
2  سرآغاز
سخن مدیرمسوول

3  پیام مدیر عامل بانک تجارت

5 اخبار
ورود کارت های پیش پرداخت خاص به سبد محصوالت  ایران کیش

6  اخبار ایران کیش
- پیروز ارجمند، مدیر روابط عمومی ایران کیش شد

- واحد تعمیر و نگهداری ایران کیش آماده همکاری با تمامی PSPهاست
- آغاز جشنواره مشترک بانک تجارت و شرکت ایران کیش در میالد نور

9 اهمیت اجرای دو استاندارد
 27001:2013 ISO/IEC   1:2011-20000 ISO/IEC 

در ایران کیش 

10 اخبار مشتریان
- آمادگی پست بانک ایران برای ارائه خدمات متنوع ارزی در دوران پساتحریم

- اقدام موثر بانک صادرات ایران در توسعه اقتصادي و تقویت زیر ساخت هاي 
کشور

12 گزارش تصویری
حضور موسیقی دان فرهیخته جناب آقای چکناواریان در کارت اعتباری ایران کیش

18  مقاله
برنامه استراتژیک پیشنهادي ویژه شرکت هاي مدیریت تامین خدمات پرداخت 

در دوران پسا تحریم

22  کارت هاي اعتباري دوست محیط زیست

نشريه داخلي شركت كارت اعتباری ايران كيش )سهامی عام( 
اولين نشريه تخصصي صنعت  PSP كشور

ویراستار: محمدرضا رحمانی
گرافیـک و صفحه آرایی: وحید اقطاعی

سرویس عکس: امیرحسین صادقیان
امور اداری و دفتری: مریم کریمي

صاحب امتیاز: شرکت کارت اعتباری ایران کیش)سهامی عام(
مدیر مسوول: صادق فرامرزی

سردبیر: پیروز ارجمند
فکس:  021-73085528

پست الکترونیک: 
pardakhtesabz@kiccc.com

www.IranKish-co.ir :نشانی اینترنتی
نشانی: میدان آرژانتین، خیابان احمدقصیر )بخارست(، خیابان 8، شماره 28

ـ  شماره »صفر«  از سری دوم، پاییز 1394 سال چهارم  



















عزیزانی که تمایل به ارتباط با ماهنامه پرداخت سبز دارند می توانند از 
طریق شماره پیامک 3000333 با ما در تماس باشند. در صورت تمایل 
به دریافت نسخه PDF این ماهنامه کافی است با ارسال پیامکی شامل 
آدرس ایمیل و شماره ماهنامه درخواستی، آن را از طریق ایمیل خود 

دریافت نمایید. 
همچنین  با ارسال پیشنهادات و انتقادات خود از طریق این سامانه، ما را 

در بهبود مطالب ماهنامه یاری فرمایید. 
متن پیام ارسال نظرات:

 نظرات و پیشنهادات 3000333 

فهرست مطالب
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سـپاس خداونـد متعـال را؛ بـه خاطر آن که توفیقی حاصل شـد، پـس از فاصله ای 
چنـد ماهـه، نشـریه داخلی شـرکت ایـران کیش با عنـوان جدید »پرداخت سـبز« 

و بـا طـرح، محتوا و ایده هایی جدید منتشـر شـود.
بی شـک ایـن مکتوبه وظایفـی همچون؛ اطالع رسـانی از عملکرد سـازمان، میزان 
پیشـرفت پـروژه هـای جـاری، حـال و احـوال صنعـت، ارائـه ی مقـاالت مرتبـط با 
حـوزه عملکـرد ایـران کیـش و دریافـت ایـده های نویـن را بـه عهـده دارد. اما آن 
چـه بـرای ما از اهمّیت بیشـتری برخوردار اسـت، جلـوه گری در تغییـر رفتارهای 
سـازمانی اسـت، چـه نـام آن »یادیـاران« باشـد و یـا هر نـام دیگـری. آن چه مهم 

اسـت پـای نهـادن و رفتن در این مسـیر اسـت؛
 مسیری که به همت تمامی یاوران این مجموعه به سبزی و روشنی گراییده،

 مسـیری کـه به پشـتوانه شـعور جمعی همـکاران ارجمندم، نقش وسـهمی ارزنده 
در تعالی و پیشـرفت سـرزمین زیبایمان دارند،

 آینده ای که از آِن فرزندان ماست و امروز امانتی است در دستان ما.
پرداخـت سـبز یـک شـعار نیسـت، بلکـه یک هدف اسـت، یـک اصل اسـت و یک 
امیـد. امیـدی کـه بایـد به دسـت مـا نهادینه شـود تا یـادآور شـود کـه وظیفه ی 
ما جوانه زدن و رشـد اسـت.  نشـریه ی پیش روی شـما اولین مجلد اسـت از این 
مجموعـه کـه بـه رخ مـی کشـد؛ آن چـه را کـه در ایـن راه انجـام می دهیـم و در 

تـدارک انجام آن هسـتیم.
چشـم انتظار یاری سـبز شـما در سـبزتر شدن مسـیر سـبز حرکتمان و در پویایی 

بیشـتر »پرداخت سـبز« هستیم.

به نام آن که 
جان را فکرت آموخت

صادق فرامرزی
مدیر عامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش

سرآغــــازسرآغــــازسرآغــــازسرآغــــازسرآغــــازسرآغــــازسرآغــــاز

صادق فرامرزی
مدیر مسئول پرداخت سبز

مدیر عامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش
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عنـوان  بـه  الکترونیـک،  بانکـداری  امـروزه 
مهمتریـن الـزام توسـعه تجـارت الکترونیک در 
کشـور، رشـد قابـل توجهـی را تجربـه می کند. 
شـیب بسـیار تنـد و رشـد شـگفت آور تعـداد 
تراکنش هـای خدمـات بانکـی الکترونیـک پیام  
کـه  دارد  PSP هـا  و  بانک هـا  بـرای  مهمـی 
توجـه بـه آن و سیاسـتگذاری بـر اسـاس ایـن 

اسـت. اجتناب ناپذیـر  رشـد،  نـرخ 
بانکـداری الکترونیـک امروزه نه بـه عنوان یکی 
پایـه و اسـاس  بلکـه  بانکـداری  از شـاخه های 
عملیـات بانکـی محسـوب می شـود. در ایجـاد 
نرخ رشـد بسـیار باالیـی که در حـال حاضر آن 
را تجربـه می کنیـم، عوامل مختلفی موثر اسـت 
کـه از آن جملـه می تـوان پروژه هایـی همچون 
یکپارچه سـازی بانـک مرکـزی در ایـن حـوزه، 
اهتمـام بانک هـای کشـور بـه پیاده سـازی آن و 
رشـد سـریع اسـتفاده مردم از تلفن های همراه 
هوشـمند را برشـمرد. لکن بـا تمـام حمایتها و 
بانکـداری  حـوزه  در  کـه  سـرمایه گذاری هایی 
الکترونیـک صـورت گرفتـه هیچگاه شـاهد یک 
توسـعه تمـام عیـار نبوده ایـم و همـواره دچـار 
شـده ایم.  غیرکیفـی  و  ناهمگـون  رشـدهای 
بـرای توسـعه پایـدار در ایـن بخـش، اقدامـات 
گوناگونـی در سـطح حاکمیتی، فرهنگ سـازی 
و سـاختار ارایـه دهنـدگان خدمـات POS الزم 
اسـت. ارایـه خدمـات بانکـداری الکترونیک در 
سـاختار بانکـداری ایـران بـه دو بخـش اصلـی 
حسـاب های  مدیریـت  بـه  مربـوط  خدمـات 
بانکـی و خدمات مربوط به نظـام پرداخت قابل 
تفکیـک اسـت. در اینجا اسـت که شـرکت های 
واسـط و مجـری خدمـات الکترونیـک کـه بـه 
بـا  می آینـد.  میـدان  بـه  مشـهورند  PSP هـا 
توجـه بـه اینکـه خدمـات مدیریـت حسـاب ها 
شـامل انتقـال وجـه، دریافـت صورتحسـاب و... 
از طریـق بانـک و خدمـات مربـوط بـه انـواع 
پرداخـت از طریـق شـرکت های PSP  انجـام 
می شـوند، بانک هـای کشـور نیـز بـرای حضـور 

در بـازار پرداخـت از دو اسـتراتژی اصلی خرید 
یـا ایجاد شـرکت های PSP و دیگری اسـتفاده 
از خدمـات شـرکت های PSP بهـره می برنـد.

