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| اتاق خبر|ایران کیش|

انتظارات الگوی تعالی سازمانی مشخص می کنند.
یکی از مباحثی که بســیاری از سازمان ها به دنبال آن هستند و با وجود اینکه 
چندین سال از عمر آن می گذرد اما همچنان جدید است مباحث مرتبط با تعالی 

سازمانی و جایزه های کیفی است.

شرکت کارت اعتباری ایران کیش موفق شد »جایزه ملی تعالی سازمانی« را در 
پانزدهمین دوره همایش تعالی سازمانی از آن خود کند.

پس از انجام ممیزی توسط ممیزان رسمی سازمان مدیریت صنعتی- دبیرخانه 
جایزه تعالی  سازمانی، شــرکت ایران کیش مفتخر به دریافت »جایزه سه ستاره 

تعالی« شد. ایران کیش در سال گذشته جایزه دو ستاره را از آن خود کرده بود.
اســتقرار الگوی تعالی ســازمانی، اجرای برنامه های بهبــود و حضور فعال در 
فعالیت های مربوط به تعالی ســازمانی کسب ایزوهای متعدد شرکت ایران کیش 
و تمدید آنها در ســال گذشــته، افتتاح و شروع به کار انبار ســعیدآباد شهریار، 
محصــوالت و ســرویس های جدید نظیر اکوسیســتم پات، کیوســک پرداخت 

سی ان جی و... از عوامل کسب این جایزه بوده است.
اعطای جایــزه ملی تعالی ســازمانی مبتنی بر ارزیابــی رویکردها و نظام های 
مدیریتی سازمان ها و نتایج موفقیت های آنها توسط گروهی از ارزیابان خبره و بر 
اساس »الگوی تعالی سازمانی« است که وضعیت سازمان  را در میزان دستیابی به 

 درخشش ستاره های ایران کیش
در جایزه ملی تعالی

خبرکوتاه

ایران کیش موفق به دریافت گواهینامه در هشتمین 
جایزه ملی مدیریت مالی ایران شد.

این نخســتین حضور ایران کیش برای دریافت جایزه 
مدیریت مالی ایران کیش بود که بر طبق ارزیابی ها این 

شرکت موفق به کسب گواهینامه در این سطح شد.
اخذ این گواهینامــه بیانگر شــفافیت مالی بر طبق 

صورت های مالی است.
جایزه ملــی مدیریت مالــی ایران از ســال ۱۳8۹ 
به منظور فراهم آوردن بســتر بهبود و ارتقای ســطح 
مدیریت مالی و اقتصادی در شــرکت ها و سازمان های 

شرکت کننده اهدا می شود.

شفافیت مالی ایران کیش ملی شد

موفقیت در جایزه مدیریت مالی

دومین نشست هم اندیشی مشــترک بانک تجارت و 
شرکت کارت اعتباری ایران کیش برگزار شد.

در این همایش لوح ســپاس مدیرعامل بانک تجارت 
به مدیرعامل ایران کیش به دلیل کســب مقام اول این 

شرکت در جشنواره نوربخش اهدا شد.
در دومین نشســت هم اندیشی مشترک بانک تجارت 
و شــرکت کارت اعتباری ایران کیــش، ضمن تاکید بر 
تعهد متقابل در قراردادهای دوجانبه بانک و این شرکت، 
شناخت عرفی )درک متقابل( و گپ وگفت های دوستانه 
مســیری برای تداوم راه همکاری های ایــن دو خانواده 
)بانــک تجارت و ایران کیش( معرفی شــد. تاکید بر در 
نظر گرفتن اهداف و منافع دوطرفه، آموزش محصوالت 
جدید، تســریع حل نیازهای مشتری، تسریع در پروسه 
نصب پایانه هــای فروش و توجه به الزامات شــاپرک از 

جمله مواردی بود که در این همایش بر آن تاکید شد.

برگزاری دومین نشست هم اندیشی 
بانک تجارت و ایران کیش

شــرکت کارت اعتباری ایران کیش برای دومین 
سال پیاپی به عنوان شــرکت برتر کشوری از نظر 
  IMI-100 رشد سریع در همایش شرکت های برتر
انتخاب شد. در بیستمین همایش شرکت های برتر 
که بیســت ونهم بهمن ماه در مرکــز همایش های 
بین المللی صداوســیما و با حضــور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت برگزار شد این عنوان برای دومین 

سال پیاپی به ایران کیش رسید.

مهم ترین نتایج رتبه بندی ۵۰۰ شــرکت بزرگ 
کشور در سال گذشته ارائه و از شرکت های پیشرو 
)انتخاب شــده بر اساس روند رشــد طی سال های 
اخیر( و شــرکت های برتر از نظر رشــد ســریع و 
همین طور شــرکت های برتر دارای رتبه های ویژه 
تقدیر به عمل آمد که ایران کیش به عنوان برترین 
شرکت در رشد سریع انتخاب و از صادق فرامرزی 

مدیرعامل این شرکت تقدیر شد.

شگفتی سازی ایران کیش
با برتری دوباره

IMI-100 در
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منابع انسانی کل کشور از مهم ترین اهداف اهدای این جایزه به شمار می روند.
ایران کیش در راســتای تقویت و بهبود آموزش های ســازمانی از سال ۹۳ به 

دنبال استانداردسازی فرایندهای آموزش بوده است.
اخذ گواهینامه اهتمام به تعالی آموزش و توسعه توسط ایران کیش گامی دیگر 
در تعالی آموزش و توسعه اســت و این روند با سرعت بیشتری برای دستیابی به 

موفقیت های بیشتر ادامه خواهد یافت.

شــرکت کارت اعتباری ایران کیش موفق به اخذ گواهینامه اهتمام برای تعالی 
آموزش و توسعه منابع انسانی شد.

این شرکت که ســال پیش گواهینامه بین المللی ایزو ۱۰۰۱۵ در حوزه آموزش 
منابع انســانی را دریافت کرده بود در ادامه فعالیت های خــود در حوزه آموزش و 
توسعه سرمایه های انسانی نسبت به حضور در تعالی از طریق انجمن علمی آموزش 
و توسعه منابع انسانی اقدام کرد که پس از طی مراحل ارزیابی در کنفرانس ساالنه 

آموزش و توسعه، گواهینامه اهتمام برای تعالی آموزش و توسعه را دریافت کرد.
انجمن علمی آموزش و توســعه منابع انسانی چهار سال است که برگزارکننده 
اهدای این جوایز بوده و شــرکت ایران کیش برای اولیــن بار در این حوزه اقدام 

کرده است.
توســعه فرهنگ تعالی در حوزه ســازمان ها، موسسات و شــرکت ها، تشویق 
سازمان ها برای انجام عملیات خودارزیابی، تقویت قابلیت های سازمانی در حوزه 
آموزش و توسعه، ایجاد فضای الزم برای تبادل تجربیات و دانش به منظور توسعه 

 گواهینامه اهتمام
در تعالی آموزش به ایران کیش رسید

شــرکت کارت اعتباری ایران کیش بار دیگر به عنوان 
شرکت برتر کشــوری از نظر رشد ســریع در همایش 
شرکت های برتر IMI-100 انتخاب شد تا این جایگاه را 

برای دو سال متوالی از آن خود کند.
احمد هادی پور، معاون طرح و برنامه شــرکت کارت 
اعتباری ایــران کیش، با بیان اینکه برگزیده شــدن به 
عنوان برترین شرکت کشــور از نظر رشد سریع به نوبه 
خود افتخار بزرگی اســت با اشاره به کسب این مقام در 
دو ســال پیاپی گفت: »این جایزه در هفت رده توســط 
سازمان مدیریت صنعتی تقســیم بندی و در اولین رده، 

اندازه و رشد یک شرکت سنجیده می شود.«
او افزود: »ایران کیش بر اساس شاخص های مختلفی 
مانند فروش، رشد فروش، فروش سرانه، ارزش افزوده، 
دارایی هــا، رشــد دارایی ها، تعــداد کارکنان و رشــد 
اشتغال زایی در این زمینه ارزیابی شده است و توانسته 

برای دو سال پیاپی رتبه اول را کسب کند.«
هادی پور تاکید کــرد: »IMI- 100 معتبرترین جایزه 
صنعتی در ســطح کشور را در حوزه های مختلف تولید 
و خدمات بــه شــرکت های دولتــی و خصوصی اهدا 

می کند.«
او در پاســخ به این ســوال که کســب این رتبه به 
صورت پیاپی ظرف دو ســال چه مزیتی بــرای ایران 
کیش دارد اظهار داشــت: »این موضوع بیانگر آن است 
که طبق سیاســت گذاری های هیــات مدیره، صاحبان 
ســهام، مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت ایران کیش، 
برنامه های عملیاتی بر اساس استراتژی هایی که تدوین 
شــده بود پیش رفته است. این شــرکت هم اکنون به 
سهمی از بازار در حوزه های عملیاتی، درآمدی و دارایی 

رسیده که شایسته این رتبه دانسته شده است.«
هادی پور گفت: »کســب دوباره این جایزه نشان داد 
حرکت مثبت سال گذشته در سال جاری نیز به صورت 

مستمر تداوم داشته است.« 

مدیریــت پرداخت های چندمالکیتــی )پرداخت ها با 
قابلیت تسهیم وجوه تراکنش مالی( یکی از قابلیت های 
ویژه خدمات پرداخت اینترنتی شــرکت کارت اعتباری 

ایران کیش است.
در این نوع پرداخت، که معموالً ســرفصل حساب ها 
متناسب با تعدد ذی نفعان تعریف شده است، هر یک از 
صاحبان سهم مشــخص از کل مبلغ یک تراکنش مالی 

امکان دریافت مستقل وجوه مربوطه را خواهند داشت.
برای ســهولت در امر این نوع تراکنش ها ایران کیش 
اقدام به ارائه سرویس یکپارچه تسهیم وجوه روی درگاه 

پرداخت اینترنتی )IPG( کرده است.
در این سامانه با انجام فقط یک تراکنش مبلغ تراکنش 
به صورت کاماًل انتخابی بین چندین حســاب تقســیم 
می شــود و هر یک از ذی نفعان عماًل به صورت مستقیم 

مبالغ مربوط به خود را دریافت خواهند کرد.
بر این اســاس ســامانه ، گزارش های ویــژه ای برای 
مدیریت گزارش تراکنش های چندوجهی مدل فوق در 

اختیار کاربران قرار خواهد داد.

شرکت کارت اعتباری ایران کیش با هدف ارائه خدمات 
تخصصی درخور شــئونات صندوق های سرمایه گذاری 
و شــرکت های کارگزاری بورس، اقدام به ایجاد بســته 
خدمات پرداخت اینترنــت و موبایل با قابلیت های ویژه 

برای این گروه از کسب وکارها کرده است.
از قابلیت ها و امکانات این بسته می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
۱- درگاه پرداخت اینترنتی باقابلیت تسهیم وجوه

2- مدیریت ســه وجهی اطالعات مجــاز کارت های 
پرمراجعه به درگاه پرداخت

۳- سرویس ویژه گزارش استعالم وضعیت تراکنش
۴- مدیریت تراکنش های درخواست های ابطال شده.

ســامانه مدیریت متمرکز پرداخــت قبوض خدمات 
عمومــی ایران کیش یکــی از برجســته ترین ابزارهای 
پرداخت کشــور اســت که به منظور تســهیل در ارائه 

خدمات عمومی پرداخت قبوض تولید شده است.
این ابــزار با قابلیت انواع اســتعالم شناســه قبض و 
پرداخت عالوه بر تشخیص هوشمند نوع قبض، وضعیت 
بدهی و تســویه قبــض را نیز بــه پرداخت کننده اعالم 
می کند. ســامانه مدیریت متمرکــز پرداخت قبوض به 
منظور تسهیل در امور کاربران و امکان پرداخت گروهی 
قبوض را با سه رویکرد مدیریت قبوض گروهی از طریق 
ورود اطالعات دســتی، ورود اطالعات به واسطه فایل و 

درج اطالعات به واسطه بارکدخوان فراهم می آورد.
این محصــول ابزاری ایده آل بــرای مدیریت پرداخت 
قبوض در دفاتر پیشخوان دولت و سازمان ها و ارگان های 
ارائه دهنده خدمات عمومی مثل شرکت ملی گاز ایران، 

شرکت های آب و برق و... است.

شرکت کارت اعتباری ایران کیش در راستای اهداف 
استراتژیک و همگامی با کامل ترین شبکه اعتباری کشور 
اقدام بــه تولید و ایجاد مــاژول درگاه پرداخت اعتباری 
آسان خرید بانک تجارت، مختص فروشگاه های اینترنتی 

کرده است.
این شرکت از پیشگامان ایجاد ابزارهای بهینه پرداخت 
است و سال ها پیش مجموعه ای کامل بالغ بر 8۰ ماژول 
متنوع برای سهولت در پیاده سازی ابزاری پرداخت های 
اینترنتی ایجاد کــرده و در اختیار توســعه دهندگان و 

صاحبان کسب وکارهای اینترنتی قرار داده است.

تولید ماژول درگاه پرداخت اعتباری 
آسان خرید توسط ایران کیش

کسب عنوان برتری دوباره ایران 
کیش در میان شرکت های برتر

افتخار بزرگی بود

تسهیم وجوه درگاه پرداخت 
اینترنتی ایران کیش

قابلیت های بسته خدمات پرداخت 
اینترنتی و موبایل ایران کیش

سامانه مدیریت متمرکز پرداخت 
قبوض خدمات عمومی ایران کیش
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ســرویس مدیریت اطالعات مجــاز کارت برای درگاه 
پرداخت اینترنتی IPG ایران کیش فعال شد. این خدمت 
بــا جدیدترین روش های بازیابی اطالعــات مجاز کارت 
مبتنی بر ســه معماری قابل پیاده ســازی است. در این 
خدمت افرادی که قباًل در شــبکه بانکی ثبت اطالعات 
و شماره موبایل معتبر را به کارت بانکی در شبکه پیوند 
متصل کرده اند می توانند در تمام پرداخت های اینترنتی 
بــدون درج اطالعات مجــدد، کارت اطالعات )شــامل 
اطالعات شــماره کارت و تاریخ انقضا( را به صورت امن 
بازیابی کنند. ایران کیش با رویکرد ایجاد خدمات ارزش 
افزوده و ارائه خدمات بهینه در بستر تجارت الکترونیکی، 
همگام با توسعه کسب وکارهای نوین اقدام به ارزیابی های 
تخصصی کرده و منطبــق با نیازهای موجــود در بازار 
زیرســاخت های فنی مربوطه )از لحاظ الزامات شاپرک( 
را پیاده ســازی کرده است. ســرویس مدیریت اطالعات 
مجاز کارت بانکی نیز در راســتای این الزامات است. با 
توجه به موثر بودن المان های پرداخت امن و سریع برای 
کسب وکارهای سیار در توسعه بازار این گروه خدمات با 
ســه معماری و ساختار فنی متنوع توسط شرکت کارت 

اعتباری ایران کیش ارائه شده است.

بانک ســرمایه به عنوان بیســت و یکمین بانکی که 
پات امکان کارت به کارت برای آن را فراهم کرده است 
به این نرم افزار پیوســت. هم اکنــون تمامی دارندگان 
کارت بانک ســرمایه می توانند با نصب اپلیکیشن پات 
به تمامی بانک های عضو شــتاب انتقــال وجه کنند. 
بانک های ملی، ملت، تجارت، ســپه، پارسیان، سامان، 
کشــاورزی، صنعت و معدن، اقتصاد نوین، بانک شهر، 
انصار، دی، پســت بانک، ایران زمیــن، قوامین، حکمت 
ایرانیان، خاورمیانه، آینده، موسســه اعتباری ملل، مهر 
اقتصاد و اکنون ســرمایه 2۱ بانکی هستند که با پات 

عملیات کارت به کارت را انجام می دهند.

مدیریت اطالعات مجاز کارت برای 
IPG ایران کیش فعال شد

کارت به کارت پات به 21 رسید

شرکت کارت اعتباری ایران کیش برگزیده منتخب 
بخــش ســخت افزار و تجهیزات هفتمین جشــنواره 

نوربخش در همایش بانکداری شد.
ایران کیش به دلیل ارائه محصول کیوسک پرداخت 
الکترونیکی )CNG( برنده هفتمین جشــنواره مرحوم 
دکتر نوربخش معرفی شــد. جایزه جشنواره نوربخش 
در بخش های سامانه ملی، ســامانه های درون بانکی، 
سامانه های مشــتریان امنیت و شبکه های زیرساخت 
پلتفرم، مسئولیت اجتماعی و سخت افزار و تجهیزات و 

از بین ۴۶ طرح رقابتی بانک ها و شرکت ها در اختتامیه 
هفتمین همایــش بانکداری الکترونیــک و نظام های 

پرداخت به ایران کیش تعلق گرفت.

تبریک مدیرعامل بانک تجارت
مدیرعامل بانک تجارت کسب مقام برتر در جشنواره 
نوربخش را به مدیرعامل و ســرمایه های انسانی ایران 

کیش تبریک گفت.
در این پیام آمده است:

 به دلیل ارائه 
)CNG( کیوسک پرداخت الکترونیکی

ایران کیش برنده جشنواره نوربخش شد

نسخه جدید پات برای نخســتین بار در کشور با قابلیت استفاده برای روشندالن 
رونمایی شــد. از این پس روشندالن با اپلیکیشــن پرداخت پات می توانند از تمام 

خدمات این اپلیکیشن به راحتی و به صورت شنیداری استفاده کنند.
در نشســت خبری رونمایی از این ســرویس جدید شــهره آقابابایــی قائم مقام 
معاونت فناوری اطالعات و مدیر پروژه پات با بیان اینکه ایده اولیه این طرح توسط 
مدیرعامل شــرکت ایران کیش پدید آمد گفت: »این نســخه با استفاده از ویژگی 
تاک بک گوشــی های اندروید امکان پذیر اســت.« او تاکید کرد که در این راســتا 
اقدامات امنیتی از جمله بحث اعالم رمز رعایت شده است و اظهار داشت: »در این 

طرح از مشاورت دو نفر از روشندالن استفاده کردیم.«
آقابابایی افزود: »اکنون روشــندالن به راحتی می توانند با استفاده از این نرم افزار 

کلیه امور پرداختی را از طریق پات انجام دهند.«
پیمان طبری معاون فناوری اطالعات ایران کیش نیز در این نشست گفت: »قول 
داده بودیم در بحث اکوسیســتم پات توجه ویژه ای به امکانات جدید نرم افزار پات 

داشته باشــیم. یکی از این امکانات استفاده از اپلیکیشن پات برای روشندالن بود و 
امروز این رویا را به حقیقت تبدیل کرده ایم.«

او با بیان اینکه روشــندالن به طور شنیداری می توانند از اپلیکیشن پات استفاده 
کنند گفت: »عالوه بر شــنیداری بودن، فارسی سازی این اپلیکیشن نیز کار دیگری 

بود که موفق به انجام آن شدیم.«
در ادامه این نشســت آقابابایی در پاسخ به این سوال که »چرا ایران کیش بر این 

نخستین نرم افزار پرداخت کشور برای روشندالن

| اتاق خبر|ایران کیش|
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نگاهی به سامانه  مدیریت پرداخت شناسه دار درگاه 
پرداخت اینترنتی

درگاه پرداخت اینترنتی ایران کیش با پشــتیبانی بیش از شش فیلد تخصصی برای 
مدیریت تبادل شناسه در پرداخت های آنالین امکان بازیابی اختصاصی این شناسه ها را 

متناسب با درخواست مشتریان به واسطه وب پنل و وب سرویس ایجاد می کند.
این ســامانه قابلیت ارائه خدمات گسترده و متنوعی شــامل مدیریت انواع شناسه از 

جنس عدد و ترکیب حروف و عدد را داراست.
درگاه پرداخت اینترنتی ایران کیش یکی از قدرتمندترین و پرکاربردترین سامانه های 

مدیریت پرداخت های شناسه دار کشور است.
این سامانه شرکت کارت اعتباری ایران کیش خاستگاه جذب پرداخت های شناسه دار 

خدمات اختصاصی سازمان های دولتی و کسب وکارها با اندازه بزرگ است.

