادهای 
جهانی از مبــارزات همه گیری بهبود می یابند، 

قرار است وارد مرحله جدیدی در صنعت پرداخت 
شــویم. اگر ســال ۲۰۲۱ در مورد ایجاد کسب و کارها تا 
حــد امکان قوی و انعطاف پذیر بود، پس احتماالً برای ۱8 
ماه آینده تمرکز بر روی رشــد پایدار است که از فناوری 

دیجیتال پشتیبانی می کند. 
مناطق مختلف در مراحل مختلف بلوغ دیجیتال هستند، 
همانطــور که صنایع مختلــف در مراحل مختلف اختالل 
هســتند. ما پنج روند کلی را - بــدون توجه به منطقه - 
شناســایی کرده ایم که بر نحوه موقعیت کســب و کار در 
همه صنایع برای رشــد در سال آینده تأثیر می گذارد. در 
اینجا این روندها و نقش پرداخت ها را در زنده کردن آن ها 

بررسی می کنیم. 

*دیجیتال به عنوان یک فرهنگ
برای کسب وکارها، همه گیری، تسریع پروژه های دیجیتال 
را بــه یک ضرورت تبدیل کرده اســت نه یــک انتخاب؛ 
این امــر ادامه خواهد داشــت، زیــرا مصرف کنندگان و 
کســب وکارها به طور فزاینده ای از امکانات و فرصت هایی 
که خدمات دیجیتال می توانند ارائه  کنند آگاه می شــوند. 
از نقطه نظر زیرساخت، یک تغییر واضح به سمت رویکرد 
دیجیتالــی جامع وجود دارد. شــرکت هایی که زودتر در 
سفر دیجیتالی ســازی خود بوده اند، در مرحله ای هستند 
که ما آن را »کشــف« می نامیم و در چند ســال گذشته 
به ســمت دیجیتالی سازی ســوق داده شده اند. این باعث 
ایجــاد تغییــر ذهنیت در مشــاغل کوچکتر و متوســط 
می شود. کســب وکارهای هوشــمند به جای تالش برای 
حل مســائل فردی، یا دیجیتالی کردن یک بخش مجزا از 
کسب وکارشــان برای اینکه آن را کمتر کاغذ محور کنند، 
می پرســند: »چگونه درباره کسب وکار خود به عنوان یک 
کل فکر می کنیم و چگونه آن را به وســیله فناوری فعال 

کنیم؟« 
سپس آن هایی هستند که در مرحله »تحول« قرار دارند: 
بسیاری از شرکت ها و سازمان ها در حال انجام پروژه های 
فناوری بزرگتر هستند، مانند برنامه ریزی منابع سازمانی 
)ERP( برای استانداردسازی فرآیندها در سراسر سازمان 
خــود. آن ها در حــال پیاده ســازی راه حل های جدیدی 

هستند که فرآیندهای نقدی آن ها را خودکار می کند. 
کسب وکارهایی که با دیجیتالی ســازی جلوتر بودند – یا 
در ابتــدا بومی دیجیتال بودنــد – در طول همه گیری در 
قوی تریــن موقعیت قرار گرفتنــد و در آینده همچنان از 
مزیت حرکت اول برخوردار خواهنــد بود. ما این افراد را 
»روی پــردازان« می نامیم و این کســب وکارها اکنون در 
حال کاوش و ادغام فناوری های پیشــرفته در محصوالت 

خــود هســتند، مانند هــوش مصنوعــی، تصمیم گیری 
پیش بینی کننده یا بالک چین. 

آسیا و اقیانوســیه )APAC( رهبر منطقه ای دیجیتال به 
عنوان یک فرهنگ اســت. پرداخت های دیجیتالی، بدون 
تمــاس و مبتنی بر کد QR بیشــترین نفــوذ خود را در 
این منطقه دارند. این به این دلیل اســت که بســیاری از 
کشورها مستقیماً از پول نقد به دیجیتال رفتند و از مرحله 
کارت بدهی/اعتباری صرف نظر کردند. APAC همچنین 
خانه ابربرنامه هایی مانند Wechat و Alipay اســت که 
بر ادغام چندین ســرویس دیجیتــال و فیزیکی، از جمله 
پرداخت ها، در یک پلتفرم تســلط دارند. ما شاهد شتاب 
گرفتن این جنبش در ســایر مناطق، به ویژه قاره آمریکا 
هســتیم. بســیاری از کســب وکارها در طول همه گیری 
گسترش یافته اند و در حال گسترش به مناطق جدید برای 
ایجاد اکوسیستم خود هستند. به عنوان مثال، در آمریکای 
التین، Rappi به عنوان یک برنامه تحویل شــروع به کار 
کرد، اما در حال حرکت به سمت ارائه خدمات مالی برای 

ایجاد شالوده اکوسیستم خود است. 