بـا ایـن تفاسـیر می توان بـا همـکاری دپارتمان 
بانک هـا  و   PSP شـرکت های  بازاریابـی 
متقاطـع  خدمـات  فـروش  فرصت هـای  از 
بهره بـرداری نمـود و از آنجـا کـه بخـش فنـی 
بانـک و PSP هـا قرابت هـای بسـیاری دارنـد، 
و  همکاری هـا  سـطح  افزایـش  بـا  می شـود 
طـرف،  دو  سیاسـت های  نمـودن  متمایـل 
توسـعه  جهـت  در  را  موثـری  اسـتراتژی های 
خدمـات نویـن بانکـداری الکترونیـک بـه اجـرا 

گذاشـت.
در چنیـن فضایـی کـه رقابـت شـدیدی بیـن 
خدمـات  ارایـه  پیرامـون   PSP شـرکت های 
خدمـات  تولیـد  البتـه  و  بی وقفـه  و  سـریع 
جدیـد وجـود دارد، شـرکت "ایـران کیـش" به 
عنـوان یکـی از شـرکت های بزرگ ارایـه کننده 
خدمـات پرداخـت حضـور قابل تحسـینی را در 
فضـای بانکـی کشـور داشـته و همکاری هـای 
بـه  کشـور  بـزرگ  بانک هـای  بـا  را  مناسـبی 
ایـران کیـش  ثمـر رسـانده اسـت. امیدواریـم 
خدمـات  توسـعه  در  سـرعت  حفـظ  ضمـن 
خـود، بـا ورود بـه بخـش تحقیـق و پژوهـش، 
گام هـای قدرتمند تـری را در مسـیر توسـعه و 
پیشـرفت پرشـتاب خود بردارد. نشـریه داخلی 
نشـریه های  از  یکـی  عنـوان  بـه  یـاران"  "یـار 
ضمـن  می توانـد   PSP بخـش  تخصصـی 
افزایـش هماهنگـی و همدلـی میـان کارکنـان 
ایـن شـرکت بـه عنـوان مخاطبان اصلـی خود، 
آخریـن برنامه ها و پیشـرفت های شـرکت ایران 
کیـش را بـه تحریـر در آورد؛ بانک تجـارت نیز 
ایـن  عمـده  سـهامداران  از  یکـی  عنـوان  بـه 
شـرکت تـالش دارد ضمن حمایـت روزافزون از 
ایـن PSP مهم کشـور با اسـتفاده از کادر فنی 
مجـرب خود نقش مشـاوری بـا تجربـه را برای 

ایـن شـرکت بـزرگ ایفـا نمایـد.

بانک و PSP  در خدمت 
توسعه خدمات نوین بانکی

محمدابراهیم مقدم
مدیر عامل بانک تجارت

پیــــــامپیــــــامپیــــــامپیــــــامپیــــــامپیــــــامپیــــــام



نشریه داخلی شرکت کارت اعتباری ایران کیش  شماره 0      پاییز 1394 4
اخبــــار

تعــدادی از این فروشــگاه های آنالین بــه کاربران 
امــکان می دهند محصــوالت مختلف را مشــاهده 
کنند و اقالم مــورد نظر را به طور مســتقیم روی 
شــبکه های اجتماعی بخرند. بــا توجه به اینکه این 

شــبکه اجتماعی دومیــن ســایت پربازدید جهان 
است از پتانسیل فراوانی برای ارایه خدمات تجارت 
 الکترونیک برخوردار اســت.  این ابتکار عمل ممکن 
است درآمد تبلیغاتی فیس بوک را هم افزایش دهد. 

اولین مرکز در شــهر نیویورک افتتاح می شــود. با 
راه انــدازی این مرکز در ســیلیکون ولی نیویورک، 
اجرای این پروژه تحت عنوان »Rise« آغاز شده و تا 
پایان سال 2016، دفاتری در اروپا، آفریقا و آسیا نیز 
افتتاح می شود. این پروژه در هر منطقه جغرافیایی 
یک محیط کاری ایجــاد می کند و فضای برگزاری 
ســمینار و ســالن هایی برای برگزاری جلســات با 
»شرکت های مبتکر« اختصاص داده می شود. عالوه 

بر این، هدف اصلی پــروژه، رویارویی با چالش های 
نوآوری و همکاری با کلیه شــرکت های مبتکر است 
و قصد دارد به عنوان شبکه آنالین دیجیتال جهانی 
عمل کنــد. مرکز Rise در نیویــورک، اولین نقطه 
شروع طرح های شتاب دهنده بانک بارکلیز مخصوصا 
طرح 13 هفته ای مذکور برای اســتارتاپ ها خواهد 
بود. صدها نفر از 55 کشور مختلف و 11 شرکت در 

این برنامه مشارکت خواهند کرد.

این شرکت امیدوار است با گسترش شبکه خود در هند تعداد سفرهای تحت پوشش خود را از 200 
هزار مورد در روز به یک میلیون مورد افزایش دهد.

برنامه همراه اوبر یافتن سریع تاکسی و پرداخت موبایلی هزینه ها را ممکن می کند.

فیــس بــوک با هدف کســب درآمد بیشــتر به برخی 
صاحبان مشاغل کوچک و متوسط امکان داده تا برخی 
اقالم را از طریق صفحات خود در این شبکه اجتماعی 

به فروش برسانند. 

بانــک بارکلیز متعهد شــده اســت بــا افتتــاح مراکز 
فیزیکی پشتیبانی از اســتارتاپ ها در سراسر جهان، 
 Fintech یــک جامعــه جهانی در حــوزه نوآوری هــای

ایجاد کند.

شرکت فناوری اوبر که خدمات یافتن تاکسی از طریق تلفن همراه ارایه می دهد در 
۹ ماه آینده یک میلیارد دالر برای توسعه فعالیت هایش در هند اختصاص می دهد.

فیس بوک فروشگاه می شود  

ایجاد جامعه جهانی 
Fintech توسط بارکلیز

سرمایه گذاری یک میلیارد دالری اوبر در هند

منبع: دنیای اقتصاد

منبع: شاپرک 

منبع:فارس

سی نت گزارش داد

به گــزارش روابط عمومی شــرکت کارت 
اعتبــاری ایران کیش، »احمــد هادی پور« 
مشــتریان  بازاریابی  »فعالیت های  افــزود: 
کالن این پروژه از طریق عقد تفاهم نامه های 
مشــترک با بانک های طرف قــرارداد، آغاز 

شده است.«
به گفتــه وی، بدین منظور هیــأت مدیره 
شرکت نیز موافقت خود را اعالم کرده و تیم 
اجرایی شــرکت در صدد پیاده سازی طرح 
مذکور اســت. معاون طــرح و برنامه ایران 
کیش یادآور شد: »هم اکنون شرکت کارت 
اعتباری ایران کیش با داشــتن 15 درصد از 
ســهم بازار پایانه های فروشگاهی به عنوان 
یکی از شــرکت های ارایــه دهنده خدمات 
پرداخت )PSP( پیشــرو در کشــور بوده و 
براساس بیانیه چشــم انداز تا افق 1397 به 
عنوان شرکتی سرآمد با جایگاهی ممتاز در 
صنعت خدمات پرداخت خواهد درخشید.«