خبرکوتاه مدیرعامل ایران کیش:

برادر ارجمنــد جناب آقای دکتر فرامرزی مدیر عامل محترم شــرکت کارت 
اعتباری ایران کیش

کســب مقام اول شرکت ایران کیش در هفتمین جشنواره نوربخش در زمینه 
سخت افزار و تجهیزات را به حضرت عالی و همکاران شرکت کارت اعتباری ایران 
کیش صمیمانه تبریک عرض می نمایم. امید اســت با استمرار تالش و کوشش 
همکاران شــما در آن مجموعه شــاهد موفقیت روز افــزون در عرصه خدمات 

بانکداری الکترونیک در نظام بانکی باشیم.
رضا دولت آبادی مدیر عامل بانک تجارت

موفقیت بزرگ
نادر خواجه حق وردی قائم مقام مدیرعامل و رئیس هلدینگ فناوری اطالعات 
بانک تجارت نیز با بیان این که بانک تجارت با همکاری شــرکت کارت اعتباری 
ایران کیش ۱۰ جایگاه CNG در مشهد و کرج را به سیستم پرداخت الکترونیکی 
تجهیز کرد، گفت: »پرداخت وجوه توسط مشتریان در جایگاه های سوخت گیری 
گاز همواره از دغدغه های رانندگان به شمار می رود و پرداخت وجه نقد با مبالغ 
خرد و نیز فاصله دســتگاه های کارتخوان با پمپ گاز فرایند ســوخت گیری را 
با مشکل و تاخیر مواجه می کند. کیوســک پرداخت الکترونیکی که از فناوری 
غیرتماسی برخوردار است این مشکل را به حداقل کاهش می دهد و گامی بزرگ 

در عرصه صنعت پرداخت به شمار می رود.«
او با اشــاره به اینکه تاکنــون ۱۰ جایگاه CNG در مشــهد و کرج به صورت 
آزمایشــی به این سیستم مجهز شده اند خاطرنشان کرد: »بانک تجارت آمادگی 
دارد در صورت همکاری شرکت ملی گاز نسبت به تجهیز سایر جایگاه های عرضه 

سوخت گاز به این سیستم در سریع ترین زمان اقدام کند.«
او دارا بودن PCI-PED و رعایت استانداردهای شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی و رعایت الزامات HSE مانند ضدانفجار بودن بخشــی از تجهیزات، و مقاوم 
بودن در برابر حریق را از جمله قابلیت های این سیستم برشمرد که آن را متمایز 
کرده است. حق وردی یادآور شد: »محصول پرداخت الکترونیکی CNG ارائه شده 
توسط شرکت ایران کیش به عنوان اصلی ترین شرکت PSP بانک تجارت اخیراً 
در جشنواره مرحوم دکتر نوربخش در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و 
نظام های پرداخت به عنوان محصول برگزیده مورد تقدیر قرار گرفته است. کسب 
این رتبه در معتبرترین جایزه سیســتم بانکی کشور که با تالش و بهره گیری از 
دانش داخلی و در ســال اقتصاد مقاومتی محقق شده است یک موفقیت بزرگ 
برای این محصول، شرکت ایران کیش و در نهایت بانک تجارت به شمار می رود 

که سهامدار عمده این شرکت محسوب می شود.«

خبرداغ

پژمان جمشیدی عزیز
موفقیت امروزت حاصل تالش خســتگی ناپذیر تو در چند ســال اخیر 
است.نامزدی بازیگر نقش مکمل مرد در ســی و ششمین جشنواره فیلم 

فجر مبارکت باشد.
خوشحالیم که در کنارمان هستی.

به امید موفقیت های بیشتر.

امکان برای روشــندالن که ممکن است سودآوری تجاری ای برای این شرکت 
نداشته باشــد تاکید کرده است« به بحث مسئولیت های اجتماعی این شرکت 
اشاره کرد و گفت: »این افتخاری برای ماست که توانستیم در حیطه خودمان 
برای روشندالن کشــورمان خدمتی کنیم.« در ادامه این نشست از این نسخه 

در حضور خبرنگاران رونمایی و توضیحات عملی ای پیرامون آن داده شد.
شــرکت ایران کیش عالوه بر اینکه امکانات جدیدی روی اپلیکیشــن خود 
راه انــدازی می کند و به گفتــه آقابابایی در ماه های آتی نیــز از امکانات دیگر 
رونمایی می شود، جوایزی نیز برای کاربران خود در نظر گرفته است. بارزترین 
جایزه این برنامه ســفر به جام جهانی روسیه اســت. کاربران کافی است پات 
را در گوشــی های خود نصب کنند و با اســتفاده از هر یک از امکانات امتیاز 

جمع آوری کنند تا در قرعه کشی شرکت داده شوند.
آقابابایی در مورد مرحله اول قرعه کشــی گفت: »مرحله دوم در فروردین ماه 
اســت ضمن اینکه به صورت هفتگی قرعه کشــی های کمپین های مختلف را 
داریم. سه شــنبه هر هفته پات به کســانی که از قابلیت های پات به خصوص 

دریافت موجودی استفاده کرده اند جوایزی عرضه می کند.«

صادق فرامرزی مدیرعامل شــرکت کارت اعتباری ایران کیش با استقبال از ابالغیه 
بانک مرکزی در خصوص بسته شدن بستر USSD گفت: »امیدوارم بانک مرکزی بر این 

تصمیم درست پافشاری کند.«
به گزارش روابط عمومی ایران کیش وی با اشــاره به اینکه ایــن تصمیم هیچ تاثیر 
منفی قابل توجهی برای شــرکت ایران کیش ندارد افزود: »ایــن اقدام باید از مدت ها 
پیش عملی می شــد.« مدیرعامل ایران کیش با بیان اینکه اســتفاده از اپلیکیشن های 
موبایلی باعث شده هم ســالیق مردم و هم تسهیالت بیشتری برای آنان در نظر گرفته 
 شــود اظهار داشت: »اپلیکیشــن های موبایلی با ســرعت و امنیتی به مراتب بیشتر از

USSDها جایگزین این بستر می شوند.«
او تاکید کرد: »بســتر USSD از لحاظ امنیت مناسب نیست و شاید دلیل تاخیر بانک 
مرکزی در ابالغیه اخیر عدم فراگیری اپ های موبایلی یا مشــکالت اینترنت در کشور 

بود که اکنون این چالش ها نیز رفع شده است.«
فرامرزی گفت: »ممکن است با حذف بستر USSD در ابتدای کار برخی از شرکت های 
پرداخت با کاهش تراکنش روبه رو شــوند، اما به سرعت وضعیت شرکت هایی که روی 
USSD ســرمایه گذاری ویژه کرده بودند هم به حالت عادی برمی گردد.« او تاکید کرد: 
»با توجه به اینکه ایران کیش ســهم قابل توجهی در تراکنش های USSD نداشته است 
از حذف این بســتر هیچ صدمه ای نخواهد دید.« مدیرعامل ایران کیش اظهار داشــت: 
»رفتار درســت بانک مرکزی در حذف USSD تراکنش ها را به جای اصلی خود ســوق 

می دهد.«

بانک مرکزی بر ابالغیه حذف USSD پافشاری کند
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| اتاق خبر| ایران|
خبرکوتاه

در  رفــاه  ـک  باـن
بیســتمین رتبه بندی 
شرکت های برتر ایران 
در جایــگاه نهم از بین 
۱۰۰ شرکت برتر ایران 
قــرار گرفــت و برای 
دومین سال متوالی به 
عنوان شــرکت پیشرو 

معرفی شد.
بــه گــزارش روابط 
عمومــی بانــک رفاه، 
در بیســتمین همایش 
شرکت های برتر ایران 
بانک رفاه در رتبه بندی 
صد شرکت برتر ایران 
از منظر فروش/درآمد با ارتقای هفت پله ای نســبت به 
سال گذشــته در مکان نهم صد شرکت برتر ایرانی قرار 
گرفت. بانک رفاه همچنین برای دومین ســال پیاپی به 

عنوان شرکت پیشرو معرفی و تقدیر شد.
محمدعلــی ســهمانی مدیرعامل بانک رفــاه لوح و 
تندیس این دوره از ارزیابی ســازمان مدیریت صنعتی 
را دریافت کرد. بررسی های رتبه بندی IMI-100 هرساله 
توسط ســازمان مدیریت صنعتی صورت می گیرد و از 
شرکت ها و ســازمان هایی که در شــاخص هایی نظیر 
ســودآوری و عملکرد، بهره وری، صــادرات، نقدینگی، 
بدهی و بازار بهترین عملکرد را داشــته باشــند تقدیر 
می شــود. تغییر در رتبه بندی فروش یکی از مهم ترین 
معیارهای انتخاب شرکت های پیشرو محسوب می شود 
و بانــک رفاه بر اســاس ارزیابی های رســمی جزو ۱۰ 

شرکت پیشرو قرار گرفته است. 
بانک رفاه در ارزیابی های این ســازمان در سال های 
۹۴ و ۹۵ بــه ترتیــب جایگاه های بیســت و هفتمی و 

شانزدهمی را کسب کرده بود.

بانک رفاه بین 100 شرکت برتر 
ایرانی نهم شد

برای دومین سال متوالی

مدیرعامل بانک توســعه صادرات خواســتار تداوم 
رویکرد حمایتی صندوق توســعه ملی به منظور ارائه 

خدمات هرچه بهتر به صادرکنندگان شد.
علی صالح آبادی که در همایش تامین مالی صادرات 
سخن می گفت با تاکید بر روند مطلوب همکاری های 
بانک توســعه صادرات با صندوق توســعه ملی اظهار 
داشــت: »نرخ های مناســب این صندوق به ویژه در 
بخش ریالی کمک شــایانی به صادرکنندگان خواهد 

بود.«
او با تاکیــد بر لزوم بازنگری بر مقــررات بانکداری 
داخلی در حوزه نظــارت بر عملکرد اگزیم بانک ایران 
گفت: »دســتگاه های نظارتی بانک توســعه صادرات 

و دیگــر بانک های تجاری را یکســان می بینند که با 
توجه به شرایط بانک های توســعه ای الزم است این 
نگاه تغییر کند و مقررات خاص برای این بانک لحاظ 

شود.«
صالح آبادی از لزوم معافیت از مالیات و ســود سهام 
دولت به عنوان یکی از راهکارهای پیشنهادی ارتقای 
جایگاه بانک توســعه صادرات نام بــرد و افزود: »در 
صورت تحقق این امر، ارقام یادشده تبدیل به سرمایه 

برای بانک خواهد شد.«
او اضافه کرد: »در سال ۹۶ و در قانون برنامه ششم 
ســود تســعیر از مالیات برای بانک توسعه صادرات 

حذف و این بانک از پرداخت آن معاف شد.«

مدیرعامل بانک توسعه صادرات خواستار شد

 تداوم رویکرد حمایتی
صندوق توسعه ملی

بانک پرداخت( با وارد کردن اطالعات شــماره کارت، رمز دوم و شناسه قبض در 
این ســامانه ثبت نام کنند و از این مرحله به بعد تمامــی قبض های صادره تلفن 
همراه مشــتری مســتقیماً و به صورت خودکار پنجم تا هفتم هر ماه از حساب او 
کم و پیامک مربوطه نیز برای مشتری ارســال می شود. در عین حال برای حذف 
ایــن عملیات نیز مجدداً باید در تماس با ســامانه )۰۹۶۰2( و انتخاب کلید »2« 
)گزینه پرداخت قبوض و ثبت نام خودکار پرداخت دوره ای قبوض( و در مرحله بعد 
انتخاب کلید »۴« )گزینه حذف ثبت نام انجام شــده در سیستم بانک پرداخت( و 
وارد کردن اطالعات شــماره کارت، رمز دوم و شناسه قبض اقدام و از دریافت این 

خدمت صرف نظر کرد. 
بانک صادرات ایران با داشــتن بیش از ۴۵ میلیون مشتری، بیش از ٧2 میلیون 
کارت بانکی صادره و بالغ بر سه هزار شعبه و باجه در سراسر کشور، جایگاه ویژه ای 
در میان مردم کشــور داشــته و با توجه به الیه های امنیتــی متعدد در عملیات 
بانکداری الکترونیکی، امکان ارائه خدمات متنوع بانکی به مشــتریان در بستری 
امن وجود دارد، به طوری که قریب به ســه میلیون قبض از طریق ســامانه های 

الکترونیکی بانک صادرات ایران به صورت غیرحضوری پرداخت می شود.

مشتریان بانک صادرات ایران می توانند با اســتفاده از سامانه »بانک پرداخت« 
قبوض تلفن همراه خود را بدون کارمزد به صورت خودکار در هر دوره بپردازند.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، سامانه »بانک پرداخت« این بانک با 
هدف سهولت، صرفه جویی در وقت، هزینه و همچنین جلوگیری از قطع خط تلفن 
همراه به دلیل فراموشی احتمالی واریز وجه قبض، امکان پرداخت آن بدون کسر هر 
گونه کارمزد در هر دوره و به صورت خودکار از حساب مشتری را فراهم کرده است.

ثبت نام برای استفاده از این ســامانه از طریق تماس با تلفن بانک )۰۹۶۰2( به 
راحتی قابل دسترس اســت و انصراف از آن نیز در مواقع مورد نیاز از همان شیوه 
میسر است. مشتریان می توانند برای ثبت نام عملیات »بانک پرداخت« در تماس 
با سامانه )۰۹۶۰2( و انتخاب کلید »2« )گزینه پرداخت قبوض و ثبت نام خودکار 
پرداخت دوره ای قبوض( و ســپس انتخاب کلید »۳« )گزینه ثبت نام در سیستم 

پرداخت خودکار قبض تلفن همراه بدون کارمزد 
در بانک صادرات ایران
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شرکت توسعه و نوآوری شهر با 
کسب دو تندیس زرین محصول برتر 

ایرانی خوش درخشید

شــرکت توسعه و نوآوری شــهر با کسب دو تندیس 
زرین محصول برتر ایرانی )دســتگاه بانکدار هوشــمند 
)ITM( و صدور مکانیزه ســیم کارت ایرانســل( خوش 

درخشید.
جشــنواره معرفی برترین های نــوآوری محصول با 
شعار شناســایی، ارزیابی و تعیین برترین نوآوری های 
شــرکت های ایرانی در حوزه تولیــد و ارائه محصوالت 
و خدمات جدید بــه مصرف کنندگان، ضمن توســعه 
و اشــاعه فرهنگ تقدیر از نــوآوران برتر محصوالت و 
خدمات در شــرکت ها، توســعه اقدامات ارزشمند در 
این حوزه را فراهــم آورده و در مرحلــه بعد می تواند 
راهگشای توســعه صادرات و کسب درآمدهای ارزی از 

بازارهای بین المللی نیز باشد.
بر این اســاس، طبــق ارزیابی هــای صورت گرفته، 
از جشــنواره ملی نوآوری محصول برتــر ایرانی که با 
مشــارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 
دانشگاه شــریف برگزار شده است دو محصول دستگاه 
صدور مکانیزه ســیم کارت ایرانســل و دستگاه بانکدار 
هوشــمند )ITM( با دریافت کســب امتیــاز الزم به  
عنوان محصوالت نوآور و برتر ایرانی انتخاب  شده اند و 
تندیس زرین محصول برتر ایرانی برای هر دو دستگاه 
طی مراســمی در روز پنجم بهمن ماه ســال جاری در 
محل ســالن جابربن حیان دانشگاه صنعتی شریف اهدا 

شد.
بنــا بر گفتــه دبیر علمی جشــنواره ملــی نوآوری 
محصــول برتر ایرانی ایــران در جایگاه نــوآور برتر در 
منطقه آسیای جنوبی و مرکزی در سال 2۰۱٧ رتبه ای 
حدود ٧۵ را به خود اختصاص داده اســت که با توجه 
به رتبه باالی ۱۰۰ ایران در این شاخص طی چهار پنج 
سال گذشــته، می توان پیشرفت کشور در این زمینه را 

قابل تامل دانست.

بانــک کارآفرین موفق به کســب تندیــس بلورین 
»هفتمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران« شد.

به گــزارش روابــط عمومــی بانــک کارآفرین در 
»هشــتمین دوره جایزه ملی مدیریــت مالی ایران«، 
بانک کارآفرین با توجه به عملکرد مطلوب و شایســته 
خــود در حوزه هــای مدیریت مالی، شــفافیت مالی، 
اقتصادی و... جایزه تندیس بلورین این دوره را کسب 

کرد.
بر اســاس این گزارش، تندیس بلورین هشــتمین 
دوره جایــزه ملــی مدیریــت مالی به دکتــر حمید 
خالقی مقدم معاون مدیرعامــل در امور اجرایی تعلق 

یافت.

کسب تندیس بلورین »هشتمین 
دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران« 

توسط بانک کارآفرین

صالح آبــادی در تشــریح خدمات بانک توســعه 
صادرات اظهار داشــت: »منابع مالــی برای بخش 
صادرات عمدتاً از منابع داخلی و خارجی تشــکیل 
شــده که منابع داخلــی از جمله منابــع ریالی و 
ارزی بانک از محل ســپرده گذاری در بانک و منابع 

صندوق توسعه ملی است.«
صالح آبــادی تصریــح کرد: »در بســته صادرات 
غیرنفتی ســال ۹۶، منابع صندوق توســعه ملی با 
نرخ سود ۱۱ درصد و منابع بانک  با نرخ سود ۱۶ تا 
۱8 درصد و در مجموع به طور میانگین با نرخ ۱۴ 

درصد در اختیار صادرکنندگان قرار گرفت.«
او ادامــه داد: »۵۰ درصــد این منابــع ار طرف 
صندوق توســعه ملی و همچنین معادل آن توسط 
بانک توســعه صادرات تجهیز منابع می شود تا در 

اختیار صادرکنندگان قرار گیرد.«
مدیرعامل بانک توســعه صــادرات ضمن بیان 
انتظارات صادرکنندگان از متولیان بخش صادرات، 
موضوعاتی نظیر ایفای به موقع تعهدات، گســترش 
کشــورهای هــدف صادراتــی، ورود ارز حاصل از 
صادرات به چرخه نقدینگی، ارائه صورت های مالی 
شفاف و مصرف تسهیالت دریافتی در محل واقعی 
آن را از جمله خواسته های بانک از صادرکنندگان 

عنوان کرد.
سیدکمال ســیدعلی مدیرعامل صندوق ضمانت 
صــادرات نیــز در ایــن همایش ضمــن تاکید بر 
همکاری های بانک توسعه صادرات و این صندوق، 
به تشریح خدمات متنوع بیمه ای صندوق ضمانت 

صادرات پرداخت.
همایــش »تامین مالی صــادرات« بــا رویکرد 
اطالع رســانی و معرفی امکانــات و منابع مالی در 
جهت گسترش تولید و توســعه صادرات غیرنفتی 
کشــور به همت بانک توســعه صادرات، صندوق 
ضمانت صادرات و سازمان توسعه تجارت در تهران 

برگزار شد.