*هر چیزی به عنوان یک سرویس
بومی های دیجیتال و رویاپردازان ذکر شده در باال پیشگام 
رشــد مدل های As-a-Service هستند، به موجب این 
فناوری کاالها و خدمات به راحتی قابل دسترسی هستند. 
به یــک برنامه فوق العاده ماننــد Grab در APAC فکر 
کنید، آن ها مانند اوبر شــروع بــه کار کردند و به کاربران 
امکان رزرو ســفر به خانه را ارائه کردنــد، اما از آن زمان 
به این ســو رشد کرده اند و به کاربران اجازه می دهند غذا 
ســفارش دهند تا در خانه غذا بخورند، بیمه مســافرتی 

بخرند یا هزینه را پرداخت کنند. 
همانطــور که مصرف کنندگان و کســب و کارها به طور 
یکسان به دنبال افزایش شــخصی سازی، انعطاف پذیری 
و راحتــی در کاالهــا و خدمات مورد نظر خود هســتند، 
مدل های خدماتی به رشــد خود ادامه خواهند داد. رشد 
مدل هــای As-a-Service بــه دلیــل کارایی هایی که 
ایجاد می کنند، هفت برابر رشــد شرکت های سنتی است. 
همانطور که آن ها رشد می کنند، می توانند اکوسیستم های 
منســجمی را بر روی پلتفرم های با اســتفاده آسان ایجاد 

کنند و راه حل های مختلف را با هم ترکیب کنند. 

*پرداخت ها به عنوان عامل درآمد
پرداخت ها از بخش ضروری یک کســب وکار به بخشــی 
تبدیل می شوند که به طور فعال ارزش و جذابیت را برای 
مصرف کننــدگان و زنجیره های تامیــن می افزاید. اکنون 

بسیاری از شــرکت ها به پرداخت ها به عنوان راهی 
بــرای متمایز ســاختن خود از رقبــا، بهبود تجربه 

کاربری و درآمدزایی نگاه می کنند. 
پرداخت ها در حال حاضر مســتقیماً به رشد شرکت 
کمــک می کنند، این امر تا حدی ناشــی از افزایش 
اشتراک های فوق الذکر است، که در آن تعداد زیادی 
از شرکت ها به مدل های مستقیم به مصرف کننده یا 
مبتنی بر اشتراک مهاجرت می کنند، و پرداخت ها نه 
تنها اهرم های حیاتی برای فعال کردن آن محورها، 
بلکه برای کمک به اطمینان از کارایی عملیاتی پس 

از ساخته شدن محورها، کلیدی هستند. 

*همسویی سرمایه در گردش و نقدینگی
ســرمایه در گردش و نقدینگی همــواره نکته ای کلیدی 
برای متخصصان امــور مالی و خزانــه داری بدون توجه 
به اندازه شــرکت آن ها بوده و خواهــد بود. از آنجایی که 
الگوهــای کاری و زنجیره های تامیــن در پی همه گیری 
تکامل می یابند، کســب و کارها ممکن است مجبور شوند 
اســتراتژی های ســرمایه در گــردش و نقدینگی خود را 
تنظیم کنند تا اطمینان حاصل کنند که می توانند از پس 
استانداردهای جدید و اســتراتژی های رشد کسب و کار 

خود برآیند. 
با بهبود اقتصاد و افزایش تقاضا، بسیاری از کسب و کارها 
نتوانســته اند موجودی خود را به سطح قبل از همه گیری 
بازگردانند. بهترین شیوه ها باعث شده است که خزانه داران 
بر روی دید، چابکی و انعطاف پذیری تمرکز کنند. تقویت 
انعطاف پذیری نه تنها به معنای پیش بینی و تست استرس 
سناریوهای سرمایه در گردش است، بلکه تمرکز بر تثبیت 

زنجیره تامین و تامین کنندگان کلیدی است. 
اســتراتژی زنجیره تامین نقش بزرگی را به عنوان بخشی 
از این تثبیت به دو صورت بازی می کند اول، دور شــدن 
از اســتراتژی های یک اندازه و راه حل های چسب زخم که 
در دو سال گذشته به کار گرفته شده اند و دوم حرکت به 

سمت یک استراتژی هدفمند. 

*ایجاد استراتژی ESG برای کسب و کار
مفهوم محیطی، اجتماعی و حکمرانی )ESG( و پتانسیل 
آن برای تأثیر مثبت بر کسب وکارها در یک مطالعه برجسته 
در ســال ۲۰۰5 با نام »چه کســی اهمیت می دهد برنده 
می شــود« معرفی شــد. مالحظات ESG به جریان اصلی 
و هسته استراتژی شرکت ها تبدیل شده است. جنبه های 
مختلف ESG وزن و اهمیت متفاوتی در جغرافیای مختلف 
دارند. به عنوان مثــال، در اروپا، عوامل محیطی به عنوان 
مهم تریــن عوامل در نظر گرفته می شــوند، در حالی که 
شــرکت های آمریکایی بیشــتر بر عوامل اجتماعی مانند 
تنوع، برابــری، و جامعیت تمرکز می کنند. در سرتاســر 
جهان، مقرراتی در راه اســت که دستور کار ESG را پیش 
خواهــد برد. در اروپا، مقررات جدید افشــای مالی پایدار 
اتحادیه اروپا شــاهد سخت تر شــدن الزامات افشا خواهد 
بود تا اطمینان حاصل شــود که سرمایه گذاران می توانند 
مشخصات پایداری سرمایه گذاری های مختلف را با وضوح 

بیشتری مقایسه کنند.