ورود کارت های 
پیش پرداخت خاص به 

سبد محصوالت
 ایران کیش

کارت  شــرکت  برنامه  و  طرح  معاون 
»این  گفــت:  ایران کیش  اعتبــاری 
سبد  توســعه  راستای  در  شــرکت 
خدمــات پرداخت و پاســخگویی به 
به  ورود  به  نسبت  مشتریان،  نیازهای 
خاص  پیش پرداخت  کارت های  حوزه 
)Closed Loop( با عاملیت بانک های 

سهامدار اقدام کرده است.«
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به گزارش روابــط عمومی بانک تجــارت،در این 
کنفرانس که بــا رویکرد نقش کارآفرینی در رونق 
اقتصــادی و تولید ملی و حمایــت از کار آفرینان 

برتر کشور شامگاه سه شنبه هفتم مهرماه درسالن  
مرکز همایش های صدا و سیما و با حضور 700تن 
از مدیران و کارآفرینان برتر کشــور برگزار شــد، 
لوح تقدیــر کارآفرین برتر به محمد ابراهیم مقدم 
مدیر عامل بانک تجارت به پاس اقدامات این بانک 
در حمایت از تولیدکنندگان داخلی اعطا شــد که 
افسانه اوضاعی مدیر امور سازمان بانک تجارت این 

جایزه را به نمایندگی از وی دریافت کرد.
دکتر امین زاده معاون حقوقی ریاســت جمهوری، 

دکتر خباز مشاور ریاســت اتاق بازرگانی، و دکتر 
میــر محمد صادقی رییس موسســه آموزشــی و 
پژوهشــی اتاق بازرگانی ایــران و معاون حقوقی 
مرکز اســتراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به ســخنرانی پرداختند و در پایان این مراســم از 

کارآفرینان برتر کشور تقدیر شد.
گفتنی اســت سال گذشته نیز بانک تجارت موفق 

به دریافت این جایزه شده بود.

لــوح تقدیر کارآفریــن برتر در دومین کنفرانس ملــی کارآفرینی،تولید ملی و رونق 
اقتصادی به محمد ابراهیم مقدم مدیر عامل بانک تجارت اعطا شد.

انتخاب مدیر عامل بانک تجارت 
به عنوان کارآفرین برتر

منبع: روابط عمومی بانک تجارت 

منبع: روابط عمومی بانک تجارت 

منبع: روابط عمومی بانک تجارت 

مدیرعامل بانک تجارت :

بــه گــزارش روابط عمومــی بانک 
تجــارت محمدابراهیــم مقــدم که 
شامگاه یکشنبه 19 مهرماه در جمع 
مشــتریان ارزنده این بانک در اســتان مازندران 
سخن می گفت با اشاره به گشایش حاصل از توافق 
هسته ای کشــور و کاهش محدودیت ها در ارتباط 
بانک های ایرانی با شــبکه مالی بین المللی تاکید 
کرد: بانک تجارت از زمان حضول توافق اولیه بین 

ایران و گروه 1+5 مذاکــرات و اقدامات مقدماتی 
را برای بازگشــت قدرتمندانه به عرصه بانکداری 
بین المللی آغاز کرده تا همچون گذشــته بتوانیم 
از طریــق برقــراری روابط کارگزاری بــا بهترین 
بانک های خارجی، ارائه دهنده خدمات ارزی مورد 
انتظــار تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی باشــیم. 
مدیرعامل بانک تجــارت تاکید کرد: بانک تجارت 
با وجود تمام دشواری های ناشی از شرایط تحریم 

و عدم بازگشت بخش مهمی از تسهیالت اعطایی، 
همچنان خودرا متعهد بــه حمایت از کارآفرینان 
ایرانی می داند و در این مسیر می کوشیم تا علالوه 
بر اعطای تسهیالت، با نوآوری و افزایش تنوع سبد 
محصوالت بانک، گام های واقعی برای ارائه خدمات 

مورد نیاز مشتریان بانک برداریم.

روابط عمومی بانــک تجارت با هدف 
کارشناســان  برای  نظرگاهی  ایجــاد 
اقتصــادی و  ایده پــردازان حــوزه  و 
blog. بانکی کشــور وبالگ این بانک را به نشــانی

tejaratbank.ir راه اندازی کرده است.
در این وبالگ تالش شــده است با انتشار مقاالت و 
یادداشت های کاربردی، آخرین دستاوردهای علمی 
در حوزه های مختلــف بانکداری از جمله بازاریابی و 

خدمــات نوین بانکی را به بحث بگــذارد. همچنین 
ایجاد فضایی برای تصمیم سازان بانک ها و استفاده از 
نظرات دانش پژوهان عرصه مسئولیت های اجتماعی 

از امکانات این وبالگ است.
آشنایی با بانکداری اسالمی و الزامات آن، شناسایی 
نیازهای مشــتریان، معرفی فضاهای کســب و کار، 
ایجاد فضایی برای تصمیم سازان بانک ها و استفاده از 
نظرات دانش پژوهان عرصه مسئولیت های اجتماعی 
از مهمترین موضوعاتی است که در این وبالگ به آن 

پرداخته خواهد شد.

مدیرعامل بانک تجارت تاکید کرد: بانک تجارت می کوشد تا با توجه دقیق به الزامات 
و استانداردهای بین المللی، روابط کارگزاری با بهترین بانک های خارجی را آغاز کند.

بانــک تجارت با هــدف فراهــم آوردن نظرگاهی بــرای کارشناســان و ایده پردازان 
 blog.tejaratbank.ir حوزه اقتصادی و بانکی کشــور وبالگ این بانک را به نشــانی

راه اندازی کرد.

 بازگشتی قدرتمندانه 
به بانکداری بین الملل خواهیم داشت

وبالگ بانک تجارت رونمایی شد

اخبــــارسهــــــام داران
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ایـن جشـنواره بـا هـدف ایجـاد فضایـی بـا نشـاط 
جهـت مشـتریانی کـه مجتمـع میـالد نـور را بـرای 
خریدهـای تابسـتانی خـود در روزهـای بلنـد ایـن 
و طـی  برگـزار می شـود  کرده انـد،  انتخـاب  فصـل 
آن بانـک تجـارت بـا همکاری شـرکت ایـران کیش 
اقـدام بـه گسـترش، تجهیـز و بهینه سـازی بسـتر 
پرداخـت الکترونیـک خـود در مجتمـع میـالد نـور 
نمـوده و هدایای متعدد و ممتـازی جهت خریداران 

و فروشـندگان در نظـر گرفتـه اسـت.
از روز 6  ایـن مجتمـع  ایـن اسـاس مشـتریان  بـر 
بـاالی 300  بـا خریـد  روز می تواننـد  هـر  تیرمـاه 
هـزار ریـال از فروشـگاه های دارای کارتخـوان بانک 
تجـارت، در قرعـه کشـی روزانـه 10 جایـزه یـک 

میلیـون ریالـی شـرکت کننـد. 
دسـتگاه  کـه  نیـز  مجتمـع  فروشـندگان  بـرای 
کارتخـوان بانـک تجـارت- ایران کیـش را در اختیار 
دارنـد، هـر هفتـه سـه جایـزه پنـج میلیـون ریالـی 
در نظـر گرفته شـده اسـت. جوایـز ریالی جشـنواره 
بانـک و شـرکت تـا روز 15 مردادمـاه سـال جـاری 
بـرای  معکـوس  شـمارش  و سـپس  داشـته  ادامـه 
جایـزه بـزرگ در روز 31 شـهریورماه آغاز می شـود. 
کارتخـوان  دسـتگاه های  پذیرنـدگان  ویـژه  جایـزه 
تجارت/ایـران کیـش، یک دسـتگاه خودروی سـراتو 

اسـت. اسـامی برندگان جشـنواره روزانـه، هر روز در 
وب سـایت شـرکت قابـل مشـاهده اسـت و جوایـز 
هـر  مـا  اقبـال  خـوش  فروشـندگان  و  خریـداران 
پنجشـنبه طـی یـک مراسـم شـاد و پـر هیجـان در 
محـل مجتمـع میـالد نـور به ایشـان اهدا می شـود.