خبرداغ

با وجود جذابیت ها نباید به سمت آن می رفتند، زیرا مدل های تعامل سودجویانه در 
این بستر و شیوه کسب وکار آن نادرست بود.« او درباره میزان امنیت اپلیکیشن های 
موبایلی تصریح کرد: »بستر اپلیکیشن های موبایلی نه  تنها مناسبت تر و امن تر است 
بلکه قابلیت برنامه ریزی دارد، اما سایر بسترها این امکان را برای ما فراهم نمی کنند. 
از طرفی در حال حاضر ضریب نفوذ تلفن هوشــمند باالست و ایجاد محدودیت در 
بستر USSD راهکارهای جایگزین متعددی دارد. درباره این تصمیم باید بگویم ماهی 

را هر وقت از آب بگیریم تازه است.«

زمزمه ها درباره ایجاد محدودیت بر بســتر USSD هنوز ادامه دارد. عده ای رای به 
ناامن بودن آن داده اند و عده ای دیگر آن را در کسب وکار خود موثر می دانند و اعتقاد 
دارند هنوز جایگزین های مطلوبی برای آن ایجاد نشده است یا دسترسی به آنها برای 
همه میسر نیست. حامد قنادپور، مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا، 
از جمله موافقان ایجاد تغییرات روی USSD اســت. او اعتقــاد دارد این اقدام بانک 
مرکزی بسیار ارزشــمند و شجاعانه است و با وجود تمام جذابیت ها از ابتدا نباید به 

سمت آن می رفتیم، چرا که حفظ امنیت مردم بسیار مهم تر است.
قنادپور با بیان اینکه استفاده از بستر USSD از ابتدا اشتباه بود و نباید از آن استفاده 
می شــد گفت: »به  هیچ عنوان نباید تراکنش های حوزه بانکی و پرداخت بر بســتر 
USSD می رفت، اما به  دلیل زیاده خواهی اپراتورها و برخی فعاالن حوزه پرداخت به 
اشتباه به سمت استفاده از آن رفتند. در واقع این کار از ابتدا کارشناسی نشده بود و 

حامد قنادپور: تصمیم بانک مرکزی درباره 
بستر USSD در راستای منافع ملی است

در بیســتمین دوره رتبه بندی و معرفی ۵۰۰ شرکت 
برتر، بانک تجارت جایگاه دومین شرکت برتر ایران در 
شاخص دارایی ها و رتبه ســوم باالترین میزان فروش 

بین بانک های کشور را به خود اختصاص داد.
به گــزارش روابط عمومــی بانک تجــارت، در این 
همایــش مطابق اعالم ســازمان مدیریــت صنعتی و 
ارزیابی های به عمل آمده برای رتبه بندی ۵۰۰ شــرکت 
بزرگ کشــور که بر اســاس اطالعات مالی سال ۹۵ و 
در ۳۳ شــاخص صورت گرفت، بانک تجارت همچون 

گذشته به موفقیت های ارزشمندی دست یافت.
هــدف ســازمان مدیریــت صنعتــی از رتبه بندی 
شرکت های برتر ایران »شفاف سازی فضای کسب وکار 
و جایگاه اقتصادی شــرکت های ایرانــی و رتبه بندی 
آنهــا از نظر میــزان تاثیرگــذاری در اقتصــاد ملی با 
هدف گســترش رقابت در فضای کسب وکار بنگاه های 

اقتصادی« است.

بانک تجارت دومین شرکت برتر 
ایران در شاخص بیشترین میزان 

دارایی ها

خبرکوتاه مدیرعامل ایران کیش:
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بر سر بیشتر ضرر کردن رقابت می کنیم
صادق فرامــرزی، مدیرعامل ایران کیــش، در پنل 
چشم انداز صنعت پرداخت، مدل کسب وکار و ارتباط با 
صنعت بانکداری گفت: »نه تنها در نظام پرداخت بلکه 
در هــر تجارتی در دنیا و ایــران نیازمند بیزینس مدل 
هستیم، اما متاســفانه در حالی که هنوز بیزینس مدل 
مشخص و پایداری وجود ندارد ما مدام از بیزینس پلن 

صحبت می کنیم.«
مدیرعامل ایران کیش اضافه کــرد: »خالء بیزینس 
مدل باعث شــده ارکان صنعت که شــامل بنگاه های 
اقتصادی و صنایع می شــوند بنا بر درک خودشان یک 
مدل را شکل دهند و برای آن بیزینس پلن تهیه  کنند 
و برایشــان مهم نیست که با این روش چه اتفاقی برای 

صنعت می افتد.«
او در ادامه به عارضه های نظام کارمزد فعلی اشــاره 
کرد و گفــت: »وقتی ما نظام مشــخصی برای کارمزد 
نداریم و درآمد شــرکت ها به کارمزدی وابسته می شود 
که مدام تغییر می کند چند عارضه دارد. نخست اینکه 
برنامه ریزی استراتژیک یک شرکت را تحت الشعاع قرار 

می دهد.«
مدیرعامــل ایران کیش اظهار کرد: »طبیعی اســت 
با نبود یک نظام کارمزد مشــخص، اینکه یک شرکت 
بتواند برنامه ریزی پنج ســاله داشــته باشد غیرممکن 
است. سابقه نظام کارمزد نشان می دهد در مدتی کوتاه 
چندین بار تغییر کرده اســت. اکنون باید پرســید که 
چه کسی در این شــرایط حتی برای برنامه شش ماهه 
خود می تواند مطمئن باشــد چه برســد به برنامه های 

بلندمدت شرکت.«
او ادامه داد: »البته جای خوشــحالی است که بعد از 
آخرین تغییرات در بحث کارمزد این قول از رگوالتوری 
و شــاپرک گرفته شــد که تغییرات در نیمه های سال 

اتفاق نیفتد.«
فرامرزی در بخــش دیگری از عارضه های فعلی نظام 
کارمزد به کارمزدخواهی اشاره کرد و گفت: »هنگامی 
کــه محل دریافــت کارمــزد از مصرف کننــده واقعی 
نباشــد پدیده های دیگری نیز به وجود می آید، یکی از 

مهم ترین عارضه ها عارضه کارمزدخواهی است.«
او افزود: »در حال حاضــر پذیرندگانی که باید حتی 
مبلغی -از بابــت اینکه ما نقل و انتقــال دریافتی آنها 
را ســهل کرده و امنیت برایشان به وجود آورده ایم- به 
شرکت های پرداخت بدهند کارمزد می خواهند و کار به 
جایی رسیده که یک شرکت پرداخت برای آنکه بیشتر 
رشد کند باید این مبلغ را بپردازد، آن هم فارغ از اینکه 

آیا این کار سوددهی دارد یا نه.«
فرامــرزی در ادامــه گفت: »امــروز بــه مرحله ای 
رســیده ایم که حتی بانک ها نیز کارمــزد می خواهند؛ 
به عبارتی پدیده کارمزدخواهی به بانک ها در پای عقد 

قرارداد با شرکت ها رسیده است.«

دامپینگ در شرکت های PSP؟
صادق فرامــرزی اظهار داشــت: »دامپینگ در ارائه 
خدمــت اجــاره اتفاق دیگری اســت که بــا وضعیت 

پیش آمده در نظام کارمزد رخ می دهد.« 
او با بیــان اینکه درآمد شــرکت های پرداخت از دو 
محل اجاره و کارمزد شاپرک تامین می شود گفت: »با 
توجه به شرایط فعلی برای اینکه یک شرکت از کارمزد 
منتفع شود باید پوز شرکت را در فروشگاه های مربوطه 
قرار دهد. برای این موضوع باید با بانکی که پشــت آن 
دستگاه پوز اســت قرارداد بسته شود. برای اینکه با آن 
بانک قرارداد ببندد باید از چند شــرکت پرداخت دیگر 
بهتر باشــد و نتیجــه همه این موارد آن می شــود که 

قیمت یک دســتگاه پوز را به نیمی از قیمت تمام شده 
آن می رساند و می فروشد.«

فرامرزی ادامــه داد: »امروز تنها دغدغه شــرکت ها 
این شده که دســتگاه پوزشان در محل مربوطه باشد و 
تعداد تراکنش ها باال رود تا از این طریق آن شرکت در 
رنکینگ شرکت های پرداخت رشــد پیدا کند، فارغ از 
اینکه با این موضوع به EPS مد نظر خواهد رسید یا نه. 
از همین رو به نظر می آید امروز دغدغه ســود، دغدغه 

اول شرکت ها نیست.«
او افزود: »عارضه دیگر نظام فعلی این اســت که به 
دلیل رســیدن به بیشــترین رشد، ســرمایه شرکت و 
سرمایه بانک را خرج دستگاه هایی می کنیم که در حال 
حاضر سلیقه merchant شده اســت. ظاهراً ما بر سر 

بیشتر ضرر کردن با هم رقابت می کنیم.«
مدیرعامــل ایران کیش ضمن تاکید بــر تغییر نظام 
فعلی گفت: »ما بایــد جایگاه مان نســبت به پذیرنده 

عوض شود.«

با بسته همه جانبه مشکل کارمزد حل می شود
فرامــرزی در بخــش دیگــری از صحبت هایش در 
این پنل با اشاره به پیشــنهادی که برای حل موضوع 
کارمزدهــا داده بــود اضافه کــرد: »دو ســال پیش 
پیشــنهادی را مطرح کردم: اینکه باید اصناف را برای 
این موضوع طبقه بنــدی کنیم. من معتقــد به تغییر 
یا واکنــش مقطعی نیســتم، بلکه در ایــن میان باید 
برنامه ریزی میان مدت و طوالنی داشته باشیم و به  طور 

تدریجی تغییرات صورت گیرد.«
او ادامه داد: »من همچنان معتقــدم که با ارائه یک 
بســته همه جانبه می توان مشکل کارمزد را حل کرد و 
طرحی را دنبال کرد که به موجب آن کارمزد خریدهای 

مدیرعامل شرکت ایران  کیش در همایش بانکداری الکترونیک:

رویداد PAIN TECH برگزار شد 

رویداد paintech شرکت کارت اعتباری ایران کیش 
با حضور جمعی از فعــاالن حوزه فین تک در هفتمین 
همایش بانکــداری الکترونیک و نظام هــای پرداخت 

برگزار شد.
حســام الدین دربانی، رئیس اداره بازاریابی و توسعه 
درگاه های پرداخت ایران کیش، که مدیریت این رویداد 
را بر عهده داشت از فین تک ها و استارت آپ ها خواست 

به بیان بخشی از مشکالت خود در نشست بپردازند.
مهدی عبادی، مدیرعامل اســتارت آپ پوالم، ضمن 
اشاره به کمبود دانش در حوزه هایی که باید با بانک ها 
تعامل کنند گفــت: »فارغ از مشــکالت رگوالتوری و 
حاکمیتی، جنس مشکالت ما با بانک ها و پی اس پی ها 
مشابه است. ماه هاست تالش می کنیم اما هنوز برخی 

بانک ها نمی دانند  API چیســت. در پی اس پی ها هم 
همین طور است. مشکالت ما در بانک ها و پی اس پی ها 

فنی است.«
مصطفی امیری نیز گفت یک بخش از استاندارد دنیا 
با بخشی از استاندارد ساخته خودمان را به هم متصل 
کرده ایم و به نام قانون جدید ترکیبی نامتجانسی پدید 
آورده ایم و همین مانع رشد فین تک ها و استارت آپ ها 

در تعامل با بانک ها شده است.
او با بیان اینکه عده ای زیر تنه درخت فین تک ایران 
اسید ریخته اند و امروز می گویند چرا این درخت بارور 
نیســت گفت: »وظیفه حاکمیت تنومنــد کردن این 

درخت است، نه ایجاد مانع برای آن.«
محمد بخشی پور از اســتارت آپ »هما پی« به عدم 

ریســک پذیری نهادهایی که باید از فین تک ها حمایت 
کنند، اشــاره کرد و گفت: »در تعامــالت ما با بانک ها 
مشــکل اصلی بحث ریســک در معاونت آی تی است. 
شرکت ها و بانک ها بدون توجه به ریسک سیستماتیک 
و غیرسیســتماتیک طرح های ما را ندید می گیرند در 
حالی که ریسک های فین تکی سیســتماتیک و قابل 

کنترل اند.«
بخشی پور در ادامه به رابطه های تبعیض آمیز برخی 
از نهادها با فین تک اشــاره کرد و گفت: »عماًل کار به 
صورت رابطه ای پیش می رود. با یک سفارش می توان 

در این فضا کار را پیش برد.«
حامد میرشمسی از کیف پی نیز با بیان اینکه مساله 
اصلی فین تک هــا با بانک ها رابطه هــای تبعیض آمیز 
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۵۰ هزار تومان بــه پایین را دارنده کارت بدهد و باالتر 
از آن بر عهده پذیرنده باشد، به شرط اینکه تمامی آن 
بســته عوامل را فراهم کنیم. در نگاه اول گفته می شود 
که دارندگان کارت به این دلیل اعتراض کنند. اما وقتی 
فضا را بســته نکنیم دارنده کارت می تواند با خود پول 
بیاورد، هجوم به ای تی ام هــا و موضوع افزایش بی رویه 
ای تی ام پس از آن نیز قابل برنامه ریزی است. از طرفی 
چیزی که در کوتاه مدت صنعــت پرداخت ما را نجات 
می دهد کیف پول است، با فشار مردم رگوالتور سریع تر 
راجع به کیف پول تصمیم می گیرد. اگر رگوالتور بانکی 
تصمیم نگیرد، اپراتور جای آن این کار را خواهد کرد.«

فرامــرزی در ادامه بر نقش رســانه ها در هماهنگی 
و بهبــود نظام کارمــزد تاکید کــرد و گفــت: »باید 
رســانه ها و حاکمیت به موضوع وارد شوند و در جهت 

فرهنگ سازی این موضوع پیش روند.«

فرامرزی با اشاره به چالشی که شرکت های پی اس پی 
به عنوان »دستگاه های غیرفعال« با آن روبه رو شده اند 
اظهار داشت: »مدام شــنیده ایم که به شرکت ها تذکر 
می دهند و می گویند این عامل )دستگاه های غیرفعال( 
از کشــور ثروت خارج می کند. ما شش میلیون و ۵۰۰ 
هزار پوز داریم و تا آخر ســال ۹٧ این میزان به هشت 
میلیون می رســد. ولی حقیقت این اســت که از میان 
این تعداد ٧۵ درصد پوزها قابل اســتفاده و فعال و 2۵ 
درصد آن غیرفعال است. بنابراین نرخ طبیعی پوزهای 
غیرفعال کشــور 2۵ درصد اســت و این موضوع چیز 
عجیبی نیست. این قدر از این موضوع به شرکت ها ایراد 

نگیریم، محصول فعلی مدل ما این است.«
او در ادامه به تغییر ســریع ساختار پوزها با توجه به 
رشد تکنولوژی اشــاره کرد و گفت: »هزینه استهالک 
پوزها را پنج ســاله معرفی می کنیم، اما متوسط مصرف 

پوز بنا بر رشــد تکنولــوژی تغییر می کنــد. به زودی 
پوزهایی به بازار می آیند که هم تلفن همراه هســتند 
و هــم از طریق آنها کارت می کشــید و مبلغ پرداخت 
می کنید. این دســتگاه های پوز در آینده حتی به شما 

فیلم نشان می دهند.«
مدیرعامــل ایــران کیــش خاطرنشــان کــرد: »با 
این ســرعت تغییر طبیعی اســت حجم قابل توجهی 
از پوزهایی که امــروز داریم تا دو ســال دیگر به انبار 
بازمی گــردد. این موضوع هم محصــول فرزند طبیعی 

مدل کارمزدی است.« 
او بــار دیگــر تاکیــد کــرد کــه هرگــز نبایــد با 
تصمیم گیری هــای مقطعی و عجوالنه به شــرکت های 
پرداخت آسیب رســاند. همه اجزا از مسئوالن پرداخت 
تا رســانه ها و حاکمیت باید هماهنگ عمل کنند و در 

نهایت به نفع کشور عمل کنیم.

رویداد PAIN TECH برگزار شد 

اســت تا مســائل فنی گفت: »بزرگ ترین مشکالت 
مباحث کســب وکار ماســت. بزرگ ترهایــی در این 
صنعت حضور دارند که برای خودشان مافیایی درست 
کرده اند. آنها از ما و وجود ما می هراسند و برای همین 
مانع تراشــی می کنند.« میرشمسی گفت: »زمانی که 
به ما نیاز دارند ســراغ مان می آیند، امــا زمانی که ما 
با آنهــا کار داریم کمکی نمی کننــد و همین عاملی 
است که باعث شده ســهم فین تک ها در GDP کشور 
زیــر یک درصد باشــد.« در ادامه حســام دربانی به 
جمع بندی این نشســت پرداخت و نبود فناوری های 
نوین، اســتانداردهای مبهم در حوزه صنعت، رابطه 
تبعیض آمیز و نبود زیرســاخت های فنی را از جمله 

چالش های فین تک ها برشمرد.
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قابلیت جدید اپلیکیشن پرداخت پات

در گفت وگو با قائم مقام معاونت فناوری اطالعات ایران کیش

پات، اپلیکیشنی برای همه
و این بار روشندالن

اپلیکیشــن پات نزدیک به یک ســال اســت که از 
سوی شــرکت ایران کیش راه اندازی شــده و نسخه 
اندروید و iOS آن با هدف ســرعت بخشیدن به امور 
پرداخت الکترونیکی شــامل ســرویس هایی از جمله 
کیف پول پِی پات، پرداخت قبوض، ســرویس خرید، 
شــارژ تلفن همراه و طرح های حمایتــی و نیکوکاری 
و مجموعه های تخفیف اســت. کیــف پول پِی پات که 

یکی از قابلیت های این اپلیکیشــن محسوب می شود 
به  راحتــی امکان پرداخت با اســتفاده از رمز و بدون 
رمز را به شــما خواهــد داد و به این شــکل با کمک 
این اپلیکیشــن کاربر می تواند پرداخت های مورد نظر 
خود را به  واســطه کارت های بانکی پرداخت کند. اما 
این همه داستان نیســت. حاال قابلیت جدیدی به این 
اپلیکیشــن اضافه شــده که امکان اســتفاده از آن را 

برای روشــندالن نیز فراهم کرده اســت. مدیر پروژه 
پات می گوید این یک قابلیت تجاری نیست، اما ایران 
کیش در راستای انجام مسئولیت اجتماعی خود قدم 

در این راه گذاشته است.
نرم افزار پات بخشــی از اکوسیستم پات ایران کیش 
اســت به دلیــل ضریب نفوذ بــاالی موبایــل و عالقه 
بیشــتر کاربران به انجام عملیــات پرداخت در روزگار 
امروز، ایران کیش با هدف افزایش ســهولت دسترسی 
کاربران به برخی از خدماتی که از طریق اپلیکیشن های 
پرداختی از این دست ارائه می شــود از دو سال پیش 
تولید خود را شــروع کرده اســت. تمرکز اصلی ایران 
کیش در حوزه اپلیکیشــن موبایلی در سال ۹۶ اتفاق 
افتاد. در این ســال ایران کیش با برنامه ریزی جامعی 
درباره خدماتی که می خواهد روی اپلیکیشن خود ارائه 
دهد کارش را شــروع کرد. شــهره آقابابایی، قائم مقام 
معاونت فنــاوری اطالعات ایران کیــش و مدیر پروژه 
پات، در این باره به پرداخت ســبز می گوید: »مطالعات 
زیــادی در این رابطه صورت گرفت و در نهایت تصمیم 
بر این شــد که ایران کیش تمرکز زیادی در این حوزه 
داشــته باشــد. بر همین اســاس هم بخش بزرگی از 
کمپین ها و فعالیت های ایران کیش در حوزه اپلیکیشن 
موبایلی است. تاکنون کمپین های بسیاری با محوریت 
این موضوع طراحی شده و از ســفیر برند ایران کیش 
تا دیگر فعالیت ها همگــی حول محور پات برنامه ریزی 

شده اند.«

قابلیتی در حوزه مسئولیت اجتماعی
از ابتدای ســال برنامه ریزی دقیقــی در ایران کیش 
برای افزایش کیفی ســرویس هایی که ارائه می دهد و 
بهبود و ارتقای ســطح آنها انجام شــده است. از سوی 
دیگر ایــران کیش می خواهــد با ارائه ســرویس ها و 
خدمات جدید روی اپلیکیشن پات کاربری آن را جذاب 
 کند. بر همین اساس از تیرماه سرویس های ایران کیش 
روی اپلیکیشن پات قرار گرفت و هر ماه بین یک تا دو 
سرویس جدید به اپلیکیشن اضافه شد. آقابابایی درباره 