اینجا بپردازید و پنج سکه بهار آزادی 
جایزه بگیرید

سـامانه  طریـق  از  قبـوض شـهری  انـواع  پرداخـت 
پرداخـت قبـوض شـرکت ایـران کیـش امکان پذیـر 
شـد. بـه مناسـبت راه انـدازی ایـن سـامانه در وب 
سـایت شـرکت، پنـج سـکه بهـار آزادی بـه عنـوان 
جایـزه در نظـر گرفتـه شـده و در روز 4 شـهریور 
همزمـان بـا میـالد مبـارک امـام رضـا )ع( بـه قیـد 
قرعـه، بـه نفراتی که بیشـترین امتیاز را در اسـتفاده 
از این سـامانه کسـب کرده باشـند، اهدا خواهد شـد. 

شـانس برنـده شـدن در جوایـز سـامانه پرداخـت 
پذیرنـدگان  و  همـکاران  کلیـه  بـرای  قبـوض 
کیـش  ایـران  اعتبـاری  کارت  شـرکت  محتـرم 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت.  بـه گـزارش روابـط 
عمومـی شـرکت ایـران کیـش، دسترسـی بـه این 
 سـامانه از طریـق وب سـایت شـرکت بـه نشـانی

یـا  )و  خدمـات  قسـمت   (/http://irankish-co.i(
https://kica.shaparak.ir/ مسـتقیم   نشـانی 

epay/billPaymentForm    از ابتـدای تیرماه 94 
امـکان پذیر شـده اسـت.

کلیـه دارنـدگان کارت هـای شـتابی می توانند با در 
اختیـار داشـتن رمـز دوم کارت خود، انـواع قبوض 
شـهری را بـا وارد کـردن شناسـه قبـض و شناسـه 
پرداخـت از طریـق این سـامانه به سـادگی و درهر 

سـاعتی از شـبانه روز پرداخـت کنند.

با حکم مدیرعامل شرکت 
کارت اعتباری ایران کیش، 

»پیروز ارجمند« به عنوان مدیرکل 
روابط عمومی و مسوولیت های 

اجتماعی این شرکت منصوب شد.
مدیرعامـل  فرامـرزی«  »صـادق  دکتـر 
ایـران کیش در مراسـم معرفـی ارجمند 
ایـن  بـه عنـوان مدیـر روابـط عمومـی 
شـرکت اظهـار امیـدواری کـرد کـه وی 
بتوانـد بـا اسـتفاده از تجربیـات متعـدد 
خـود، زمینـه تعامـل بیش از پیـش این 

شـرکت را بـا رسـانه ها فراهـم آورد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش، پیـروز ارجمند 

و  رابـر  در   1349 متولـد  تاج الدینـی 
آهنگسـاز،  قومـی،  موسیقی شـناس 
نوازنـده نـی، سـه تار، تنبک و دف اسـت 
تیـر 1394  تـا  مـاه 1392  از دی  کـه 
مدیرکلـی دفتـر موسـیقی وزارت ارشـاد 

را بـر عهـده داشـت.
وی نوازندگـی سـه تـار را نـزد داریـوش 
صفـوت و پرویـز مشـکاتیان، نـی را نـزد 
محمدعلـی حدادیـان و محمد موسـوی، 
و  فـر  فرهنـگ  ناصـر  نـزد  را  تنبـک 
آهنگسـازی  و  موسـیقی  نظـری  علـوم 
را نـزد محمـد سـعید شـریفیان، فرهـاد 
تقـی  محمـد  پروفسـور  فخرالدینـی، 

علیرضـا  و  بینـش  تقـی  مسـعودیه، 
اسـت. آموختـه  مشـایخی 

پیـروز ارجمنـد لیسـانس موسـیقی را از 
دانشـگاه هنرهـای زیبـا، فـوق لیسـانس 
و  هنـر  دانشـگاه  از  را  هنـر  پژوهـش 
از  را  خـود  اتنوموزیکولـوژی  دکتـرای 
دانشـگاه ماالیـا کشـور مالـزی دریافـت 

کـرده اسـت.
بنیانگـذاری و مدیریـت مرکـز موسـیقی 
کلـی  مدیـر  تهـران،   دانشـگاه  تجربـی 
دی  از  ارشـاد  وزارت  موسـیقی  دفتـر 
در  عضویـت   ،1394 تیـر  تـا   1392
شـورای موسـیقی کانون پـرورش فکری 

کـودکان و نوجوانان )تاکنـون(، عضویت 
موسـیقی  گزینـی  واژه  شـورای  در 
فارسـی  ادبیـات  و  زبـان  فرهنگسـتان 
)تاکنـون(،  عضویـت در کمسـیون ملـی 
یونسـکو )تـا کنـون( و مدیریـت دفتـر 
موسـیقی حـوزه هنـری از مهـر 1391 
کاری  سـوابق  جملـه  از   1393 آذر  تـا 

اسـت. ارجمنـد 

جشنواره بزرگ تابستانی، 
پروژه مشترک بانک تجارت و 

شرکت کارت اعتباری ایران 
کیش، از روز شنبه 6 تیرماه در مجتمع 

تجاری میالد نور آغاز شد.

آغاز جشنواره مشترک بانک تجارت و شرکت ایران کیش در میالد نور

پیروز ارجمند، مدیر روابط عمومی ایران کیش شد
با حکم مدیرعامل
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بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت ایـران کیش، 
»فرهـاد وکیلیان« افزود: »طی مدت سـپری شـده 
از ایـن جشـنواره، بیـش از 65 درصـد واحدهـاي 
صنفـي مجتمـع تجـاری میـالد نـور بـه پایانه های 
بانـک تجـارت ایـران کیـش مجهـز شـده اند و این 

تقاضـا روزانـه بـا افزایـش همراه اسـت.«
وی با اشـاره به اسـتقبال پذیرندگان و خریداران از 
ایـن جشـنواره اظهار داشـت: »در صـورت موافقت 

و صالحدیـد طرفیـن برگـزار کننـده، مـدت زمـان 
برگـزاری ایـن جشـنواره تمدیـد می شـود و یـا در 

دوره هـای معینـی از سـال ادامه خواهـد یافت.«
شـرکت  آمادگـی  از  همچنیـن  وکیلیـان 
برگـزاری  بـرای  کیـش  ایـران  اعتبـاری  کارت 
در  بانک هـا  همـکاری  بـا  مشـابه  جشـنواره های 
سـایر مجتمعـات تجـاری معتبـر در سـطح شـهر 
را  جشـنواره ها  ایـن  داشـت:  اظهـار  و  داد  خبـر 

بـرای  می تـوان در مدل هـای خدماتـی مختلفـی 
 VIP واحدهـای صنفـی برگـزار کـرد که خدمـات
ماننـد سـرویس های سـریع الوصـول و مذاکـره بـا 
بانک هـا را بـرای پذیرنـدگان عرضـه کنـد. وی بـا 
اشـاره به درخواسـت پذیرندگان و خریـداران برای 
افزایـش میـزان جوایـز اظهـار داشـت: »در صورت 
ایـن جشـنواره،  برگـزار کننـده  موافقـت مراجـع 

جوایـز نیـز افزایـش خواهـد یافـت.«

معــاون توســعه بازار شــرکت کارت اعتباری ایران کیش گفــت: »از ابتدای اجرای جشــنواره طالیی ایران کیش در 
مجتمــع تجــاری میالد نور تعــداد و مبلغ تراکنش های انجام شــده بر روی پایانه های فروش متصل به حســاب بانک 