Internal publication of Iran Kish Credit Card Co.|

| شماره یازدهم  | بهمن و اسفند 96 

11

|Report|
قابلیت های اضافه شده به اپلیکیشن پات می گوید: »به 
عنوان مثال در تیرماه نســخه ios پــات، در مرداد و 
شــهریورماه منوی پذیرندگان و امکان کارت به کارت 
و انتقال وجه از طریــق کارت های چندین بانک فراهم 
شــد و در مهرماه تعداد بانک های مبــداء انتقال وجه 
افزایش پیدا کرد و مشــتریان بیشتری می توانستند از 
پات اســتقاده کنند. امکان ارســال پیام برای کاربران 
پات فراهم و پات سالمت در آبان ماه راه اندازی شد و به 
همین ترتیب سرویس های مختلفی روی این اپلیکیشن 
قــرار گرفتند. در حــال حاضر امــکان کارت به کارت 
برای بیش از 2۱ بانک در پات ایجاد شــده و بر اساس 
بخشنامه اخیر بانک مرکزی که دریافت موجودی کلیه 
کارت های شــتابی از طریق اپلیکیشــن های موبایلی 
امکان پذیر شــد، ایران کیش نیز همزمان این امکان را 

در اپلیکیشن پات فراهم کرده است.«
حاال قرار اســت قابلیت جدید دیگــری هم به این 
اپلیکیشــن اضافه شــود. در نســخه اســفندماه پات 
ســرویس جدیدی رونمایی شــد و در این ســرویس 
تمرکز ایران کیش به طور ویژه روی گروه هایی اســت 
که تا به امروز کمتر به آنها پرداخته شــده. مدیر پروژه 
پات درباره ایــن قابلیت می گوید: »در نســخه جدید 
پات استفاده از این اپلیکیشــن برای روشندالن عزیز 
پیاده ســازی و آماده سازی شده اســت و با رونمایی از 
این نسخه امکان استفاده از اپلیکیشن برای روشندالن 
فراهم می شــود.« به گفته او اســاس شکل گیری این 
ایده برای پیاده ســازی در پات به ایــن دلیل بود که 
مدیرعامل ایــران کیش پیش از ایــن نماینده یکی از 
انجمن های روشــندالن در سیســتم بانکــی بود و به 
همین دلیل هم صــادق فرامــرزی عالقه مند به قابل 
استفاده بودن خدمات بانکی و پرداخت برای این گروه 
از مشــتریان بود. بر همین اساس از روزی که فعالیت 
روی اپلیکیشن پات آغاز شد از سوی مدیرعامل ایران 
کیش اصرار زیادی وجود داشت که سرویس به نحوی 
ارائه شــود که برای این گروه از مخاطبــان هم قابل 
استفاده باشد و در حال حاضر شرکت ایران کیش این 
امکان را مهیا کرده اســت. آقابابایی بر این باور اســت 
که این قابلیت یک امکان تجاری محسوب نمی شود و 
بیشتر دغدغه های تیم ایران کیش برای ایجاد قابلیت 
جدید در حوزه مســئولیت های اجتماعی است که آنها 

را مصمم به انجام چنین کاری کرده است. 

»امنیت، کیفیت، قابلیت«
او از اینکه تیم توســعه اپلیکیشــن پات توانســته 
چنین سرویســی ارائه دهد ابراز خوشــحالی می کند و 
درباره قابلیت های نســخه جدید پــات می گوید: »در 
نسخه جدید پات روشــندالن می توانند عملیات مورد 
نظرشــان مانند خرید شــارژ، پرداخــت قبوض تلفن 
همراه و قبض های خدماتــی همچون آب، برق و گاز و 
عملیات انتقال وجه کارت به کارت و دریافت موجودی 
کارت های شــتابی را انجــام دهنــد. همچنین امکان 
استفاده از قابلیت کیف پول الکترونیکی را از طریق این 
اپلیکیشن خواهند داشت.«به گفته آقابابایی برای اینکه 
مطمئن شــوند که این نسخه کاربردی است گروهی از 

روشندالن را دعوت کردند تا با آنها همکاری کنند.
ایــن قابلیت بــرای کاربــران گوشــی های اندروید 
راه اندازی شــده و نســخه ios  ندارد. آقابابایی درباره 
چرایی این موضوع گفت: »ios امکانی برای روشندالن 
فارسی زبان فراهم نکرده اســت. ما برای راه اندازی این 
ســرویس از یکی از قابلیت های اندرویــد بهره بردیم و 

اپلیکیشن با این امکان هماهنگ شد. ضمن اینکه تمام 
آیتم ها باید قابل خواندن باشد و در همین حین فارسی 

هم باشد.«
او ادامه داد: »ما با انجمن های مختلف صحبت کردیم 
و دریافتیم که روشندالن از گوشی های اندروید بیشتر 
اســتفاده می کنند، بــه خاطر اینکــه قابلیت هایی که 
گوشی اندروید دارد ios ندارد و در استفاده از آی فون 

با محدودیت هایی روبه رو هستند.«
او گفت: »نرم افزارهایی که روی اندروید اســت قابل 
استفاده توسط روشــندالن است اما گوشی آی فون آن 
امکانات را ندارد. بنابراین تمایل بیشــتری به استفاده 
از اندروید دارنــد و ما هم وقت و انــرژی خود را روی 
اندروید گذاشــتیم. اگر در آینده مسیرها باز شود و اگر 

بتوانیم، حتماً از ios  بهره می بریم.«
 اما این تمام کاری نیست که ایران کیش می خواهد 
انجام دهد. این شــرکت برای ارائه سرویس های جدید 
هــم برنامه ریزی مشــخصی دارد و مطالعــات زیادی 
انجام داده تا بتواند اپلیکیشــی ارائه کند که منطبق بر 
استانداردهای مناســب این حوزه باشد. به گفته مدیر 
پروژه پات این مســاله هم در بخــش امنیت و هم در 
بخش سرویس ها و قابلیت های اپلیکیشن برای کاربران 
و کیفیت این سرویس ها نمود خواهد داشت. آقابابایی 
می گوید: »این ســه حوزه برای ایــران کیش اهمیت 
بســیاری دارد و در حال حاضر برنامه ریزی ها برای هر 
سه حوزه انجام شده و در حال فعالیت در این بخش ها 
هستند. تیم توسعه اپلیکیشــن ایران کیش در تالش 
است هر ماه به طور متوسط حداقل یک سرویس جدید 
به پات اضافه کند. ایــران کیش برای اضافه کردن این 
سرویس ها میزان جذابیت آنها برای مخاطبان را بررسی 
می کنــد. برخی از این ســرویس ها ماننــد آنچه برای 
روشندالن در نظر گرفته شده مخاطبان خاص خواهد 
داشت و قرار اســت برای دیگر گروه های اینچنینی هم 
فعالیت هایی در ســال آینده انجام شود.« او اعالم کرد 
تمرکز شــرکت کارت اعتباری ایران کیش در سال ۹٧ 

بر حوزه موبایل خواهد بود.

در تیرماه نسخه ios پات، در مردادماه منوی 
پذیرندگان و امکان کارت به کارت و انتقال 
وجه از طریق کارت های چندین بانک فراهم 
شد و در مهرماه تعداد بانک های مبداء انتقال 
وجه افزایش پیدا کرد و مشتریان بیشتری 
می توانستند از پات استقاده کنند. امکان 

ارسال پیام برای کاربران پات فراهم و پات 
سالمت در آبان ماه راه اندازی شد و به همین 

ترتیب سرویس های مختلفی روی این 
اپلیکیشن قرار گرفتند. در حال حاضر امکان 
کارت به کارت در بیش از ۲۰ بانک در پات 

ایجاد شده و دریافت موجودی کلیه کارت های 
شتابی امکان پذیر شد
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در مورد لختی و کندی شــرکت ایران کیش گاه 
انتقاداتی می شود. منتقدان می گویند این شرکت 
چابکی یک شرکت خصوصی را ندارد و خیلی کند 
حرکت می کند. البته در نهایت به نتیجه می رسد، 

اما چاالک نیست. 
من زیاد با این نظــر موافق نیســتم. از لحاظ بدنه 
شرکت ایران کیش سازمانی بزرگ با طول عمر بسیار 
است. در دوره طوالنی این شرکت به صورت دولتی 
اداره می شد. سازمانی هستیم که ظرف دو سال چهار 
مدیرعامــل تغییر داد. تمام ایــن موضوعات عارضه 
است. ســازمانی هســتیم که با توجه به سهامداری 
بانکی به شدت تحت کنترل است. کنترل ناخودآگاه 
کندی پدید می آورد. اتفاقاً مــا در زمینه هایی کند 
هســتیم که بحث بررســی و نظارت پیش می آید. 
وقتی سبد مصرف بزرگ تولید کردیم با انواع و اقسام 
درخواست ها مواجه شدیم و این افزایش حجم تولید 
از دید برخی کندی شــرکت اســت، در صورتی که 
حجم تولید باالست. شــرکت ما ماهی ۳2 هزار پوز 
نصب می کند. کدام شــرکت کندی می تواند به این 

صورت عمل کند؟
پس حجم درخواســت ها باالست و این طور نشان 

می دهد که حرکت شرکت کند است؟
بله. قطعاً اگر کندی ای در بخشــی وجــود دارد، به 
خاطر نقص سازمانی اســت. من معتقد نیستم که 
همه بخش ها به درســتی کار می کنند و مشــکلی 
وجود ندارد. به نظر مــن در حوزه نظارت به کندی 
عمل می کنیم شــاید هم به درســتی کند هستیم، 
چون شرکت ما بورسی است و زیر نظر بانک هستیم 
و حساسیت ها بیشــتر از بقیه اســت. من هیچ گاه 
نمی توانم ایران کیش را با شــرکت خصوصی ای که 

می تواند آزادانه عمل کند مقایسه کنم. 
ما به این موضوع واقف هســتیم و مدل کسب وکار 
را به صورتی ترســیم کرده ایم تا شرکت های بیرونی 
هــم فعالیت خــود را انجام دهند. ما یک ســوئیچ 
مرکزی داریم که همه چیز به آن وصل می شــود و 
زیرمجموعه آن تعدادی ســوئیچ داریم. شــرکت ها 
فعالیت های خــود را انجام می دهند و فقط از طریق 
ســوئیچ مرکزی عبور می کنند. ما قرار اســت فقط 

درگاه باقی بمانیم.
در مصاحبه ای که ابتدای سال داشتیم شما گفتید 
قرار است اکوسیستم طراحی کنید و اکوسیستم 

کل محصوالت و خدمات شــما را پوشش دهد و 
طبق آن حرکت کنید. حال که به پایان سال نزدیک 

می شویم چقدر از این نقشه راه را طی کرده اید؟
اکوسیســتم هم اکنون وجود دارد. اکوسیستمی به 
اســم پات الیف داریم و تمام اجزایی که در شرکت 
داریم بخشــی از این اکوسیستم هســتند. تعریف 
اکوسیستم چیســت؟ مجموعه ای از اجزاست که با 
هم زنده هســتند. حضور هر کدام از آنها به حضور 
دیگری کمک می کند و حذف هر کدام به بقیه اجزا 
آسیب می رســاند. از کارمندان کیش تا محصوالت 
اجزای این اکوسیســتم هســتند و تحت مدیریت 
واحــد کار می کنند و به هــم متصل اند. به نظر من 
این اکوسیستم در شــرکت وجود دارد. همه به هم 
وابسته است. ما به بخش بزرگی از هدف خود دست 

پیدا کرده ایم.
دوباره به ســبد محصوالت خود اشاره کردید؛ در 
مصاحبه پیشین خود بیان کردید که قصد دارید 
تا انتهای سال سبد محصوالت خود را تکمیل کنید 
و به تمام نیازهای مشتریان پاسخ دهید. هم اکنون 

این اتفاق افتاده است؟
بله. به نظر من ســبد محصول ما کامل اســت. مگر 
اینکه تغییــرات در محصوالت فعلــی را به عنوان 
محصول جدید در نظر بگیریم. همه محصوالت هم 

محصوالت داخلی است.
این تنوع محصول به شرکت ضربه نمی زند؟

خیر. چرا باید آسیب برساند؟
شرکت ها به صورت تخصصی وارد حوزه ای شوند به 

راحتی قدرت می گیرند.
تخصــص ما خدمــات پرداخت اســت. همــه این 
محصوالت هــم اجزای خدمات پرداخت هســتند، 
البته همه ما در تمام این حوزه ها موفق نیستیم. در 
تولید محصول موفق بودیم، اما در توســعه محصول 
به اندازه تولیــد محصول موفق نبودیــم. ما در پوز 
خیلی خوب عمل کردیم اما در حوزه موبایل شرکت 
دیگری به خوبی فعالیت می کند و در درگاه شرکت 
دیگری خوب است، زیرا درگاه اجزایی دارد که مانند 
پوز نیســت. در زمینه پوز شــما به خیلی از موارد 
وابسته نیستید، اما در درگاه به بانک وابسته هستید 
یا در موبایل به تبلیغات. موضوعات دیگر هم برای ما 
اهمیت دارد. به عنوان شــرکت بورسی حاشیه سود 
برای ما از اهمیت باالیی برخوردار است. حاشیه سود 

ما نسبت به همه شرکت های پرداخت خیلی خوب 
است. البته خوب بودن حاشیه سود این طور نیست 
که ما در آمارهای شاپرکی اول باشیم. این موضوع نیز 

برای ما اهمیت دارد.
از آمار شاپرک صحبت کردید؛ در گفت وگوی خود 
گفتید که در برخی آمارها رتبه ســوم یا چهارم 
را دارید، اما می توانید این رتبه را به دوم یا ســوم 

برسانید. این اتفاق هنوز نیفتاده است.
مــا در مبلــغ در رتبه دوم قــرار داریــم. در تعداد 
تراکنش هــا پنجم و در تعداد پوز هم اول هســتیم. 
وقتی بحث کارمزد پیش آمد مــزه ای که این مبلغ 
دارد باعث شد دیگران بیکار ننشینند. در سال جاری 
اتفاقی رخ داده اســت و گریبانگیر همه می شــود، 
آن هــم هجوم شــدید پوزهای جدید بــا امکانات 
جدید است. همه شرکت ها ســعی کردند تراکنش 
را افزایش دهند فارغ از اینکه این موضوع حاشــیه 
ســود ما را کاهش می دهد. ما در این عرصه رقابت 
مانند شــرکت های دیگر خرج زیادی نکردیم چون 
پول هایمان را سال های گذشته خرج کردیم. برخی 
از شــرکت های psp فعالیت هایی انجام دادند که ما 
سه سال پیش آنها را انجام داده بودیم. ما در سه سال 
گذشته رشد نمایی خیلی باالیی داشتیم اما اکنون 
خیلی ســخت و هزینه بر است و سوال این است که 

شرکت ها تعداد باالی پوز ها را چه کار می کنند؟
ما وقتی با بانک هــا در مورد اجاره صحبت می کنیم 
استهالک پوز را پنج ساله در نظر می گیریم. هم اکنون 
پوزها در عرض دو ســال باید جمع آوری و پوزهای 
جدید جایگزین آنها  شــوند. در دنیا هم رایج است؛ 
مغازه دار پول پوز را پرداخت می کند و دو ســال بعد 
پوز جدید می خــرد. بانک هم پوزهــا را از ما اجاره 
می کند. دو سال دیگر پوزها قدیمی شوند برای بانک 
اهمیتی ندارد، چون از ما فقط پوز اجاره کرده است. 
شرکت رقیب می تواند پوز صفحه رنگی ارائه دهد. دو 
سال دیگر نمی دانیم چه تغییراتی ایجاد می کند. این 
اتفاق ها سبب می شود ما روی مسائلی سرمایه گذاری 
کنیم کــه عمر آنها بیش از عمر اســتهالک قانونی 
ما نیســت. این موضوع ســال آینده بــه عارضه ای 
بدل خواهد شد. در ســال های خیلی نزدیک بحران 
قریب الوقوع همه ما PSPها است. ما پوزهای زیادی 

خواهیم داشت که نمی دانیم با آنها چه کنیم. 
شما به عنوان مدیرعامل در مورد این موضوع فکر 

می کنید. چه راهکاری برای آن در نظر دارید؟
من مجبورم از پوزهای قدیمی استفاده کنم. در بولتن 
شاپرک اندازه تراکنش ارزیابی می شود. در این بولتن 
نمی گویند که حاشیه ســود شما چقدر خوب است 
بلکه تعداد تراکنش را در نظر می گیرند. اگر پوزهای 
جدیــد را جایگزین پوزهای قدیمی کنم، شــاخص 
اثربخشی افزایش می یابد. اما به عنوان شرکت مالی 
می دانید چه بالیی مالی سر ما می آید؟ چون شرکت 
بورسی هستیم باید پاسخگو باشیم. ما به عنوان یک 

شرکت قدیمی دچار این بحران هستیم.
چگونه می خواهید این بحران را رفع کنید؟

چاره ای نداریم. دستگاه ها را نوسازی می کنیم. اندک 
اندک دستگاه های قدیمی را دور می اندازیم. بحرانی 
که هســت برای ما هم وجود دارد و سعی می کنیم 

حداقل آسیب متوجه مان شود. 
راهکار منطقی ای برای آن وجود ندارد؟

خیر. در دنیا پــوز قدیمــی را دور می اندازند، اما ما 
نمی توانیم این دستگاه ها را از دور خارج کنیم. چرا؟ 

مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش:

پوز معدن طالست اگر...
در روزهای ابتدایی بانک ها برای جذب کاربر خدمات الکترونیکی را به صورت رایگان ارائه 
می دادند و حتی شــرکت های ارائه دهنده خدمات برای اینکه مشتریان از سرویس های آنها 
بهره ببرند نیز مبلغی به مشتریان پرداخت می کردند. این رویه سال هاست که ادامه دارد اما 
اوایل امسال معاون فناوری اطالعات بانک مرکزی از نهایی شدن سیاست دریافت کارمزد تا 
پایان سال خبر داد. حتی خود شرکت های PSP نیز معتقدند که دریافت کارمزد امری ضروری است. صادق 
فرامرزی مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش نیز از جمله افرادی است که پوز را معدن طال می داند 
در صورتی که بتوان از مردم کارمزد دریافت کرد. در خصوص این موضوع و در مورد ســاختار شرکت ایران 

کیش و رقبا با فرامرزی گفت وگویی داشتیم که در ادامه می خوانید:



Internal publication of Iran Kish Credit Card Co.|

| شماره یازدهم  | بهمن و اسفند 96 

13

|Dialog|

زیرا پول آن را شــرکت های PSP پرداخت می کنند. 
اگر مغــازه دار پــول آن را می پرداخــت، دیگر این 
معضالت پیش نمی آمد. تا زمانی که این ســاختار 
نامناسب کارمزد و ســاختار نامناسب ارائه سرویس 
به مردم وجود دارد ما شرکت های PSP ضرر خواهیم 
کرد. اگر شرکتی تمرکز خود را بر موبایل ها گذاشته 
باشــد و اپراتورهــا در حوزه خود انحصــاری ایجاد 
کنند، آن شرکت ضرر خواهد کرد. یا شرکت ما که 
روی پوزها متمرکز شــده، اگر شرکتی ایجاد شود و 
پوزهایی با قابلیت هایی عجیــب و غریب ارائه دهد، 
با مشکل روبه رو می شــود. هم اکنون یک میلیون و 
2۰۰ هزار پوز دارایی ماست. نزدیک به یک میلیون 
دستگاه منصوبه هســتند و باقی را باید اندک اندک 

مستهلک کنیم. 
مدل مشتریان شــما به چه صورت است؟ به دلیل 
سبد محصوالت تان انتظار می رود که مشتریان تان 

متنوع باشند.
ما دو جنس مشتری داریم: مشتری عمده که بانک ها 
هستند و مشــتریان جزء که پذیرندگان اند. مدل ما 
ساده اســت، چون مشتریان جزء را از بانک ها جذب 

می کنیم، به همین دلیل پیچیدگی  نداریم.
شــما در CNG هم فعالیت می کنید. مشتریان این 

حوزه را از بانک جذب می کنید؟
در این حوزه قصد داشــتیم از بانک تجارت مشتری 
جذب کنیم که بعد مدتی این بانک عقب نشســت. 
البته دالیلی هم داشــتند. بر اســاس قانون رسوب 
پمپ و اداره گاز باید به خزانه دولت واریز شود، پس 
دلیلی ندارد که روی ما ســرمایه گذاری کند. در این 
حوزه شرکت ما با سرمایه گذاری خود فعالیت هایی 

انجام می دهد.