تجارت 2.5 برابر شده است.«

افزایش 2/5 
برابری تعداد و 
مبالغ تراکنش

از ابتدای برگزاری 
جشنواره طالیی میالد نور 

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت ایـران کیـش 
“محمـد افشـارمنش” روز چهارشـنبه 14 مردادماه 
در مراسـم تقدیر از خبرنگاران افـزود: »واحد تعمیر 
و نگهـداری ایـران کیـش از سـال 1386 تاسـیس 
شـده، امـا از سـال گذشـته و پـس از دریافت مجوز 
از سـوی هیـات مدیـره شـرکت بـه واحـد تجـاری 

مسـتقل )SBU( تبدیل شـد.«
وی بـا اشـاره بـه اینکه ایـن واحد توانایـی تعمیرات 
تخصصـی سـخت افزاری اکثـر برندهـای پایانه هـای 
فـروش موجـود در بـازار ایـران را دارد، یادآور شـد: 
»پرسـنل متخصـص ایـن واحد در حـال حاضر قادر 

بـه تعمیـر روزانـه 500 دسـتگاه هسـتند کـه در 
صـورت نیـاز تا چندیـن برابـر قابل افزایـش خواهد 

بود.«
بـه گفتـه افشـارمنش، طی شـش مـاه فعالیـت این 
واحـد مسـتقل تجـاری، بالـغ بـر 60 هـزار پایانـه 

فـروش تعمیر شـده اسـت.
مشـاور مدیرعامـل در امـور پذیرنـدگان در مـورد 
ضـرورت نگهـداری و تعمیر POS  گفـت: »با توجه 
بـه وجـود حـدود چهـار میلیـون پایانـه فـروش در 
کشـور و عـدم سـاخت ایـن دسـتگاه ها در داخـل، 
می تـوان بـا تعمیـر دسـتگاه ها مانـع از خـروج ارز 

از کشـور شـد.«
دلیـل  رایج تریـن  را  صحیـح  اسـتفاده  عـدم  وی 
اظهـار  و  کـرد  عنـوان  فـروش  پایانه هـای  خرابـی 
داشـت: »در بسـیاری از مـوارد شکسـتگی و ریخته 
شـدن آب روی دسـتگاه عامـل خرابی POS اسـت 
و در برخـی مـوارد دیگـر نیـز پذیرنـده کابـل بـرق 
وارد می کنـد کـه موجـب  اشـتباه  بـه  را  تلفـن  و 

می شـود.« دسـتگاه  سـوختگی 

مدیر مستقل واحد تعمیر و نگهداری شرکت کارت اعتباری ایران کیش 
گفت: »واحد SBU تعمیر و نگهداری ایران کیش، فعالیت مستقل خود 
را آغاز کرده و آماده همکاری با تمامی شرکت های عرضه کننده خدمات 

الکترونیک است.«

واحد تعمیر و نگهداری ایران کیش آماده 
همکاری با تمامی PSPهاست
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مدلهای تعالی سازمانی
دسـته  پنـج  بـه  سـازمانی  تعالـی  جایزه هـای 
بین المللـی، ملـی، منطقـه ای، انجمن هـای تخصصی 
کنونـی  شـرایط  در  می شـوند.  تقسـیم  شـرکتی  و 
بـه  را  مدل هایـی  جهـان،  در  کشـور   70 از  بیـش 
عنـوان مدل ملـی برای جایـزه تعالی سـازمانی ارایه 
سـه  موجـود،  مدل هـای  انـواع  میـان  از  کرده انـد. 
مـدل زیر در سـه قطـب اقتصـادی دنیا مطـرح بوده 

و از همـه مشـهورتر هسـتند:
 - مدل تعالی سازمانی دمینگ )مدل ژاپنی(

 - مدل تعالی سازمانی بالدریج )مدل آمریکایی(
 - مدل تعالی سازمانی EFQM )مدل اروپایی(

 

مدل اروپایي تعالي سازماني، چرا؟
الگویـي   )EFQM( تعالـي سـازماني  اروپایـي  مـدل 
جامـع در سـنجش تـوان عملکرد سـازمان اسـت. با 
طراحـي و اجـراي نظـام ارزیابـي عملکـرد مبتني بر 
مـدل تعالي سـازماني، مي توان هوشـمندي سـازمان 
در تعییـن اهـداف، طراحـي مطلـوب مسـیر حرکت، 
اجـراي بهینـه برنامه هـا، نتایج عملکرد و اثر بخشـي 
اقدامـات انجـام شـده را تحلیـل و سـطح کامیابـي 

سـازمان را در مسـیر تعالـي مشـخص کرد.
 شـناخت نقـاط قـوت سـازمان و زمینه هـاي قابـل 
برنامه هـاي  پیشـنهاد  و  اولویت بنـدي  و  آن  بهبـود 
بهبـود، دسـتاوردهاي حاصـل از خودارزیابـي در این 

اسـت. مدل 

تاریخچـه: در اواخـر دهـه 1980 کـه اقتصـاد اروپا 
در معـرض تهدیـد بازارهـای کشـورهای دیگـر قـرار 
 14 عامـل  مدیـران  از  متشـکل  گروهـی  داشـت، 

سـازمان پیشـرو در اروپـا گـرد هـم آمدند تـا راهکار 
به سـالمت جسـتن از مخاطره موجود و سـردمداری 
آینـده را بیابنـد. مشـورت ایـن گـروه و عـزم آنان به 
تاسـیس بنیـاد مدیریـت کیفیـت اروپا با نـام مخفف 
EFQM منجـر شـده و در سـال 1989 کمیسـیون 

اروپـا آن را تائیـد کرد.
 بـر ایـن اسـاس، مدل تعالـی EFQM مـورد تصویب 
مدیـران شـرکت قـرار گرفتـه و »واحـد ارزیابی و 
بهبـود عملکـرد« بـه عنـوان متولـی ایـن امـر در 

شـرکت ایران کیـش برگزیـده شـد.

روش هاي خود ارزیابي )self assessment( در 
تعالي سازماني

بـا  و  اثربخـش  صـورت  بـه  بتوانیـم  اینکـه  بـرای 
چشـمانی بـاز بـرای سـازمان خویـش برنامه ریـزی 
کـرده و بـا قاطعیـت جایـگاه آینـده سـازمان را بـه 
چـه  در  و  کجـا  در  بدانیـم  بایـد  بکشـیم،  تصویـر 

داریـم. قـرار  جایگاهـی 

خـود ارزیابـی یـک فرآینـد منظـم، سیسـتماتیک و 
فراگیـر در سـطح سـازمان بـوده کـه آگاهـی قابـل 
توجهـی از نقـاط قـوت و زمینه هـای قابـل بهبـود 
را در کلیـه سـطوح و فعالیت هـای سـازمان جـاری 
نماینـد تا سـازمان به سـمت تحول و بهبود مسـتمر 

کند. حرکـت 

روش هـای مختلفی برای خودارزیابی سـازمان وجود 
دارد. ایـن روش هـا شـامل کارگاهی، پرسشـنامه، 
کـه  می باشـد  جایـزه  شبیه سـازی  و  پروفرمـا 
از بیـن آن هـا، روش پروفرمـا انتخـاب شـده و در 

شـرکت اجـرا می شـود. 
در ایـن روش، فرآینـد جمـع آوري اطالعـات مبتني 
بـر مشـاهده حقایـق توسـط اعضـاء کمیته ها اسـت 
بـه گونـه ای کـه هـر فـرد، لیسـتي از نقـاط قـوت و 
ضعـف و زمینه هـاي قابـل بهبـود ارائـه مي نمایـد. با 
ایـن کار عماًل امـکان دخالت دادن افراد از قسـمت ها 
و سـطوح مختلـف در فرآینـد جمـع آوري اطالعـات 

وجـود خواهد داشـت.