سرمایه شرکت امسال افزایش یافت. به چه دلیل 
سرمایه افزایش یافت و چه نتیجه ای در بر خواهد 

داشت؟
افزایش ســرمایه شــرکت را از پیش خرج کردیم و 
به شرکت سرمایه ای اضافه نشــد. بخشی به عنوان 
سودی که باید به سهامداران می دادیم پرداخت شد و 

قسمت دیگر به خرید پوز اختصاص یافت.
در صورتی که تغییر قانون PSPها ابالغ شود شرکت 

شما چقدر آمادگی پذیرش این قانون را دارد؟
اگر کارمزد دچار بحران شــود، شرکت ها هم دچار 
بحران می شــوند. واقعیت این اســت که شرکت ما 

حاشیه سود قابل توجهی دارد. 
من متوجه این جمله شما نمی شوم که می گویید 
کارمزد دچار بحران شود. به نظر من کارمزد بحران 

است.
بله کاماًل قبول دارم. بحران به معنی بد شدن اوضاع 
نیست؛ یعنی تغییر شرایط. شاید از فردا اعالم کنند 
که کارمزد را پذیرنده ها باید بپردازند. من به عنوان 
کارشناس با این موضوع به شدت موافق هستم. اما 
حال که مدیر شــرکت ایران کیش هستم می گویم 
کارمزد بحران ایجاد کرده اســت. چند ماهی سکته 
داریم و این ســکته باید اتفاق بیفتــد و ما باالخره 
این را بپذیریم تا از این شــرایط عبور کنیم. پدیده 
کارمزدخواهی که می گویند موضوع عجیبی نیست 
و طبیعی است. ۱2 شرکت هستیم که ما را با تعداد 
تراکنش قیاس می کنند. هر فعالیتی انجام می دهیم 
تا تعــداد تراکنش افزایش یابد. اولین شــرکتی که 
کارمزد داد بقیه نیز به دنبال آن این کار را خواهند 
کرد. هم اکنــون بانک ها از ما کارمــزد می خواهند. 
بنابراین وضع در حوزه درآمد روزبه روز بدتر می شود.

فرضیه ای وجود دارد که امکان دارد شــرکت های 
دیگر با دیگر شــرکت ها ادغام شــوند یا به هم 

بپیوندند. به نظر شما امکان این کار وجود دارد؟
در جــدول SWOT در بعد چهارم کــه قرار بگیرید 
یعنی باید سیســتم تدافعی داشــته باشــید. یکی 
از راه حل ها این اســت که شــرکت ضرردهنده در 
شــرکت های دیگر ادغام شود. شــما این موضوع را 
به منزله حــذف در نظر بگیرید؛ به شــرکت دیگر 

نمی پیوندد بلکه شرکت ضررده حذف خواهد شد. 
امکان دارد برای شرکت های PSP رخ دهد.

امســال یکی از شــرکت ها در قیمت ها دامپینگ 
می کنــد، وقتی می دانند که قرار اســت در کارمزد 
تغییری رخ دهد چرا دامپینگ می کنند؟ اجاره را از 
۳۰ به ۱۴ تومان کاهش می دهد. می دانید دلیل آن 
چیست؟ به نظر من مدیرعامل آن شرکت در مدتی 
که در منصب مدیریــت حضور دارد، قصد دارد آمار 
خوبی از خود به جای بگــذارد. در حالی که با این 
فعالیت ســاختار را دچار آسیب می کند. آن شرکت 
فقط سود خود را کاهش می دهد، به EPS رسیدگی 

نمی کند. درآمد کاهش و آمار افزایش می یابد.
فایده ای ندارد.

برای چه کسی فایده ندارد؟ کدام شرکت با شاخص 
سود سنجیده می شود؟ شما می دانید سود شرکت 
ما چقدر اســت؟ اما شاخص اثربخشــی شرکت را 

می دانید و ما را با این شاخص ها مقایسه می کنند.
رتبه بندی شاپرک هم بر این اساس است؟

رتبه بندی ای وجود ندارد. گزارشی هم منتشر نشد. 
البته بولتن شاپرک عالی است، اما از آن بد استفاده 
می کنند. مدیری که مدت کوتاهــی مدیریت را بر 
عهده دارد و مقطعی است هر فعالیتی انجام می دهد 
تا شاخص ها را افزایش دهد. اهمیت ندارد که مدیر 
بعدی با چه مشــکالتی روبه روســت. اگر کارمزدها 
تغییر کنند، ما دچار مشــکل نمی شویم، چرا؟ زیرا 
من سرسخت جلوی اجاره ها ایســتاده ام و حداقل 
کاهش اجاره را داشته ام و گاه کاهش هم نداده ام و 

اجاره را افزایش داده ام.
ســرویس های جدید چطور؟ این ســرویس ها 

درآمدزایی خوبی ندارند؟
هیچ کدام مانند پوز نیســتند. معدن طال پوز است 

اگر... 
همیشه پوز خواهد ماند؟

طال اینجاســت، البته اگر بتوانیم از مردم کارمزد 
بگیریــم. میانگین کارمزد ویزا یــک و هفت دهم 
درصد اســت. ما حق داریم تا هفت درصد کارمزد 
بگیریم. بســیاری از صنف ها به راحتی به ما هفت 
درصد کارمزد می دهند تا ســرویس خاص به آنها 
ارائه دهیم. متاســفانه حال کار خــاص ما فعالیت 
عمومی است و حسابرســی برای پذیرندگان انجام 
می دهیــم و پولی هم می پردازیــم، چون از پوز ما 
بهره می برند در کنار آن قرعه کشی و جوایزی هم 
در نظــر می گیریم. کارمزدخواهی هم که بســیار 
مورد توجه قرار گرفته اســت. ظاهر این کار بسیار 
نامناسب است. ما شش میلیون پوز در یک میلیون 
نقطه داریم. به طور میانگین در هر نقطه چهار پوز 
نصب کرده ایم و مغازه دارها هم از دو پوز اســتفاده 
می کنند. بر اســاس منطق ریاضی دو پوز همواره 
غیرفعال هستند. همه تالش می کنند دو پوز اولی 
باشند. چگونه می توانند اول باشند؟ اینکه سرویس 

بیشتری ارائه دهند.
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 گزارش تصویری
از برخی رویدادهای
ایران کیش

| گزارش تصویری| 

ایران کیش موفق به دریافت گواهینامه در هشتمین جایزه ملی مدیریت مالی ایران شد.

نسخه جدید پات برای نخستین بار در کشور با قابلیت استفاده برای روشندالن درنشست خبری شرکت ایران کیش رونمایی شد. دومین نشست هم اندیشی مشترک بانک تجارت و شرکت کارت اعتباری ایران کیش برگزار شد.

شرکت کارت اعتباری ایران کیش برگزیده  منتخب بخش سخت افزار وتجهیزات هفتمین جشنواره نوربخش در همایش بانکداری شد.

شرکت کارت اعتباری ایران کیش موفق به اخذ گواهینامه اهتمام برای تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی شد.
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|Report Image|

نسخه جدید پات برای نخستین بار در کشور با قابلیت استفاده برای روشندالن درنشست خبری شرکت ایران کیش رونمایی شد.

شرکت کارت اعتباری ایران کیش برگزیده  منتخب بخش سخت افزار وتجهیزات هفتمین جشنواره نوربخش در همایش بانکداری شد.

paintech شرکت کارت اعتباری ایران کیش در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک حضور پیدا کرد . برگزاری رخداد
کسب مقام نخست ایران کیش در جشنواره نوربخش و استقبال از غرفه این شرکت از جمله اتفاقات دراین همایش

برای شرکت ایران کیش بوده است.

پنل چشم انداز صنعت پرداخت، مدل کسب و کار و ارتباط با صنعت بانکداری با سخنرانی صادق فرامرزی
در هفتمین همایش بانکداری برگزار شد.
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امروزه برای همه ما بدیهی اســت که اگر یک گوشی 
هوشمند داشــته باشــید، نیازی به ســاعت زنگ دار، 
قطب نما، چراغ قوه، کامپیوتر یــا حتی تلویزیون ندارید. 
اما این همه داســتان نیست؛ در حال حاضر گوشی های 
هوشمند سرزمین دیگری را نیز فتح کرده اند: گوشی ها 
توانسته اند جایگزین کارت های اعتباری و نقدی درصد 
قابل توجهــی از جمعیت جهان شــوند. روندهای اخیر 
 )mobile wallet( نشــان می دهند کیف  پول های همراه
به  زودی جایگزین پــول نقد و حتی کارت های اعتباری 
خواهند شــد. بر اســاس پیش بینی بیزینس اینسایدر، 
حجم پرداخت های همراه فقط در ایاالت متحده امریکا 
در ســال 2۰2۰ به ۵۰۳ میلیارد دالر خواهد رســید و 
حدود ۵۶ درصد از مشــتریان از این فناوری اســتفاده 
خواهند کرد. کشــورهایی مثل ســوئد، سنگاپور، هلند، 
فرانســه، کانادا، بلژیک و بریتانیا سعی دارند به جوامعی 
تبدیل شــوند که پول نقد در آنها اســتفاده نمی شود. 
استرالیا، برزیل و هند نیز گام هایی برای عدم استفاده از 

پول نقد برداشته اند. 

انقالب پرداختی
در حالی کــه هنــوز موانــع و محدودیت هایی مثل 
دغدغه هــای امنیتــی و تعــداد محــدود وندورهــای 
تطبیق یافته وجــود دارد، پرداخت های همــراه نه تنها 
روش های پرداخت ما را تغییــر داده اند بلکه این قدرت 
را دارند که فراتر نیز بروند. ما شاهد تکامل آنها هستیم، 
تکاملی که برای مشتریان و کسب وکارها بسیار اهمیت 
دارد. ماجرا از آنجا شــروع شد که دســتگاه های تلفن 
همراه در ســال 2۰۰۳ با نیرویی زیاد وارد بازار شدند و 
این حضور، توسعه هایی مثل اختراع بیت کوین در سال 
2۰۰8 و معرفی گوگل والت )Google Wallet( در ســال 
2۰۱۱ و اپل پی )Apple Pay( در ســال 2۰۱۴ را در پی 

داشت.
امروزه ســردرگمی های بســیاری به علت تغییرات و 
پیشــرفت های ســریع فنــاوری در تعاریف به چشــم 
 digital( می خورد؛ مثاًل این سوال که کیف پول دیجیتالی
wallet( در کجای داستان پرداخت های همراه جای دارد. 
 )tokenization( کیف پول دیجیتالی در واقع نشان گذاری
داده اســت. کیف  پول های همراه در واقع نســخه های 
موبایلی کیف پول دیجیتالی هســتند. کیف پول همراه 
بدین معناســت که شــما اطالعات پرداخت را به طور 
دیجیتالی همراه خــود دارید. از اندرویــد پی گرفته تا 
گوگل پی، venom و... مساله اصلی این است که پرداخت 
همراه به هر فناوری ای گفته می شــود که به مشــتری 
امکان می دهد از طریق دســتگاه تلفن همراهش اقدام 
کند. انــواع پرداخت های همــراه و انتخاب ها در برخی 
از کشــورها وجود دارد. در فضــای پرداخت ها و کیف 

پول های همراه بازیکنان بزرگی نیز نقش بازی می کنند؛ 
شــرکت هایی مثل اپل و ویزا در زمینه پرداخت همراه 
ســرمایه گذاری های بسیاری داشــته و دارند. همچنین 
انواع مختلفی از سیستم های پرداخت همراه وجود دارد 
که بین روش های آنها تفاوت دیده می شــود. در برخی 
از این روش ها باید تلفن همراه تان را به دســتگاهی در 
محل خرید نزدیک کنید )مثل پرداخت های NFC( و در 
برخی دیگر استفاده از اینترنت برای انجام پرداخت کافی 
است. سیســتم های پرداخت همراه عموماً به شکل زیر 

دسته بندی می شوند:
تراکنش های هرروزه: یکی از انــواع پرداخت های 
همراه پرداختی اســت که هر روزه انجام می شود؛ مثاًل 
با اتصال به اینترنت خانه قبض هــا را می پردازید، هدیه 
می خرید و... برخی ســرویس ها اجازه می دهند که این 
پول را به جای اینکه مســتقیماً از حســاب بانکی خود 
بردارید در کیف پول همراه خــود نگه دارید تا در زمان 

انتقال ، پرداخت ها سریع تر انجام شوند.
پایانه های فــروش: این نوع پرداخــت وقتی اتفاق 
می افتد که شــما در جایی هستید که می خواهید برای 
خدمات یا کاالهایی کــه خریده اید پول پرداخت کنید. 
 POS بسیاری از فروشگاه ها سیستم های پرداخت همراه
)پایانه های فروش یــا Point of Sale( را دارند، فقط کافی 
اســت تلفن همراه خود را به کارتخوان نزدیک کنید یا 
دکمه ای را روی گوشــی تان فشــار دهید تا پرداخت به 

 آسانی انجام شود.
پرداخت هــای همــراه Closed Loop: ایــن نوع 
پرداخت ها مخصوص شرکت هاســت؛ مثاًل شــرکتی به 
مشــتری امکان می دهد که به وســیله تلفن همراهش 
خرید را انجام دهد و به این ترتیب در صف انتظار نماند و 

مستقیماً و سریعاً سفارش خود را خریداری کند.
پرداخت های Carrier: از آنجا که هــر تلفن همراه 
 carrier قابلیت تبدیل به دســتگاه پرداخــت را از طریق

دارد، برخی از سرویس ها این امکان را به شما می دهند 
که وســیله ها یا خدمات را از طریق تلفــن همراه خود 
خریــداری و پــول آن را بعداً با قبض تلفــن همراه تان 

پرداخت کنید. یکی از موارد استفاده خیریه  است. 
Mobile Card Reader: برخی شــرکت ها دســتگاهی 
کوچک ارائه می دهنــد که به تلفن همراه شــما وصل 
می شــود و پرداخت های کارت اعتبــاری و نقدی انجام 
می شوند. این نوع پرداخت برای کسب وکارهای کوچک و 

حتی افراد کارکرد خوبی دارد.

اپلیکیشن های پرداخت همراه
تلفن های هوشمند هر ســال امکانات جدیدی فراهم 
می آورند. به  جرات می توان گفت آنها مینی کامپیوترهایی 
هســتند که با فناوری هایــی مثل کیف پــول همراه، 
اپلیکیشــن ها، ان اف ســی و بلوتوث روش هــای خرید 
مشتریان را تغییر داده اند. در حالی که پول نقد و کارت ها 
هنوز هم در چشــم انداز پرداخت ها حضــور دارند، انواع 
فناوری های پرداخت همراه و اپلیکیشــن ها به  ویژه در 
بین جوانان بســیار رایج شــده  اســت. به برخی از این 

اپلیکیشن ها و فناوری ها در زیر اشاره شده است:
اپل پی: اپل پی را می توان در آی فون، آی پاد و اپل واچ 
اســتفاده کرد. اگر سیستم پوز اپل پی را پشتیبانی کند، 
می توانیــد از کارت اعتبــاری یــا کارت نقدی تان برای 
پرداخت اســتفاده کنید، فقط کافی است از اثر انگشتان 
یا دکمه ای روی ساعت تان استفاده کنید. رایانه های مک 
نیز می توانند از اپل پی اســتفاده کنند. اثر انگشت شما 
برای تایید هویت استفاده می شود و اپ استور و بسیاری 
از اپلیکیشن های شــخص ثالث به شما امکان می دهند 
که پرداخت خود را انجــام دهید. دیگر نه نیازی به وارد 
کردن تاریخ انقضای کارت هست نه وارد کردن رمز یا هر 
چیز دیگری. پشتیبانی از اپل پی در برخی از رستوران ها، 

هتل ها، فروشگاه ها و... صورت می گیرد.
سامســونگ پی و اندرویدپــی: سامســونگ پی 
)Samsung Pay( مشــابه اپل پــی اســت با ایــن تفاوت 
که در دســتگاه های گلکسی سامســونگ کار می کند. 
سامســونگ پی عالوه بر اضافه کردن ۱۰ کارت بانکی با 
کسب و کارهای بســیاری همکاری می کند. اندروید پی 
نیز اپلیکیشــنی برای دســتگاه های اندروید است. فقط 
کافی اســت تلفن خود را نزدیک ترمینال سامسونگ پی 
یا اندرویدپی قرار دهید تا از طریق NFC پرداخت انجام 

شود.
اپلیکیشن های بانکی: بســیاری از بانک ها امکان 
انتقال پول را به دیگران از طریق اپلیکیشن موبایل فراهم 
 Simple(، Bank Of America، Chase( کرده اند. ســیمپل
و ولــز فارگو تنها نمونه هایی از بانک هــای فعال در این 
حوزه به شــمار می روند. اینها اپلیکیشن های بانکداری 

| گزارش|

نگاهی به وضعیت پرداخت های همراه در جهان

پرداخت همراه، اجبار آینده

بر اساس تحقیق و پیش بینی Emarketer در 
سال ۲۰18 حدود یک سوم از جمعیت زمین 
از پرداخت های پایانه فروش یا پوز استفاده 
خواهند کرد. تعداد کل کاربران این خدمات 

احتماالً در سال ۲۰۲۰ بیشتر از یک میلیارد نفر 
خواهد بود و این به معنای رشد دوبرابری در 

سال های ۲۰18 و ۲۰19 است
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واقعی هستند که شما را به حســاب بانکی تان در بانک 
وصل می کننــد. اگر بانک تان به شــما امکان نمی دهد 
که پول به حســاب فردی واریز کنید که در بانک مورد 
نظر حساب ندارد، می توانید از اپلیکیشن های غیربانکی 

استفاده کنید.
اپلیکیشن های غیربانکی: این اپلیکیشن ها از نظر 
تکنیکی بانک نیســتند اما این امــکان را مهیا می کنند 
که بــرای پرداخت های خود از بانک تــان پول بردارید و 
با موبایــل پرداخت کنید، یا پول را در اپلیکیشــن نگه 
دارید تا بتوانید به جای اســتفاده از اپلیکیشن آن بانک 
یا راه های سخت تر سریعاً پرداخت را از طریق اپلیکیشن 

انجام دهید.
اسکوئر کش )Square Cash( به شــما امکان می دهد 
پول را مســتقیماً و بدون هیچ کارمــزدی انتقال دهید. 
انجامش هم به ســادگی مشــخص کــردن میزان پول 
و ارســال آن از طریق ایمیل یا متن اســت. همچنین 
می توانید پول را در این اپلیکیشــن نگــه دارید و برای 
تراکنش های بعدی استفاده کنید. پی پل )PayPal( یکی 
از خدمات محبوب در زمینه پرداخت موبایلی است که به 
اسکوئرکش شباهت دارد. می توانید پول را در اپلیکیشن 
نگه داریــد، آن را انتقال دهیــد و... همچنین پی پل در 
برخی فروشــگاه ها نیز اســتفاده می شــود. گوگل والت 
پرداخت  همراهی اســت که توسط گوگل ارائه می شود. 
پول در عرض چند ثانیه به اپلیکیشن گوگل والت اضافه 
می شــود و پرداخت انجام می شــود. همچنین می توان 
روش پرداخت را انتخاب کرد و پول به صورت اتوماتیک، 
انتقال را انجام دهد. اسنپ چت )Snapchat( و فیس بوک 
مسنجر )Facebook Messenger( نیز پرداخت های همراه 
دارند که از طریق آنها می توانید برای دوستان تان در این 

اپ ها پول بفرستید. 

چرا پرداخت های همراه؟
پرداخت هــای همــراه و اپلیکیشــن های مربوط به 
این حوزه تبدیل بــه یکی از بایدها در اســتراتژی های 
بانکداری و فناوری شده است. این مساله دالیل بسیاری 
دارد. اول اینکــه تلفن همراه در حال حاضر دوســوم از 

رســانه دیجیتالی را در بر گرفته است. بر اساس گزارش 
 comScore اپلیکیشن موبایل 2۰۱۶« توســط موسسه«
اســتفاده از اپلیکیشــن نسبت به ســایت هفت به یک 
است. از ســوی دیگر از ســال 2۰۱۵ شــاهد افزایش 
ســاالنه اســتفاده از روش های پرداخت بوده ایم که به 
 ویژه توسط شرکت های فناوری بزرگ مثل اپل و گوگل، 
 Chase Bank ارائه دهندگان خدمات مالی مثل ولزفارگو و
و خرده فروشــانی چون وال مارت و متخصصان فین تک 

مثل اسکوئر و ونمو )Venmo( به پیش رانده شده است.
دلیل دوم فروش بیشــتر است. شرکت ها نمی خواهند 
هیچ فرصتی را برای فروش از دســت دهند. شرکتی که 
از این پرداخت های جدید استفاده نمی کند فرصت های 
فروش به مشتریانی را از دســت می دهد که وابسته به 

تلفن هایشان و پرداخت های آنالین هستند. 
نکته ســوم فرایند پرداخت ســریع تر است. در دنیای 
مشــتری از پول نقد، چــک و کارت ها کمتر اســتفاده 
می شــود و در تجارت نیــز همه از پرداخت ها خســته 
شده اند، چون ممکن است پیگیری پرداخت ها دشوارتر 

باشد و زمان بیشتری برای مدیریت آنها صرف شود.
از ســوی دیگر پرداخت های موبایلی کاربرپسندتر و 
امن تر هستند، چون جریان پول بین خریدار و فروشنده 

سریع تر است.
دلیل بعدی پرداخت های از راه دور است. پرداخت های 
همراه به فروشندگان محصوالت و خدمات این امکان را 
می دهد که فروش خود را در سراسر جهان انجام دهند. 
ایــن امر تاثیر زیــادی بر کســب وکارها دارد و تاثیرش 

همچنان بیشتر خواهد شد.
دلیل پنجم امنیت بیشــتر اســت. جهان دیجیتالی 
جهانی اســت که امنیــت و حوزه خصوصــی اهمیت 
روزافزونی دارند. مقایســه پرداخت هــای همراه از نظر 
امنیت با پول نقد، چک های کاغذی و کارت های نقدی 
نیز همین امر را نشــان می دهد: احتمال بیشتری وجود 
دارد که پول نقد گم شود یا دزدیده شود، اما گم شدن یا 
دزدیده شدن کارت ها یا گوشی ها مشکل کمتری پدید 
می آورد، چون مساله اثرانگشت یا رمز است و به  سادگی 

نمی توان سیستم را دور زد. 

اپلیکیشــن های همراه وابسته به تکنولوژی هایی مثل 
بیومتریک، tokenization، رمزنگاری و 2FA هســتند که 
از داده حســاس محافظــت می کنند. هــک کردن این 
سیستم ها به دلیل الیه های امنیتی متعدد دشوار است 
و البته باید اعتراف کرد که غیرممکن نیست. دلیل بعدی 
رواج پرداخت های همراه این اســت که با استفاده از این 
فناوری ها پول همیشه در دسترس است و نیازی نیست 

دردسر حمل فیزیکی آن را به جان خرید. 

آمارها از آینده می گویند
بر اســاس تحقیق و پیش بینی Emarketer در ســال 
2۰۱8 حدود یک سوم از جمعیت زمین از پرداخت های 
پایانه فروش یا پوز اســتفاده خواهند کــرد. تعداد کل 
کاربران این خدمات احتماالً در سال 2۰2۰ بیشتر از یک 
میلیارد نفر خواهد بود و این به معنای رشد دوبرابری در 
سال های 2۰۱8 و 2۰۱۹ اســت. بر اساس این گزارش، 
در پایان ســال 2۰۱8 چین با سهم حدوداً ۶۱ درصدی 
از پرداخت های پایانه فروش پیشتاز جهان در این زمینه 
خواهــد بود. چیــن در ســال 2۰۱۵ بزرگ ترین حجم 
تراکنــش یعنی 22۵ میلیــارد دالر را داشــت. البته بر 
اســاس همین پیش بینی احتماالً ســهم بازار چین در 
سال 2۰2۱ کاهش یابد و به ۵۶ درصد برسد. در اروپای 
غربی ماجرا طور دیگری اســت: گفته می شود کاربران 
 contactless به علت وجود کارت های اعتبــاری و نقدی
کمتر از پرداخت های همراه یا موبایلی استفاده می کنند. 
همچنین در بازارهــای در حال توســعه پرداخت های 
contactless در حال رشــد هســتند. در مجموع رشــد 
تراکنش های پرداخت الکترونیکی در اقتصاد کشورهای 
در حال  توسعه بســیار واضح بوده است؛ این کشورها با 
توسعه ابزارهای امنیتی مثل EMV و بیومتریک در حوزه 
پرداخت های الکترونیکی رشــدی قابل  توجه داشته اند. 
 Global Mobile Payment همچنین بر اســاس گــزارش
Market Size Status and Forecast که اخیراً در ریپورتزوب 
 )CAGR( هم منتشر شده است، نرخ رشد مرکب ساالنه
بازار پرداخت موبایلی از ســال 2۰۱8 تا ســال 2۰2۵ 

افزایش خواهد یافت. 

|Report|
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 امید کاجیان
اینجــا سرشــار از انرژی اســت، سرشــار از حس 
کودکی، سرشار از زندگی. اینجا که می آیی دنیا برایت 
حس دیگری دارد، قشنگ تر می شــود، زیباتر از همه 
زیبایی ها. صدای بچه هــا روحت را صیقل می دهد، تو 
را می برد به روزهایی که روزی روزگاری برای خودت 
بود... روزهایی که مثل بچه های اینجا پشــت نیمکت 
کتاب ها را باز می کردی و بــا صدای بلند می خواندی 

»بابا آب داد«.
کودکان اینجا اما یک فرقی با کودکی من و تو دارند. 
کــودکان اینجا آن قدرها هم مثــل کودکی ما راحت و 
بی دغدغه نیســتند. آنها همان هایی هستند که خیلی 
وقت ها، زمانی کــه در خیابان می بینیم شــان، از آنها 
فرار می کنیم یا حســرتی می خوریم و آهی می کشیم 
یا با خود می گوییم که چرا باید در این ســن و سال یا 
تنبک به دست در اتوبوس ها و متروها دوره بگردند یا با 

صدایی ملتمسانه بگویند: آقا! خانم! یه فال می خرید؟

به قاصدک رسیدیم
اینجا خانه دل همه کودکان کار است. خانه قاصدک: 
مدرســه ای برای کــودکان کار. کودکانــی که هنرهای 
نهفته در خــود دارند و چون جدی گرفته نشــده اند به 
چشــم نیامده اند... سفری است ســخت احساسی برای 
ایران کیشــی ها که امروز همراه با سفیر فرهنگی شان، 
مهدی پاکدل، به مدرسه قاصدک مدرسه این بچه های 
سختکوش سر زده اند تا وعده شان را عملی کنند؛ وعده 
این اســت: حمایت ایــران کیش از این موسســه و در 
اختیار قرار دادن یک کارگاه برای آنان تا سیســتم های 

کامپیوتری و کمک های مالی.
مســئولیت های اجتماعی ایران کیش ایجاب می کرد 
قدمی کوتاه بــردارد در این راه خیر. تا شــاید همراه و 
همگام با موسسان قاصدک بتواند در مسیر خوشبختی 
بخشی از آینده سازان فردای این جامعه که شوربختانه از 

سوی خیلی ها مغفول واقع شده اند گام بردارد.
جلسه با اعضای هیات موســس قاصدک، نمایندگان 

ایران کیش و پاکدل که تمام شــد یکی از ماندگارترین 
صحنه های عمر هر یک از ایران کیشی ها به ثبت رسید: 

لحظه دیدن بچه ها و کالس های درس شان.

هنرها رو شد
شاید نخستین تصور خیلی از ما این بود که این بچه ها 
هنرپیشه ها را نشناسند... اما می شناختند. حتی یکی از 

آنها کل داستان یکی از سریال های پاکدل را از بر بود...
هنــوز که هنوز اســت یادآوری صــوت خوش آهنگ 
ســوزناک آن پســرک با ســازش دلت را آتش می زند، 
ناخودآگاه اشک در چشــمت جاری می شود انگار که از 
اعماق وجود، حرف هایش را در ســاز خــود طنین انداز 

می کرد و همین از دل برآمدن، بر دل می نشست...
گونه ها نمناک بودند وقتی بــه کالس دیگری رفتیم 
تا دکلمه یکی دیگر از دانش آموزان قاصدکی را بشنویم 
وقتی بــا صدای محکم و باصالبتش به رغم ســن پایین 
خود می گفت: »ما قربانیان کار و نابرابری ها هستیم... ما 
کودکانی هستیم که به حرف مان گوش داده نمی شود... 
وقت آن رسیده است که به پا خیزیم. ما جهانی شایسته 
کودکان می خواهیم... جهانی که شایسته ماست، شایسته 

همه خواهد بود. خداوندا یاری مان کن...«

کالس به کالس
قدم به قدم، کالس به کالس، یــک چیز تازه.... یکی 
قصه گویــی اش خوب اســت یکــی خیال پردازی های 
شــاعرانه اش، یکی پر از شــور و هیجان است و دیگری 
خجالتی و ســربه زیر... اما همه شان کودکانی هستند که 
امروز هــم درس می خوانند و هم کار می کنند... شــاید 
دیدن همین هاســت که باعث می شــود به سراغ اشرف 
اردشــیری برویم، از بانیان قاصدکی، تا از او درباره این 
انجمن و فعالیت های این مدرسه بپرسیم. اردشیری ۱۴ 

همراه با قاصدک ها
یک روز در مدرسه کودکان کار

| گزارش|
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مهدی پاکدل )مشاور هنری و سفیر فرهنگی 
ایران کیش(: این جزو مسئولیت های اجتماعی 
شرکت ایران کیش است که چنین اقداماتی 
انجام دهد. در طول مدتی که با این شرکت 
همکاری کرده ام دیده ام که چه بی سر و صدا 

وظایف خودش را در این حیطه انجام می 
دهد. حضور در این مراسم تا زمانی که شکل 
ریاکاری پیدا نکند و دردی را دوا کند چرا بد 

باشد؟ اصاًل به شما برچسب هایی مثل ریاکاری 
هم بزنند، وقتی خود شما احساس خوبی از 

اینجا آمدن پیدا کنید و احساس کنید بچه ها با 
وجود شما لبخند زده اند و خوشحال شده اند 

این موضوع چه ایرادی دارد

سالی هســت که در حوزه کودکان کار مشغول فعالیت 
اســت. او درباره انجمن قاصدک می گویــد این انجمن 
به عنوان حامی کودکان کار دو ســال اســت که افتتاح 
شده و امسال 8۳ نفر در مقاطع مختلف در این مدرسه 

حضور دارند.
او می گوید: »بیشــترین هدف آموزش این بچه ها در 
کنار پرورش آنان اســت. آموزش های فوق برنامه مانند 
نقاشی های خالقانه، مهارت های مختلف و هنرهایی مثل 

موسیقی نیز در اینجا تعریف شده اند.«
از حرف های اردشیری این طور برمی آید که این تعداد 
دختر و پسر با هم از شش ســالگی تا ۱8 سالگی تحت 
پوشــش قرار گرفته اند و همه آموزگاران نیز داوطلبانه 
اینجا هستند؛ کســانی که یا از بازنشسته های آموزش و 
پرورش هستند یا از معلمان شاغل که دل شان می خواهد 

ساعاتی در اینجا درس بدهند.
اردشیری می گوید: »ما تالش داریم در کنار درس های 
معمول، مهارت های زندگی و اجتماعی از کنترل خشم 
گرفته تا دوســتیابی و ارتباطات اجتماعــی را آموزش 
دهیم. و همچنیــن در کنار کتاب با داســتان ها به آنها 

زندگی را بیاموزیم.«
البته از نحوه امتحانات بچه ها هم می پرسیم که پاسخ 
می دهد: »دانش آمــوزان در پایان هر مقطع تحصیلی به 
آموزش وپرورش معرفی می شوند و از طریق آنجا از آنها 

آزمون گرفته و برایشان کارنامه صادر می شود.«

ای  کاش بقیه هم بودند
از ایران کیش می پرســیم، می گوید: »خوشــبختانه 
توسط ایران کیش یک کارگاه تولیدی خیاطی هم برای 
آموزش بچه ها و هم اشتغال زایی آنها فراهم شده است، از 

این گذشته کمک های دیگری هم به ما می شود.«
او با بیان اینکه در گذشته کمک های خرد برای گذران 
امور مدرســه به قاصدک انجام می شد اقدام ایران کیش 
برای انجــام یک کار ماندگار و همیشــگی در مجموعه 
قاصدک را بی نظیر دانســت و گفت کارگاه قاصدک یک 

اتفاق مبارک است.
او می گوید ای  کاش سازمان ها و ارگان های خصوصی 
و دولتــی این حرکت ایران کیش را تکــرار می کردند و 

حامی NGOها می شدند، اقدامی که نتیجه نهایی اش به 
نفع کشورمان خواهد بود.

حرف های شنیدنی مهدی پاکدل
در گوشــه این مدرســه و پس از بازدید از کالس ها با 
مهدی پاکدل هم کالم می شــویم، کســی که از حسش 
درباره موسســه قاصــدک برایمان گفــت: »فوق العاده 
اســت. دیدن این گونه مکان ها هم لذت بخش اســت و 
هم الزم. در اینجا یک حس پر از خنده و انرژی بی پایان 
کودکی می بینیم، احساساتی که به مرور زمان در وجود 
انسان هایی که فکر می کنند بزرگ شده اند فراموش شده 
و رنگ باخته اســت. وقتی آدم ایــن محیط و بچه های 
معصوم و شــاد را می بیند به همه آن احساسات دوباره 
یک تلنگر می خورد فرد انرژی می گیرد و برای زندگی با 

نشاط ترغیب می شود.«

از او دربــاره نقش ارگان هــا و نهادهــا در حمایت از 
این گونه موسســات و اماکن مثل قاصدک می پرسیم که 
پاسخ می دهد: »جالب است که این اتفاق مردمی رخ داده 
ولی از آن طرف وقتی می بینیم که برخی مســئوالن با 
این همه سرمایه ریالی به مشکالت اجتماعی توجه نشان 
نمی دهند ناامید می شویم. اینکه قاصدک با یک سرمایه 
اندک می تواند همه این بچه ها را به یک مســیر درست 
و خوب هدایت کند اتفاق بزرگی است. البته قطعاً دولت 
هــم فعالیت هایی در این زمینه انجــام می دهد ولی این 
فعالیت ها کم اســت، آن قدر که مردم خود برای برطرف 
کردن این مشکل دست به کار شده اند. امیدوارم این گونه 

خدمت رسانی از طرف نهادها و ارگان ها بیشتر شود.«
و از ایران کیش ســوال می کنیم و اینکه یک شرکت 
پرداخت در کجای این مســیر و ماجرا قــرار دارد: »این 
جزو مســئولیت های اجتماعی شرکت ایران کیش است 
که چنین اقداماتی انجام دهد. در طول مدتی که با این 
شــرکت همکاری کرده ام دیده ام که چه بی ســر و صدا 

وظایف خودش را در این حیطه به اجرا درآورده است.«
از پاکدل دربــاره نقش چهره ها در این گونه موضوعات 
می پرســیم و اینکه آیا نمی ترســد مورد قضاوت برخی 
از رســانه ها در این باره قــرار بگیرد. او پاســخ می دهد: 
»حضور در این مراســم ها تا زمانی که شــکل ریاکاری 
پیدا نکند و دردی را دوا کند چرا بد باشد؟ اصاًل به شما 
برچســب هایی مثل ریاکاری هم بزنند، وقتی خود شما 
احساس خوبی از اینجا آمدن پیدا کنید و احساس کنید 
بچه ها با وجود شــما لبخند زده اند و خوشحال شده اند 
ایــن موضوع چه ایرادی دارد؟ پس همیشــه تا کاری از 
دست مان برمی آید باید آن را انجام دهیم و ترسی هم از 

قضاوت های زودهنگام نداشته باشیم.

پایان خوب
گرفتن چند عکس یــادگاری با پاکــدل و بچه ها و 
معلمــان و قاصدکی ها، تکمیل پرونــده یک روز خوب 
اســت. روزی که نتیجه عملی اش تهیه یــک کارگاه، 
چند سیستم کامپیوتری، میز و صندلی و حمایت های 
مالی توســط ایران کیش برای انجمــن قاصدک و این 

مدرسه شد.

|Report|
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در گســتره این گیتــی گاه اتفاقاتی ناخوشــایند رخ 
می دهد که عواقبش در آینده مشخص می شود. آینده ای 
که شاید من و تو و ما در آن نباشیم اما نسل های بعد از 

ما مطمئناً هستند. 
عده ای هم البته دســت روی دســت گذاشــته اند و 
بی تفاوت می گویند خب که چه؟ سرنوشــت بقیه به ما 

چه مربوط؟
اما خیلی ها هم به آب و آتش می زنند برای نسل های 

بعد از خودشان. 
این روزها بسیاری از ســازمان ها و نهادها دغدغه این 

آینده را دارند؛ از محیط زیست گرفته تا روزگار مردم. 
آســتین باال زده اند تا مانع اتفاقات بدی که سال ها و 
دهه های آینده قرار است رخ دهد شوند. این را می توان 
به خوبی در بسیاری از افراد و سازمان هایی دید که شاید 

نه کارشان این است و نه رسالت شان. 
ایران نیز جدا از این جهان نیســت. اگر مشکلی برای 
محیط زیست اســت، چه بسا این مشکل برای کشور ما 
بیشتر باشــد و اگر جامعه امروز و آینده دنیا در معرض 
آسیب های گوناگون اجتماعی است، بعید نیست کشور 

ما نیز این آسیب هایی  دوچندان باشد. 
و صد البته در ایران هم نهادها و سازمان های مربوطه 
زیادی هستند که برای رفع بحران های زیست محیطی و 

آسیب های اجتماعی پیش قدم شده اند اما... 
این همه اش نیســت. چرا که امروز مدیران شرکت ها 
و سازمان هایی که به ظاهر فعالیت هایشان ارتباطی هم 
با مســئولیت های اجتماعی ندارد با دیدی بلندمدت به 

دنبال تامین آن هستند. 
تحقیقات نشــان می دهــد مدیرانی کــه داراي دید 
بلندمدت هســتند حاضرنــد براي بهبود رفــاه جامعه، 
حل مشــکالت اجتماعی، آلودگی محیط زیست، بهبود 
شــرایط محیط کار، رعایت حقوق بشر، شرکت در امور 
عام المنفعه و... هزینه کنند تــا در بلندمدت بتوانند به 
واســطه فعالیت هاي اجتماعی از پیشــرفت اجتماعی 
بهره مند شــوند و از ســوي دیگر در جامعــه و در بین 
مشــتریان و ذی نفعان براي خود اعتبار و شهرت کسب 

کنند.
مسئولیت های اجتماعی و احترام به محیط زیست در 
سازمان ها و ارگان ها به دو بخش تقسیم می شوند: بخشی 
که به مسئولیت های اجتماعی داخلی مربوط می شود و 
بخشی که مرتبط با مسئولیت های اجتماعی ملی است. 