مصاحبـه کننـدگان بایسـتي صرفـاً بـه جمـع آوري 
مربـوط  حـوزه  و  زیرمعیـار  بـا  مرتبـط  اطالعـات 
بـه خـود پرداختـه و از تبدیـل جلسـه بـه بررسـي 

تعالی ) سرآمدی( سازمانی چیست؟
اندیشمندان علم مدیریت با تکیه بر تجارب سازمان های موفق و پیشرو، 
همواره در پی یافتن راه حل هایی جهت بهبود وضعیت و حرکت به ســمت 
تعالــی بوده انــد. بر این اســاس میتوان گفــت تعالی، فرآینــد حرکت از 
وضع موجود به ســمت وضع مطلوب اســت. در واقع مدل های تعالی به ســازمان ها 
کمــک می نمایند تــا طریق حرکت به ســمت تعالی ســازمانی را بیابنــد؛ این مدل ها 

دربرگیرندهی ویژگی ها و معیارهای وضع مطلوب می باشند. 

مقــــــــاله
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بـه گـزارش روابـط عمومی، شـرکت کارت اعتبـاری ایران 
کیـش نخسـتین شـرکت ارائه دهنـده خدمـات پرداخـت 
الکترونیـک در کشـور اسـت کـه توانسـته اسـت هـر دو 
اسـتاندارد سیسـتم مدیریـت خدمـات فنـاوری اطالعـات 
و   1:2011-20000  ISO/IEC اسـتاندارد  اسـاس  بـر 
اسـتاندارد سیسـتم مدیریـت امنیـت اطالعـات بر اسـاس 
صـورت  بـه  را   27001:2013  ISO/IEC اسـتاندارد 

پیاده سـازی کنـد. یکپارچـه 
معرفی ایزوهای دریافتی 

و چـک  کنترلرهـا  از  ای  کـه مجموعـه  اسـتاندارد  ایـن 
لیسـت های پیشـنهاد شـده امنیتی اسـت برای اسـتفاده 
همزمـان بـا اسـتاندارد ISO/IEC 27002 و بـه منظـور 
صـدور گواهینامـه تدویـن شـده اسـت. گواهینامـه ایـزو 
27001 مبیـن ایـن موضـوع اسـت کـه یـک سیسـتم 
مدیریـت امنیـت اطالعـات طبـق یـک اسـتاندارد برتـر 

گواهـی شـده اسـت.
گواهینامـه ای کـه توسـط یـک مرجـع ثبـت و صـدور 
گواهینامـه صـادر می شـود بیانگر این اسـت که سـازمان، 
پیـش بینـی هـای الزم را بـه منظـور حفاظـت اطالعـات 
حسـاس در برابـر دسترسـی هـا و تغییـرات غیـر مجاز را 

مبـذول کرده اسـت.
الزم بذکـر اسـت ISO27001 یـک اسـتاندارد فنی، یک 
محصـول یـا محـرک تکنولوژی و یا روشـی بـرای ارزیابی 
 ،15408  ISO  / مشـترک  ضوابـط  ماننـد  تجهیـزات 
 ISO قلمداد نمی شـود بلکه سیسـتم مدیریت اسـتاندارد
27001 با سـایر اسـتانداردهای سیسـتم هـای مدیریتی 
در یک راسـتا بوده و اسـتقرار و اجزای سـازگار و یکپارچه 
آن بـا اسـتانداردهای مدیریتـی مرتبط امکان پذیر اسـت. 

نتایج حاصل از این همسویی به این شرح است :
 هماهنگـی بـا دیگـر اسـتاندارد های سیسـتم مدیریت 

14001 ISO 9001 و ISO ماننـد
 بر رشـد و بهبـود مـداوم فرآیندهای سیسـتم مدیریت 

امنیـت اطالعـات تأکید مـی کند.
 موجـب شـفاف سـازی الزامـات مسـتند سـازی مـی 

. د شو
از  مدیریتـی  فرآیندهـای  و  ریسـک  ارزیابـی  شـامل   
طریـق بکار گیری یـک مدل فرآیندی PDCA می شـود.

 27001 ISO ساختار
اسـتاندارد ISO27001 فرمـت مناسـب و قابل اطمینانی 
یـک سیسـتم مطمئـن  داشـتن  اختیـار  در  منظـور  بـه 
امنیتـی اسـت. در اینجا به تعـدادی از فواید پیاده سـازی 

ایـن اسـتاندارد اشـاره می شـود:
- حصـول اطمینـان از پایداری تجـارت و کاهش صدمات 

و تهدیدهـا توسـط ایمن سـاختن اطالعات
- سـازگاری بـا اسـتاندارد امنیـت اطالعـات و حفاظـت از 

ها داده 
- مطمئن ساختن مشتریان و شرکای تجاری

- امکان رقابت بهتر و موفق تر با شرکت های رقیب
- ایجـاد مدیریـت فعـال و پویـا در پیـاده سـازی امنیـت 

داده هـا و اطالعـات 
طبـق مـوارد یـاد شـده واضـح اسـت کـه ایـن اسـتاندارد 
عـالوه بر رویکرد فرآیندی و مشـتری محـوری، رویکردی 

تجـاری را نیز داراسـت.
شـرکت کارت اعتبـاری ایران کیـش توسـط تیـم ممیـزی 
مشـترک شـرکت های NISCertکانادا و TCertجمهوری 
چـک کـه از معتبرترین شـرکت های بین المللـی در زمینه 
اعطـای گواهینامه های اسـتاندارد هسـتند، ممیزی شـده 
و در روز یکشـنبه نهـم آذرمـاه 1393 شایسـته دریافـت 

گواهینامـه های دو اسـتاندارد مذکور شـناخته شـد.

اهمیت اجرای دو استاندارد
 27001:2013 ISO/IEC   1:2011-20000 ISO/IEC 

در ایران کیش 
شــرکت کارت اعتباری ایران کیش به عنوان اولین شــرکت فعــال در حوزه بانک و پرداخت 
در کشــور آذرماه سال گذشته موفق به پیاده ســازی یکپارچه و اخذ همزمان گواهینامه های 
سیســتم مدیریت خدمات فناوری اطالعات بر اساس استاندارد ISO/IEC 20000-1:2011 و 

سیستم مدیریت امنیت اطالعات بر اساس استاندارد ISO/IEC 27001:2013 شد.

مشـکالت فـردي اجتنـاب نماینـد. روشـن 
اسـت میـزان موفقیـت روش بـه کیفیـت 
اطالعـات جمعـآوری شـده بسـتگی دارد. 

کمیته های اجرایی تعالی سازمانی
سـازمان،  در  تعالـی  پیاده سـازی  بـرای 
اجرایـی  کمیته هـای  تعریـف  نیازمنـد 

. هسـتیم
 پرسـش نخسـت: چرا بایـد کمیته های 
تعریـف  سـازمانی  تعالـی  بـرای  مختلـف 

؟ کنیم
فعالیت هـای  گسـتردگی  بـه  توجـه  بـا 
هـر سـازمان و تدویـن سـاختار سـازمانی 
مدیریت هـای  و  معاونت هـا  مبنـای  بـر 
مختلـف، لـزوم تعریف کمیته هـای مختلف 
گوناگـون  تخصص هـای  و  شـاخه ها  در 
گریزناپذیـر اسـت. کوشـش بـر آن اسـت 
کـه کمیته هـا تـا انـدازه زیـادی منطبـق 
سـازمانی  سـاختار  نخسـتین  سـطوِح  بـر 

گـردد.  تعریـف  )معاونت هـا( 
 پرسـش دوم: اعضاء کمیته هـای اجرایی 

چگونـه برگزیده می شـوند؟
مختلـف،  کمیته هـای  تعریـف  از  پـس 
اعضـاء هـر کمیتـه نیـز بنـا بـه ماهیت آن 
و از بیـن معاونیـن، مدیـران، سرپرسـتان، 
برگزیـده  کارمنـدان  و  کارشناسـان 
بـه  نفـر  یـک  کمیتـه  هـر  در  می شـوند. 
عنـوان مسـئول یـا رئیس مشـخص شـده 
و بنـا بـه نظر ایشـان، نائـب رئیـس و دبیر 
می شـود.  انتخـاب  کننـده(  )هماهنـگ 

اجرایـی  کمیته هـای  سـوم:  پرسـش 
کدامنـد؟ شـرکت 

بـه سـاختار سـازمانی شـرکت  توجـه  بـا 
سـازمانی  تعالـی  مشـاورین  کمـک  بـا  و 
کمیته هـای زیر برای پیشـبرد سـازمان در 
جهـت اهداف تعالـی تعریف شـده و اعضاء 

مختلـف آن هـا شناسـایی شـده اند.
- کمیته سرمایه انسانی

- کمیته پشتیبانی و تأمین کنندگان
- کمیته مالی

- کمیته فنآوری اطالعات
- کمیته ارائه خدمات

- کمیته توسعه بازار و خدمات
- کمیته مدیریت فرآیندها

- کمیته راهبری

مقــــــــاله
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وی بــا بیان این مطلب گفت:  پســت بانک ایران 
همانند ســایر بانک هــا در زمینه تســهیالت و 
 )  LC( خدمات ارزی و صدور اعتبارات اســنادی
فعال است. فرحی تصریح کرد: خوشبختانه شرایط 
الزم فراهم شــده و انشاء اهلل بعد از اجرای برجام، 
خدمات متنوع ارزی در زمینه های فاینانس)اعتبار 
اســنادی بلندمدت( و ریفاینانس )اعتبار اسنادی 
کوتاه مدت( و سایر تأمین های مالی توسط پست 
بانک ایران انجام می شود. مدیرعامل پست بانک 
 ایران به رسالت اصلی این بانک در حوزه گسترش 
ICT به ویژه در روســتاها اشاره کرد و افزود: ارائه 

خدمات در 14هزار نقطه کشــور، نشان از توسعه 
فعالیت های این بانک دارد. فرحی بر کیفی شدن 
خدمات براساس اســتانداردهای بانکی در دفاتر 
خدمات بانکی تاکید کرد و گفت: یکی از رسالت 
های اصلی پســت بانک ایران، گسترش خدمات 
کمی و کیفی برای هموطنان در سراســر کشور 
است. وی درمورد میزان اعتماد مردم به این بانک 
عنوان کرد: اصلی ترین ســرمایه پست بانک ایران، 
اعتماد مردم است و همواره تالش می کنیم با ارائه 
خدمات مناســب میزان اعتماد و اطمینان مردم 

نسبت به این بانک را افزایش دهیم.

مدیرعامل پســت بانک ایران اضافه کرد: در شش 
ماه اول ســال جاری، عملکرد این بانک با رشــد 
مناســبی مواجه بــوده و همه تــالش کارکنان 
زحمتکــش این بانــک، حرکت به ســمت ارائه 

خدمات بهتر به مردم و سودآوری بیشتر است.
فرحی تصریح کــرد: با توجه بــه تفاهم نامه ها و 
موافقت نامه های منعقده این بانک با سازمان ها و 
دســتگاه ها به ویژه صندوق توسعه ملی، اهتمام 
جدی در تأمین مالی بخش های مختلف از جمله؛ 
ICT کشــور و توسعه خدمات بانکی مخصوصاً در 

روستاها را داریم.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک سپه: سیدکامل 
تقوی نژاد در مراسم رونمایی از توریست کارت سپه که 
با حضور دکتر محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور 
و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دکتر سلطانی 
فــر معاون رئیس جمهــور و رئیس ســازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری، حجت االسالم 
دکتر انصاری معاون حقوقی و پارلمانی مجلس، دکتر 
آخوندی وزیر راه و شهرسازی، دکتر علی ربیعی وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر قشقاوی معاون وزیر 
امور خارجه و بسیاری از مسئولین و مدیران کشور در 
ســالن همایش های بین المللی برج میالد برگزار شد، 
اظهار داشت: بانک ســپه همکاری نزدیکی با سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری برای 
حضور آسان گردشــگران دارد، لذا توریست کارت را 

طراحی و اجرا کرد.
تقوی نژاد گفت: بانک ســپه به عنوان نخستین بانک 
ایرانی و با دارا بودن شبکه گسترده شعب، با همکاری 
ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

اقدام به طراحی محصول توریست کارت کرده است.
مدیرعامل بانک ســپه اظهار داشــت: توریست کارت 
برای استفاده گردشــگران خارجی، اعم از اتباع سایر 
کشــورها و ایرانیان مقیم خارج از کشــور، در جهت 

تســهیل در امور مالی و انجام پرداخت ها طی مدت 
اقامت خود در ایران صادر می شود.

رئیس هیأت مدیره بانک ســپه افزود: توریست کارت 
سپه ضمن رعایت قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی 
و لحاظ نمودن پروتکل های امنیتی ویژه، دارای مزیت 
های منحصر به فردی در مقایســه با سایرمحصوالت 

مشابه می باشد. 
تقوی نژاد قابلیت های توریست کارت سپه را سرعت 
در فرآیند صدور و تحویل کارت، امکان شــارژ مجدد، 
امکان استفاده در کلیه دستگاه های خودپرداز و کارت 
خوان، امکان اســتفاده در درگاه های غیرحضوری و 
بهــره مندی از تخفیــف های ویــژه در مراکز طرف 

قرارداد عنوان کرد.
وی ســایر ویژگی های توریست کارت را ایجاد امنیت 
در نگهداری پول همراه مســافر و انجام کلیه خدمات 
بانکی شامل واریز، انتقال وجه، برداشت نقدی، خرید 

از طریق پایانه های حضوری و غیرحضوری برشمرد.
وی گفت: امروزه، صنعت گردشگری به یکی از صنایع 
کلیدی و پیشبرنده در مسیر توسعه اقتصادی کشورها 
تبدیل شــده و با توجه به نقش به سزای آن در رشد 
و رونق اقتصادی از آن به عنــوان »صادرات نامرئی« 

یاد می شود.

تقوی نژاد با بیان اینکه کشور ما، با برخورداری از تنوع 
اقلیمــی و قومیتی، اماکن تاریخی، طبیعت زیبا و بکر 
و صنایع دســتی گوناگون، دارای ظرفیت و پتانسیل 
فراوانــی برای جذب گردشــگران خارجی می باشــد 
اظهار داشــت: محدودیت هایی نظیر شرایط ناشی از 
تحریم هــای ناعادالنه، روابط محدود بین المللی، عدم 
وجود زیر ساخت های الزم و... باعث شده که تاکنون 
ظرفیت ها و فرصت های بخش گردشــگری در ایران 

آن گونه که شایسته است رشد نکند.
مدیرعامل بانک ســپه ادامه داد: براساس سند چشم 
انداز 20 ســاله 11 درصد از اشتغال کشور باید توسط 

بخش گردشگری محقق شود.
وی با اشــاره به اینکه از زمان آغاز به کار دولت تدبیر 
و امید، توســعه صنعت گردشــگری بــه طور جدی 
در دســتور کار قرار گرفتــه و شــاهد افزایش ورود 
گردشگران خارجی به کشور هستیم خاطرنشان کرد: 
در شــرایط فعلی، با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته 
ای و لغو تحریم های بین المللی می توان به شکوفایی 
این صنعت در راستای ارزآوری، اشتغالزایی و کاهش 
وابستگی به اقتصاد نفتی، امیدوار بود که البته این امر 
نیز منوط به برنامه ریــزی و همکاری کلیه نهادهای 

ذیربط می باشد.

خســرو فرحی مدیرعامل پســت بانک ایــران در گفتگو با خبرنــگار مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات از آمادگــی این بانک برای ارائه خدمات متنــوع ارزی در دوران 

پساتحریم خبرداد.

مدیرعامل بانک سپه با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری و لزوم توجه به آن گفت: با توریست کارت 
بانک سپه مبادالت مالی گردشگران آسان می شود.