زمانــی که ســازمان بــه مســئولیت های اجتماعی 
داخلی اش در قبال کارکنان عمل کند کارکنان احساس 
تعهد بیشتری می کنند و همین به رضایت شغلی بیشتر 
آنان منجر می شــود. در پروژه هایی که شرکت در حوزه 

مسئولیت اجتماعی به انجام رسانده، مشارکت داوطلبانه 
پرسنل در این پروژه ها و همچنین افزایش رضایت شغلی 

ایشان مثال هایی در این خصوص است.
اما شــرکت هایی هم هســتند که توأمــان در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی و زیســت محیطی هم داخلی 
و هم ملــی فعالیت می کنند و بی تردید شــرکت کارت 
اعتباری ایران کیش یکی از این شــرکت ها در کشــور 

است. 
ایــران کیش سال هاســت که بــا رویکــرد توجه به 
مســئولیت های اجتماعی در این ره پای گذاشته است. 
این شــرکت همواره تالش داشــته تا هم از یک سو در 
حوزه مسئولیت های داخلی وظیفه اش را به ثمر بنشاند 
و هم در حوزه مســئولیت های ملــی.  آنچه در حیطه 
مســئولیت های اجتماعی ایران کیش مطرح شــده به 
اختصار در آنچه پیش رویتان آمده به چند بخش تقسیم 
می شود: فعالیت های محیط زیســتی، فعالیت های امور 
خیریه، فعالیت های فرهنگی و فعالیت هایی در راستای 

افزایش انگیزش در سرمایه های انسانی. 

جایزه ایران کیش در راستای محیط زیست 
باید گفت رشد بخش خصوصی و بازار سرمایه کشور 
در چند سال اخیر سبب شد شرکت ها داراي مجموعه اي 

مروری بر فعالیت های شرکت ایران کیش در حوزه مسئولیت اجتماعی

برای انسان و آینده
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 )Code of Ethics( از ضوابــط کاري، اخالقی و اجتماعی
شوند و مســئولیت اجتماعی شــرکتی در شرکت هاي 
ایرانی بیشــتر از گذشــته نهادینه شــود. در سال های 
اخیر حرکت های خوبی در این خصوص انجام شــده که 
از جمله می توان به اقدام مناســب ســازمان بهزیستی 
کشور در برگزاری همایش نشــان مسئولیت اجتماعی 
ایران، تشــکیل انجمن مدیریت ســبز ایران در راستای 
عملکرد ســبز شــرکت ها و اقداماتی از این دست اشاره 
کرد. جالب اینکه شرکت کارت اعتباری ایران کیش در 
اولین همایش ملی محیط زیست مورد تقدیر قرار گرفت 

و برنده جایزه این همایش شد. 
کســب اســتانداردهای بین المللی در زمینه 
محیط زیست: ایران کیش همچنین در راستای وظایف 
خود موفق به کســب اســتانداردهای بین المللی ای شد 
که به نوعی مرتبط با مســئولیت اجتماعی هستند. این 

استانداردها عبارت اند از:
  تقدیرنامه سه ســتاره تعالی سازمانی بر اساس مدل  

EFQM
  استاندارد ایزو ۹۰۰۱

  استانداردهای ایزو 2٧۰۰۱ و 2۰۰۰۰
  اخذ ایزو ۱۰۰۱۵

  الزم به ذکر است شرکت در حال اخذ استانداردهای 
OHSAS 18000 )اســتاندارد زیســت محیطی(، ایــزو 
۱۰۰۰2 )استاندارد رسیدگی به شــکایات مشتریان( و 

ایزو ۱۰۰۰۴ )استاندارد رضایت مندی مشتریان( است.
آنچــه در ادامــه می آید نگاهــی گذرا بــه برخی از 
فعالیت هــای ایران کیــش در حیطه مســئولیت های 

اجتماعی است.

آن انار
اینجا هفتمین همایش بانکداری اســت و غرفه ایران 
کیش؛ اما با شکل و شمایلی متفاوت با بقیه. مزین به یک 
درخت که بارش انار است. مهمانان که می آیند بی اختیار 
دل شان می خواهد عکسی به یادگار داشته باشند از این 
درخت.  و البته خیلی ها هم به رسم یادبود یک هدیه به 
ظاهر عجیب می گیرند... همــان انار... خیره می نگرند یا 
شــاید با خود می گویند به راستی فلسفه این میوه و آن 

درخت چیست؟

نهالی که در ردپای اکولوژی کاشته شد 
بگذارید با هم فالش بکی چندســاله بزنیم به گذشته 
یک شــرکت. نزدیکی های ســال ۹۳ بود؛ یعنی همان 
زمانــی که اولین بــار نهال رویکرد جدیــد ایران کیش 
کاشته شد تا امروز میوه اش پربارتر از همیشه سر برآورد. 
همه ماجرا از یک همایش و یک ســخنرانی آغاز شــد. 
سخنرانی ای با عنوان »ردپای اکولوژی« و محیط زیست. 
این واژه و این کالم ســاخته صادق فرامرزی مدیرعامل 
بود. شاید در نگاه اول خیلی ها با خود می گفتند نکند این 
یکی هم مثل بقیه ســخنرانی ها یک جور ژست محیط 
زیستی باشد... اما نه! این یکی فرق داشت. این را می شد 
از استقبال ها، از ســوت و کف زدن ها و البته از حسرت 
خوردن ها و به فکر فــرو رفتن های حاضرین حس کرد. 
حرف هــای فرامرزی پــر از درد بود. غم داشــت؛ از آن 
حقیقت های تلــخ، از آن معدود حرف هایــی که دنبال 
شعارسازی نیستند؛ دنبال چاره ای برای بالی امروزی اند 
که خود با دست خود بر سر محیط زیست مان، اجتماع 
و جامعه مان آورده ایم. وقتی از ردپای اکولوژی سخن به 
میان می آید دیگر فقط محیط زیســت نیست بلکه پای 
مســئولیت های اجتماعی نیز در میان اســت و به واقع 

محیط زیست زیرمجموعه ای از ردپای اکولوژی شد. 

یک تصمیم با یک تغییر نام 
ایران کیــش از همان لحظه عزمــش را برای حرکت 
به ســمت یک اتفاق خوب جزم کرد که شــاید با توجه 
به ماهیت شــرکت در نگاه اول ارتبــاط چندانی به هم 
نداشــتند: توجه به مســئولیت های اجتماعی و محیط 
زیست. بی تردید در این راه باید مسیری طوالنی پیموده 
می شد و اولین قدم آن بود که نام روابط عمومی را به نام 
روابط عمومی و مســئولیت های اجتماعی تغییر دهند؛ 

این یعنی واحدی مختص این کار طرح ریزی شد. 

محیط زیست 
همه می دانیم روزگار ســرزمین ما بــه دردی وخیم 
دچار شده اســت. دردی که توجه همه انسان ها به تنها 
خانه شــان یعنی زمین را می طلبد. زمینی که برای همه 

ماست.
کمتر روزی اســت کــه صداوســیما از آلودگی ها و 
مشکالت زیســت محیطی نگوید، به خصوص این روزها 
که غبار ریزگردها خوزســتان جنگ زده را پیش چشم 
بعضی مســئولین)!( ناپدید کرده است یا خشک شدن 
آب دریاچه ارومیه عطش دوستداران محیط زیست را در 

آرزوی هوایی پاک دوچندان.
روزنامه های چپ یا راست با هر گرایش سیاسی را که 
بخوانی مطمئناً اگــر صفحه ای به این موضوع اختصاص 
نداده باشــند، ســتون یا خبری مربوط بــه چالش های 
زیســت محیطی در خود دارند. اساســاً محیط زیست و 
پرداختن به آن بهانه  خوبی شــده بــرای تبلیغ و جلب 
توجه مردم به برندها و نه به محیط زیســت! نتیجه این 
رویکرد وخیم تر شدن اوضاع زیست محیطی  است که از 

آمار و ارقام و مقایسه ها پیداست.
از همین رو بود که ایران کیش خود را موظف دانست 
تا بخشی از وظایفش را به محیط زیست اختصاص دهد 
و این شد که همه سفید و سبز شوند: دو رنگی که جزئی 
از ایران کیش شد. چه در طرح های غرفه ها، چه در رنگ 
لباس ســرمایه های انسانی شــرکت، چه در المان های 
طراحــی. این موضوع تداعی کننده محیط زیســت بود. 

محیطی برای همه ما. 

حذف سررسیدها 
و در گام بعدی هدف آن شد تا دیگر هزینه ای صرف 

سررسیدها نشود، سررسیدهایی با هزینه های گزاف که 
عایدی ای جز مصرف بسیار کاغذ در بر نداشت، و امروز 
ایران کیش بیش از سه سال است که به جای سررسید 
هزینه های چاپ آن را صرف آموزش و فرهنگ ســازی 
برای احترام به محیط زیســت کند و در این آموزش و 
فرهنگ ســازی چه راهی بهتر از هزینه سبزسازی یک 
مدرسه و چه فرهنگ ســازی ای پایه ای تر از آموزش در 

این مدرسه؟ 

مدرسه فضیلت 
بی تردید مدرســه فضیلت که عنوان مدرســه سبز را 
به خود اختصاص داد یکــی از پروژه های ماندگار روابط 
عمومی در راستای مسئولیت های اجتماعی این شرکت 
بود. مدرسه ای در منطقه شهرری که حاال عنوان مدرسه 
سبز را به خود اختصاص داده اســت. پروژه سبزسازی 
دبســتان دخترانه فضیلت تحقق بخشــی از ایده های 
شرکت ایران کیش در خصوص زمین پاک است. هزینه 
تبلیغات پایان سال شامل چاپ سررسید، کارت پستال 
و... با مجوز هیات مدیره صرف سبز کردن این مدرسه در 

شهرری در جنوب شهر تهران شد.
در پروژه مذکور مدرســه دولتی فضیلت به وســایل 
خورشیدی برای گرمایش نظیر آب گرم کن خورشیدی 
مجهز شده و اصالحاتی در سیستم برق رسانی، درز در و 

پنجره و تهویه آن صورت گرفت.
همه ایران کیشــی ها از پروژه مدرسه فضیلت خوب 
فهمیدند که این پروژه جرقه ای است که نباید به زودی 
خاموش شــود، پروژه ای که باعث کاهش ۶۰ درصدی 
مصرف انرژی شــد. برگزاری مســابقه نقاشی و آموزش 
عملی اســتفاده از پرداخت الکترونیکی از دیگر مواردی 
بود کــه با دانش آموزان مدرســه فضیلت در راســتای 

فرهنگ سازی هر ساله انجام می گیرد.

ابداع و نوآوری 
البته ناگفته نماند ایران کیش در کنار این موضوعات 
حتی برخــی از ابداعات و نوآوری هایش را در راه محیط 
زیســت صرف کرد، ابداعاتی که هزینه های ســفرهای 
درون شــهری و آلودگــی هــوا را کاهــش داد و نهایتاً 

موجبات افزایش رضایت خاطر مردم را فراهم کرد. 
ابــداع و تولید ســوالرپات یکــی از ایــن کارها بود. 
ســوالرپات در ســاده ترین توصیفی که می توان از آن 
داشــت تامین انرژی الکتریکی الزم برای یک دستگاه 
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POS بــا کمــک صفحات خورشــیدی اســت. مطابق 
برآوردهای صورت گرفته، اگر شــارژ باتری یک دستگاه 
POS حدوداً دو ســاعت به طول بینجامد، بقیه ساعات 
بیکاری دستگاه ســوالرپات می تواند برای تامین انرژی 
انــواع تبلت هــا و موبایل هایی که به نوعــی در اختیار 
مستاجر دســتگاه POS قرار دارند به کار گرفته شود و 
بدین ترتیب می توان نســبت به تامین انرژی سبز برای 

پرداخت الکترونیکی اقدام کرد.
درخت کاری: هزینه حذف سررسیدها بعد از مدرسه 
فضیلت صرف موارد دیگری نیز شد؛ مثاًل درختکاری و 
اینکه هرساله مراســمی در روز درختکاری انجام شود و 
در این بین کاشت ۱2 هزار اصله نهال در سراسر کشور 

از اقدامات ایران کیش در روز درختکاری بود.
البتــه در راســتای ارتقــای فرهنگ ســازی محیط 
زیســت کارهای دیگری هم صورت گرفــت. کارهایی 
که وظیفه اش مخابره پیام بــود، پیام هایی برای احترام 
به محیطــی که در آن زندگی می کنیــم؛ پیام هایی که 

راه های مختلفی برای ادای آن بود. 
پیام هــای محیــط زیســتی در تراکنش ها و 
ایمیل ها: ایران کیــش روی هر یک از برگه تراکنش ها 
و ایمیل ها یک پیام محیط زیســتی می نوشت. کاهش 
مصرف کاغذ با تذکر به پرســنل در ایمیل سازمانی نیز 
یکی از بخش هایی بود که در ایــن زمینه همواره تذکر 

داده می شد. 
شــعار ایران کیش: مطمئناً در این راه تغییر شعار 
ایران کیش را نباید از یاد برد. شــعاری با عنوان »ایران 
کیش مسیر ســبز پرداخت« خود حدیث مفصلی است 
از ایــن مجمل. و بیانگــر راهی که باید در این مســیر 
طی شود. شــرکت کارت اعتباری ایران کیش در حوزه 
فرهنگ سازی برای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی موثر 

نسبت به طرح این شعار اقدام کرد.
تغییر نام مجله به پرداخت سبز: ایران کیش حتی 
نام مجله ای را که منتشر کرده است نیز به پرداخت سبز 

تغییر داد. تا قدمی باشد در راه ردپای اکولوژی. 
نصب ســطل های زباله برای تفکیک زباله در 
شرکت: و در این راه شاید نباید حتی اقدامات به ظاهر 
کوچکی مثل نصب ســطل های زباله بــرای تفکیک در 

شرکت را نیز از یاد برد. 

فرهنگ سازی برای کودکان با چاپ کتاب کودک 
اما شــاید یکی از اتفاقات خوب این چند ساله که به 
رشد نهال ایران کیشــی ها در مسئولیت های اجتماعی 
یاری رســاند و آن را تبدیل به درختــی تنومند در این 
زمینه کرد چاپ کتاب کودک بود: کتابی با عنوان »من 

زمین را دوست دارم«.
مجموعه مــن زمین را دوســت دارم تنها یک  عنوان 
برای یک کتاب کودک نیســت بلکه یک آرزو، یک رویا 
و یک درخواســت همگانی اســت که در زبانی به ظاهر 
کودکانــه با طرحی از صــادق فرامــرزی و قلم محمد 
رحمانی و تصویرگری هاله قربانی از سوی شرکت کارت 
اعتباری ایران کیش  و انتشــارات خانه ادبیات به رشته 
تحریر درآمده است. این کتاب تالشی است برای گوشزد 
این موضوع که باید زمین را چــون خانه و خانواده مان 

دوست داشته باشیم.
داستان های این کتاب در شش مجموعه و ۱۰ قسمت 
اختصاص به تمام کسانی دارد که به طریقی باعث ایجاد 
تحولی عظیم در جهان شدند. در این کتاب عنصر زمان 
شکسته شده است تا بتوان با روایتی ساده، از نخستین 
انسانی که هوشمندانه به کشــف آتش دست زده است 

تا عصــر حاضر، تاریخ اختراعات را بررســی کرد. در هر 
داستان در کنار دلیل این پیشرفت ها و اختراعات توجه 
به محیط زیست گوشزد می شود، هرچند گاه خود این 
اختراعات باعث صدمه زدن به محیط زیســت شده اند... 
از کشف زغال ســنگ برای جلوگیری از سوختن چوب 
درختان بگیرید تا کشف نفت برای جلوگیری از کشتار 
نهنگ ها )و تهیه روغن و سوخت چراغ از آنها( و ماشین 
بخــار و تحول عظیمی که ادیســون با بــرق به وجود 
می آورد. هر اختراع یا اکتشــاف یک مشــکل از محیط 
زیســت را حل می کند و خود دوباره به دلیل اســتفاده 
اشــتباه و بی رویه مردم به مشکل دیگر زیست محیطی 

تبدیل می شود.
تا اینکه ســیر اختراعات به ســمتی پیش می رود که 
مصرف کاغذ، پول، انرژی و هزینه ها را به حداقل ممکن 
می رسانند تا بتوانند در راستای احترام به محیط زیست 

گام بردارند.
آن چیــزی که مجموعــه من زمین را دوســت دارم 
را متفــاوت می کند بیان نوآوری هــا در قالب  اختراعات 
است، نوآوری هایی که روایت داستانی آن می تواند برای 
کودکان جذاب و گیرا باشــد. بی شــک مباحث محیط 
زیستی مساله ای است که همه ما باید به آن توجه داشته 
باشــیم و چه بهتر که این موضوع را با داستانی شیرین 
روایت کنیم. داســتان هایی که البتــه خالی از مباحث 

علمی نیست.
امــا آیا مجموعــه داســتان های کودک مــن زمین 
را دوســت دارم می تواند برای بزرگســاالن نیز کارایی 
داشته باشد؟ شاید این سوال را بعضی ها بعد از دریافت 

پکیج های نوروزی این کتاب از خود بپرسند.
حتماً این موضــوع را انکار نخواهید کــرد که ما نیز 
همراه با بچه ها و چه بسا گاهی مشتاق تر پای کارتون ها 
و انیمیشــن های تلویزیونی نشســته ایم و از آنها لذت 
برده ایــم. هنوز هم شــاید مخاطبان اصلــی و متفاوت 
برنامه های عروســکی ای چون کاله قرمزی بزرگ ترها 

باشند!
شک نکنید که برخی اوقات خواندن کتاب های کودک 
هم می تواند برای اندک زمانی هم که شــده بزرگساالن 

را به فکر وا دارد.
همیشــه این مــا بزرگ ترها هســتیم کــه قبل از 
فرزندان مان به کتاب های کودکانه آنها نگاهی می اندازیم 
و آنها را ورق می زنیم یا ما هســتیم کــه کتاب را برای 

بچه هایمان می خوانیم. و چه بسا در این میان قصه ها به 
ما بزرگ ترها نیز تلنگری بزنند.

فرامــوش نکنیم پدرهــا و مادرها به واســطه بزرگ 
بودن شــان نباید از توجه به محیط زیست غافل شوند. 
باید بــه این زندگــی و ارزش هــا و اختراعاتش احترام 
گذاشت. باید بازنگری هایی در خود ایجاد کنیم. یادمان 
باشد این ما هستیم که محیط زیست را آلوده می کنیم 

نه کودکان!
بنابراین شاید بزرگ ترها نیز با خواندن این کتاب برای 
کودکان همراه با شخصیت های قصه پیش روند و ببینند 
بشــر از کجا به کجا رسیده است؛ بشری که روزگاری با 
ترس و بدبختی در ظلمت غارها زندگی می کرده تا بشر 
امروز که هرچه می خواهد به دســت می آورد و حتی به 
فکر زندگی در سیارات دیگر افتاده... اما حاال همان بشر 
نیک دریافته اســت که برای زندگی همین یک سیاره 
آبی زمین هســت و بس. پس حق آلوده کردنش را هم 

نباید به خود بدهد.
نــوروز ۹۶ مجموعه من زمین را دوســت دارم با یک 
پکیج ویژه شــامل یک گلدان کوچک )و بذر داخل آن( 
برای بســیاری از دوســتان و همکاران صنعت پرداخت 
ارســال شد تا ایشــان به همراه کودکان شان با خواندن 
این مجموعه و کاشــت بذر و تولید نمادین فضای سبز 
در ســال نو بتوانند از نزدیک احترام به محیط زیست را 

لمس کنند و دوستدار طبیعت شوند.

فرهنگ سازی با حمایت از پایان نامه های دانشجویی
فرامــوش نکنیم عالوه بر چاپ کتــاب کودکان ایران 
کیش همچنین با حمایت از پایان نامه های دانشــجویی 
قشــر فرهیخته و دانشجوی کشــور را نیز مورد هدف 
قرار داد و در راســتای اعتالی دانش در حوزه پرداخت 
تفاهم نامــه ای با دانشــگاه تهــران جهــت حمایت از 
پایان نامه های دانشجویی مرتبط با حوزه های بانکداری 

الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی منعقد کرد.
 MBA همکاری با دانشگاه تهران به منظور ایجاد رشته
با گرایش پرداخت را نیز نباید از یــاد برد. همکاری ای 
که منتــج به ایجاد رشــته  MBA با گرایــش پرداخت 

الکترونیکی در دانشگاه تهران شد. 

مسئولیت های اجتماعی و کمک به خیریه ها 
اما طبــق وعده ای که از روز ســخن دربــاره ردپای 
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اکولوژی داده شد، قرار ایران کیشی ها این بود که همه 
مسئولیت ها را در محیط زیســت خالصه نکنند. ایران 
کیش مسئول بود، مسئول برای مردمش، اجتماعی که 
با آن رشد یافته و زندگی کرده است و چه بسا غمخوار 
مردم نیازمندی که مدت هاســت از آنها غافلیم و همین 
غفلت باعث شــد ایران کیش کمر همت ببنند به ایفای 

نقشی هرچند کوتاه در مسیر بهبود اوضاع.
در این راســتا کمک به خیریه ها ســرلوحه کار قرار 

گرفت 
کمک به خیریه حکیمی: اقدامی که از سال اول با 
کمک به خیریه حکیمی کلید خــورد، خیریه ای که به 
منظور تحت پوشــش قرار دادن دختران بی سرپرست 
ایجاد شــد و ایران کیش به بازســازی ســاختمان این 
خیریــه، خرید هدیه و کتاب برای آنها همت گماشــته 
اســت و هنوز هم خــود را موظف یاری رســانی به این 

خیریه می داند. 
خیریه سفیر عشــق: همکاری خیریه سفیر عشق 
و ایران کیش هــم دومین قدم میمــون و مبارکی بود 
که در این مسیر برداشته شــد. چه لذتی بیش از اینکه 
بتوانی با برقراری ارتباط با چنیــن خیریه ای در جهت 
توانمندسازی نوجوانان بهزیســتی سهیم باشی و رشد 

کنی.
کمک به بیماران ای بی: اما کمک به بیماران ای بی 
هم قصــه ای برای خود دارد. داســتانی که از دیدار یک 
پدر که فرزندش مبتال به ای بی است با مدیرعامل ایران 
کیش آغاز شد. درد را می توانستی حس کنی در تک تک 
واژه های آن پدر. دل می خواست که گوش کنی و اشک 
نریزی یا بغض گلویت را نفشارد. او هم یک پدر بود مثل 
بقیه. با این تفاوت که هر روز صدای گریه های فرزند را 
باید تاب بیاورد وقتی زخم های لعنتی جانکاه را بر بدن 
دخترش تیغ می زند تا تاول ها باالتر نروند. تا دســت ها 
و پاهای جگرگوشــه اش بمانند و قطع نشــوند. آخر او 
پدر یک بیمار مبتال به »ای بی« اســت: بیمارانی که به 
پروانه ای ها معروف اند. و حاال برای کمک به همه بیماران 

»ای بی« به ایران کیش آمده بود. 
مگــر می توان غیرت ایرانی را از یــاد برد وقتی بدانی 
دور و برت کودکان و جوانانی هستند که زندگی شان در 
پیله ای از خون و درد و تاول خالصه شده؟ مگر می توان 
بی تفاوت بود به همه المروتی های روزگار که عده ای از 
معصوم ترین ها را گلچین کرده برای ابتال شدن شــان به 
ای بی؟ مگر می شود دســت روی دست گذاشت وقتی 

بفهمی تــا مدت ها مســئوالن حتی از پذیــرش اینکه 
چنین بیمارانی وجود دارند سر باز می زدند یا حتی باور 
نمی کردند که چیزی به اسم ای بی در ایران وجود دارد؟ 
حتی نمی دانســتند که باید این بیماری را جزو بیماران 

خاص به حساب آورد.
اما حقیقت داشــت. حقیقت داشــت که زیر آسمان 
این شهر بزرگ دودی، در این سرزمین پر از خوبی ها و 
بدی ها، هستند کودکانی که آرزویشان یک روز مدرسه 
رفتن اســت یا شــاید حتی راه رفتن. برخی از بیماران 
مبتال به ای بی آن قدر درد و تاول شــان پیش رفته که از 
نعمت قدم برداشــتن نیز محروم اند؛  چون دیگر دست و 

پایی برایشان نمانده است.
آری! اینها نه قصه اند نه افســانه نه یک نمایش برای 
اینکه دل مان بســوزد و غصــه بخوریم. اینهــا واقعی 
واقعی انــد. اگر چشــم مان را باز کنیم به جــای انکار، 
می بینیم شان. جای آه کشیدن و حسرت خوردن نبود، 
بایــد کاری انجام می شــد... تا شــاید ذره ای از غم این 

کودکان و جوانان و خانواده هایشان کاست.
گفته می شــود تا به حال حدود ۴۰۰ نفر از بیماران 
مبتال به ای بی در ایران شناسایی شده اند. اما رقم باالتر 

از این حرف هاست. بیشتر از دو برابر...
از همین رو مســئوالن شــرکت کارت اعتباری ایران 
کیش در دیداری که با مسئول خانه  ای بی ایران داشتند 
ضمن کمک مالی به این خانــه، دو نفر از کارکنان این 
خانه را به استخدام خود درآورده اند و بیمه و حقوق آنها 

را پرداخت می کنند.

کمک به سالمندان )کهریزک( 
 و البته قصه کهریزک هم قصه ای به همان احساسات 
دارد. دیوار به دیوار، اتاق به اتــاق، تخت به تخت، آنجا 
که قدم می زنی انگار یک چیزی روی سینه ات سنگینی 

می کند.
نفس کشــیدن برایت ســخت می شــود، مرد یا زن، 
احساســاتی یا منطقی، هرچه باشــی، گونه ات نمناک 
خواهد شد از اشکی که معلوم نیست برای آینده خودت 

است یا ...
همان جایی که من و تو و ما از زندگی در آن وحشــت 
داریم. شــاید همین وحشت است که به یادمان می آورد 
بد نیســت یک وقت هایی ســر بزنیم به همه مادران و 
پدران دورافتاده از خانه خود، به همه مادران و پدرانی که 
اینجا زندگی شان را سر می کنند به امید یک روز بهتر ...

روز بزرگداشت سالمندان بهانه خیلی خوبی بود. بهانه  
خیلی خوب برای وفای یک شــرکت به مسئولیت های 
اجتماعی. برای اینکه تنی چنــد از مدیران و کارمندان 
شــرکت کارت اعتبــاری ایران کیش بــه نمایندگی از 
این شرکت یادشــان بیاید که باید قدردان بود؛ قدردان 
همه آنهایی که روزی روزگاری برای خودشــان کســی 
بودند؛ قــدردان همه آنهایی که برو و بیایی داشــتند و 
دور و برشــان پر بود از آدم ها؛ قدردان همه آنهایی که 
پدرند و مادر، درست مثل پدر و مادر خودمان؛ قدردان 
همه آنهایی که نگاه هایشــان دوست داشــتنی است و 
لبخندشان یک دنیا ارزش دارد؛ قدردان همه آنهایی که 
وقتی می بینیدشان می خواهید سخت آنها را در آغوش 
بگیرید، بو بکشــید و بگویید: »سالم پدر... سالم مادر... 
چقدر دلم برایتان تنگ شده بود.« ایران کیش همچنین 
طی هماهنگی با مســئوالن کهریزک ضمــن بازدید از 
مرکز کهریزک و دیدار از ســالمندان در حمایت مالی از 

این مرکز قدم کوچکی برداشت. 
کمک به کودکان بی سرپرســت )کهریزک(: و 
البته این شــرکت با بازدید از کودکان بی سرپرســت و 
دیدار و کمــک مالی به این مرکز بار دیگــر با اقدامات 
و حمایت های مالی ســعی کرد قدم کوتاهی در زمینه 

مسئولیت اجتماعی بردارد.
سورپرایز ایران کیش: ایران کیش سورپرایز ویژه ای 
دیگر نیز در همین مســیر دارد و تالش می کند با انجام 
پروژه ای ویژه در حوزه مسئولیت اجتماعی بیش از پیش 

سفیری نام آور در این حوزه باشد. 

کمک به زلزله زدگان کرمانشاه
زلزله کرمانشــاه را نمی شــود هیچ گاه از یــاد برد. از 
همان روز بعــد از زلزله که مدیرعامــل ایران کیش در 
منطقه زلزله زده حضور پیدا کرد تا امروز هیچ گاه مردم 
روستاهای زمین لرزه هفت و چهار ریشتری کرمانشاه و 

سرپل ذهاب فراموش نشدند. 
مردمانی که پشت آن نگاه های مظلومانه پردرد، پشت 
آن خانه های تخریب شــده روســتایی، پشت آن حادثه 
تلخ و زلزله المروت، در ســادگی و غیرت شان که نیک 
بنگری پر از امید هســتند. هنوز لبخند بــر لب دارند 
و به رســم مهمان نوازی چشم شــان به تو که می افتد 
دعوتت می کنند به چادری، یــا خانه هایی با دیوارهای 
ترک خورده تا شــب را با هم بگذرانید در کنار کردهای 

باغیرت روستاهای زلزله زده استان کرمانشاه. 
عشــق می کنی با این همه شور در عین سختی. آنجا 
اگر زمین لرزیده است، دل ها هرگز... آنجا دل ها قرص و 

محکم به آینده تکیه زده اند.
ولی با همه این احوال خانــواده ایران کیش که برای 
توزیع ۴۰ تن لوازم ضروری زلزله زدگان به روســتاهای 
زلزله زده رفته بودند تا آنهــا را توزیع کنند وقتی با این 
مــردم باغیرت، اســتوار و هرچند مصیبــت زده روبه رو 
می شــوند، برای بــودن در کنار آنها بیــش از هر وقت 
دیگر عزم شان جزم  می شــود. آنجا همه فارغ از شعارها 
و نمایش ها یکی شــدند برای از نو ساختن. از نو زندگی 

کردن و از نو خندیدن.
و خانــواده ایــران کیش اقــالم تهیه شــده خود را 
به زلزلــه زدگان اهدا کرد تا ادای دینی کرده باشــد به 

غیورمردان و زنان این خطه امروز گرفتار خشم زمین.
شــرکت کارت اعتباری ایران کیش بخشی از حقوق 
سرمایه های انســانی خود را برای کمک به زلزله زدگان 
اســتان کرمانشاه اختصاص داد و هشــت کانتینر لوازم 
ضروری برای زلزله زدگان کرمانشاه اهدایی ایران کیش 
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عازم این استان شد.

لباس گرم، جوراب پشمی، زیراندازهای ضدآب، انواع 
پتو، لوازم بهداشــتی، لوازم مخصوص کودکان )شــامل 
شیرخشک، پوشــک و...(، غذای آماده و همین طور آب 

بهداشتی و... از جمله این اقالم بودند. 
بــا حضــور مدیرعامل و همــکاران این شــرکت در 
اســتان کرمانشــاه توزیع و نظــارت از ســوی خانواده 
ایــران کیش انجــام پذیرفت و روســتاهای زلزله زده و 
 کمک رســانی خانه به خانه در دســتور کار قرار گرفت. 
اهدای شش کانکس به زلزله زدگان: اما این همه اش 
نبود، چرا که شــرکت ایران کیش بعــد از تماس یکی 
از پذیرندگان کرمانشــاهی و زلزله زده که نیازمند یک 
کانکس بود بــا پیگیری این موضوع نه تنها کانکس این 
خانواده را تهیه کرد بلکه برای سه پشتیبان و همین طور 
دو همســایه این پذیرنده نیز این کانکس هایی تدارک 

دید.

حامی فرهنگ و هنر 
بــه نظــر می رســید عمــل بــه محیط زیســت و 
مسئولیت های اجتماعی مانند همراهی با اقشار مختلف 
مردم، حاال دیگر نهالی  را که صادق فرامرزی آن را بیش 
از سه سال پیش تحت عنوان ردپای اکولوژی کاشته بود 
به درختی تبدیل کرده که وقت میوه دادنش رســیده 
اســت و برای این کار ایران کیش حتی به فکر ارتقای 
فرهنگ این مرز و بوم افتاد تا قدم هایی هرچند کوچک 
در این زمینه بــردارد و آن حمایت از هنر این کشــور 
بود و در این راســتا حمایت از تئاتر و فرهنگ کشور، را 

سرلوحه کار خود قرار داد. 

در بخش تئاتر
حمایت از برنامه های تئاتر و جشــنواره ها یکی از این 
تالش ها بود، نکته ای که دقیقاً در مســیر خط مشــی 
و اســتراتژی شرکت در راســتای انجام مسئولیت های 

اجتماعی گام برمی دارد. 
حمایت از تئاتر خروس: تئاتر خروس به کارگردانی 
رضا احمدی با حمایت ایران کیش برگزیده جشــنواره 
روســیه شــد و عنوان بهترین تئاتر مبنی بر سیســتم 
استانیسالوسکی و بهترین گروه بازیگران را در جشنواره 
تئاتر چخوف در روسیه کسب کرد. این تئاتر در تهران و 

مشهد نیز پیشتر حمایت شده بود.
از ســوی دیگر ایران کیش با تهیــه بلیت های تئاتر 
و در اختیار قــرار دادن آن برای کارکنان و مســئوالن 
در راســتای ترغیب هرچه بیشــتر آنها بــه فرهنگ و 
همین طور همراهی بدنه سازمان با رویکرد پایبندی به 
مسئولیت های اجتماعی گام برداشت که از آنها می توان 

به تئاترهای زیر اشاره کرد: 
  دن کیشوت 

  کنسرت نمایش سی 
  اسم 

  نام تمام مادران. 

حمایت ایران کیش و پات از نشان »داوود رشیدی« 
با حضور هنرمندان کشور

و نوبت به مراسم نشان داوود رشیدی رسید.... کسی 
که یک سالی هست آخرین سکانس یک زندگی هنری 
هشتاد و سه ســاله را بازی کرده. سکانسی که پایانش 
خوش نبود اما ماندگار شــد برای همیشــه. شهریورماه 
سال گذشته آغاز خوشــی نداشت. خاکستری و گرفته 
شــد وقتی گفتند؛ وقتی شــنیدیم داوود رشــیدی با 

کوله بــاری از خاطره هایی که برای ما ســاخت، با همه 
تصویرهایی که ســیاه و ســفید یا رنگی از او به یادگار 
داریم، رفت برای همیشــه... چشــم هایش را بست تا با 
خود آه بیاورد و حســرت... دیگر خبری از مفتش شش 
انگشتی »هزاردستان« و »آن تنهاترین سردار« »والیت 
عشق« نیســت. رشــیدی »کندوی« زندگی را با همه 

نیش و کنایه ها رها کرد و رفت به آبادی دنیای دیگر.
داوود رشیدی هنرپیشه پیشکسوت ما   را ترک کرد... 
در این مدت بسیاری خواستند ماندگاری اش را به اثبات 
رسانند... برای بزرگداشت او گردهمایی هایی برگزار شد 

و یادواره هایی برپا.
ولی شــاید به جرات بتوان گفت هیچ یک از اینها به 
پای برنامه چهارم شــهریور ۹۶ نرسید. برنامه ای که در 

سالگرد وفات این هنرمند خاطره ساز برگزار شد.
ایران کیش از اولین اهدای نشــان داوود رشیدی در 
تئاتر شهر در شهریور امسال حمایت کرد. مراسم نشان 
»داوود رشیدی« مراســم تقدیر از چهار چهره فرهنگی 
و هنری بود: عمید نایینی و محســن میرزایی دو چهره 
باسابقه عرصه روزنامه نگاری و مطبوعات، حسن معجونی 

در عرصه تئاتر و علیرضا داودنژاد کارگردان سینما.

حامی فرهنگ و هنر در بخش عکاسی 
جمع شان جمع بود. همه بودند انگار. همه آنهایی که 
سال ها از پشت پرده نقره ای ســینما یا جعبه جادویی 
تلویزیون می دیدیم شــان. بازیگرهایی کــه با آنها کلی 
خاطره داریــم. کارگردان هایی که وقتی نام شــان پای 
یک اثر اســت انگار چک سفید امضا داده اند برای خوب 

بودن آن فیلم.
قهرمان اول، سوپراســتار ســینما، هنرمندان جوان، 
هنرمندان کهنــه کار یا به قول بعضی ها پیشکســوت. 
تهیه کننده، فیلمبردار و... خالصه در ضیافت مشــترک 
عکاســان سینما و شــرکت کارت اعتباری ایران کیش 

گویی همه دعوت اند.
از یوزارسیف همیشــگی  یعنی مصطفی زمانی گرفته 
تا خالق مارمولــک کمال تبریــزی، از بانوی نقش اول 
ســینمای ایران مهناز افشــار بگیرید تــا مازیار میری 
کارگردان مطرح، از حامد بهداد مرد همیشــه عصبانی 
صحنه تئاتر و سینما تا آتیال پسیانی هنرمند ریش سفید 
این روزها و یادگار مرحومه جمیله شــیخی. راســتی 
سروش صحت با آن ســبیل منحصر به فردش هم آمده! 

اینجا سومین جشن عکاســان سینمای ایران است، باغ 
موزه قصر...

این سومین جشن عکاسان سینمای ایران بود، رقابتی 
که در آن داوران بهترین عکس ها از فیلم های یک سال 
را برمی گزینند و از میان آنها بــرای انتخاب برترین به 
قضاوت می نشــینند و در نهایت با حضــور چهره های 
معروف و مشهور ســینمایی و تلویزیونی برترین عکاس 

معرفی می شود.
ایــران کیش به منظــور حمایــت از فعالیت انجمن 
عکاســان ســینمای ایران از سومین جشــن عکاسان 
ســینمای ایران نیز حمایت کرد، جشــنی که با حضور 
برترین هنرمندان کارگردانان سینما و با حضور تمامی 

خبرگزاری های معتبر برگزار شد. 

سفیر فرهنگ و برند ایران کیش 
و اما قصه ایران کیش و مســئولیت های اجتماعی اش 
زمانــی به روزهــای نهایی می رســد کــه از دو تن از 
هنرپیشه های امروز به عنوان سفیر خود بهره می جوید؛ 
پژمان جمشیدی به عنوان سفیر برند و مهدی پاکدل به 

عنوان سفیر فرهنگی ایران کیش.

و حاال اناری که همه می فهمندش 
و حاال با همه اینها درخت پربار ایران کیش میوه اش 
را داد، آن هم انار. اناری که نشــانی است از پربار بودن. 
مملو از دانه های منظم. میوه ای که از دانه کوچک شکل 
می گیرد تا تبدیل به هزاران دانه می شود پر از نظم. پر از 
عشق و... دوباره نوبت به همان هدیه به ظاهر عجیب در 
هفتمین همایش بانکداری و غرفه ایران کیش می رسد. 
همان انــار که خیلی از مهمانان غرفه ایران کیش خیره 
به آن نگاه می کنند ولی اکنون بهتر می توان این انار را 
لمس کرد، حس کرد و عاشقانه طعم خوشش را چشید.

آینده نزدیک است
و از امســال یعنی ســال ۹٧ ایران کیش بــا تداوم 
فعالیت های حــوزه مســئولیت های اجتماعی اش و در 
ادامه شعار مسیر ســبز پرداخت، استراتژی سال جدید 
در حیطه مســئولیت های اجتماعی را بر محیط زیست 
و کودکان متمرکز کرده تا بتواند راهی نشان دهد برای 

آیندگان ایران که سبز بسازند و سبز زندگی کنند.
و آن آینده نزدیک است.