آمادگی پست بانک ایران برای ارائه خدمات متنوع ارزی
 در دوران پساتحریم

تقوی نژاد: با توریست کارت بانک سپه مبادالت مالی 
گردشگران آسان می شود

در مراسم رونمایی از خدمت جدید بانک سپه 

اخبــــارمشتریـــــــان

منبع: روابط عمومی پست بانک ایران 

منبع: روابط عمومی بانک سپه
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منبع: روابط عمومی بانک آینده 

منبع: روابط عمومی بانک صادرات ایران 

به گــزارش روابط عمومــی و اطالع 
رســانی بانک آینده، آقای دکتر جالل 
رســول اف و آقــای دکتــر غالمرضا 
خلیل ارجمندی به منظور گســترش همکاری های 
فی مابین و در جهت توســعه هنر، این تفاهم را با 
موضوعاتی نظیر موارد ذیل، در روز پنج شنبه مورخ 
16/07/1394 امضا نمودند. همکاری مشــترک در 
زمینه هــای مختلف بانکی، مالی، ســرمایه گذاری 
و ســایر حوزه های مــورد توافق دو طــرف. ایجاد 
زیرســاخت الزم جهت صدور کارت هنر با کاربری 
چندگانه کارت بانکی شتاب، کارت شناسایی، کارت 
بیمه، بلیت متــرو، اتوبوس و... بــرای هنرمندان، 
نویسندگان و روزنامه نگاران عضو صندوق اعتباری 
هنر توســط بانک آینده. ایجاد شــعبه های ویژه و 
اختصاصی بانک آینده با عنوان »شــعب هنر« در 
راستای ارائه خدمات بهینه و کارآمد به هنرمندان، 
نویســندگان و روزنامــه  نگاران عضــو و کارکنان 

صنــدوق اعتباری هنر و ارائــه کلیه خدمات پولی 
و مالــی به اعضای صندوق. همکاری و مشــارکت 
صندوق اعتبــاری هنر در فعالیت هــای بازارافزا و 
تبلیغاتی بانک آینده، از جمله برگزاری: همایش ها، 
نشست ها، جشــنواره ها و.... ارائه مشاوره و خدمات 
صندوق اعتباری هنر به بانک و شرکت های وابسته، 
در حوزه هنــر. مدیریت منابع صنــدوق اعتباری 
هنر )در صــورت تمایل( در قالب رویکرد بانکداری 
تشــکیل  اختصاصی،  )ســبدگردانی  اختصاصــی 
پورتفوی اختصاصــی، انجام انواع معامالت در بازار 
ســرمایه در شــرکت های بورس، فرابورس، کاال و 
بورس انــرژی ایران، ارائه انــواع خدمات معامالت 
تلفنی و اطالعات بــازار به صورت های تلفنی، پیام 
کوتاه، پســت الکترونیکی و سایر ابزارهای مدیریت 
ثروت( و سایر امور مرتبط توسط بانک آینده. ارائه 
انواع خدمات بیمه ای به صنــدوق اعتباری هنر از 

طریق شرکت های بیمه ای وابسته به بانک آینده.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک همســو با سیاستهای اقتصادی دولت 
و در راســتای توســعه اقتصادی کشور و آبادانی میهن عزیز اســالمی با برخورداری از شبکه 
گســترده بانکی در سراسر کشور نســبت به جذب نقدینگی جامعه و تزریق آن در بخشهای 
مختلف اقتصادی و اشتغالزایي اقدام نموده است که بر این اساس تا پایان شهریور ماه بالغ بر 476 هزار و 
340میلیارد ریال تســهیالت به بخش خصوصی و دولتي در سرفصلهای مختلف شامل: کشاورزی، صنعت 
و معدن، بازرگانی و خدمات، صادرات کاال، راه و ســاختمان و مســکن پرداخت کرده اســت.  بر اســاس 
این گزارش تســهیالت پرداختی توسط شــعب بانک صادرات ایران در سراسر کشور تا پایان شهریور ماه 
94شــامل: بیش از 53 هزار میلیارد ریال به بخش کشــاورزی، 124 هزار میلیارد ریال به بخش صنعت و 
معــــدن، 120 هزار میلیارد ریال به بخش بازرگانی و خدمات، 119 هزار میلیارد ریال به بخش مسکن و 
60 هزار میلیارد ریال به سرفصل های همچون بازرگانی داخلی، صادرات و راه و ساختمان اختصاص داده 
است. گفتنی است این بانک به منظور ایجاد اشتغال  و رونق بیشتر اقتصادی  از ابتدای سال جاری از بسته 
اعتبــاری رو نمایی کرد که طی ان تولید کننده گان کاال و خدمات داخلی میتوانند با کمترین محدودیت 

جهت دریافت تسهیالت به شعب بانک صادرات ایران در سرار کشور مراجعه کنند.

 تفاهم نامه همکاری های مشــترک بین بانک آینده و صندوق اعتباری هنر در روز 
پنج شنبه مورخ 16/07/13۹4، منعقد شد.

 بانک صادرات ایران در راستای توسعه اقتصادی کشور تا شهریور ماه ۹4، حدود 
476 هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرد.

 امضای تفاهم نامه همکاری های 
مشترک بانک آینده و صندوق 

اعتباری هنر

 اقدام موثر بانک صادرات ایران 
در توسعه اقتصادي و تقویت زیر 

ساخت هاي کشور

اخبــــارمشتریـــــــان

به گزارش روابط عمومــی بانک کارآفرین به 
نقل از تازه ترین گزارش ســازمان بورس اوراق 
بهادار تهران، بانک کارآفرین طی دوره دوازده 
ماهه منتهی به خرداد و شــهریور ماه ســال 
جاری، در میان ده بانک بورســی با کســب 
امتیاز نهایــی 97 در جایگاه دوم گروه بانکی 
ها و 22 کل شــرکت های بورسی قرار دارد. بر 
اساس این گزارش، این رتبه بندی با دو عامل 
اطالع رسانی به موقع و قابل اعتماد بودن این 
اطالعات سنجیده می شود که بانک کارآفرین 
از شاخص به اطالع رسانی به موقع 99 امتیاز 
و قابل اعتماد بودن آن 91 امتیاز کسب کرده 
است. بر اساس این گزارش، صنعت بانکداری 
بورس شامل ده بانک بزرگ شامل بانک انصار، 
کارآفریــن، اقتصاد نوین، ســینا، پاســارگاد، 
صادرات، ملت، تجارت، پست بانک و پارسیان 
است. بر اســاس این بررسی پس از بانک های 
انصــار کــه در رتبــه اول و کارآفرین که در 
رتبه دوم قــرار دارند، بانک های اقتصاد نوین، 
ســینا، صادرات، ملت، تجارت، پست بانک و 
پارســیان به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار 
گرفتند. امتیاز اطالع رســانی ناشران بر اساس 
وضعیت اطالع رســانی آن ها از نظــر قابلیت 
اتکا و به موقع بودن ارســال اطالعات محاسبه 
می شــود. معیار به موقع بودن بر اساس زمان 
ارسال اطالعات توسط شرکت )پیش بینی های 
درآمد هر سهم، صورت های مالی میان دوره ای 
حسابرسی نشــده، صورت وضعیــت پرتفوی، 
اظهارنظرهای حسابرس نسبت به پیش بینی 
درآمد هر سهم اولیه و شش ماهه و صورت های 
مالی میان دوره ای شــش ماهــه، صورت های 
مالی حسابرسی نشده و شده پایان دوره مالی 
و برنامه  زمان بندی پرداخت سود سهامداران( 
در مقاطع تعیین شده در دستورالعمل افشای 
اطالعــات و با لحاظ نمــودن میزان تأخیر در 

ارسال اطالعات، مورد محاسبه قرار می گیرد.

رتبه برتر بانک کارآفرین از حیث 
قابلیت اعتماد در سیستم بانکی

بانک کارآفرین در رتبه بندی سازمان 
بورس اوراق بهادار و در میان ده بانک 

بورسی، رتبه دوم را ازحیث قابل اعتماد 
بودن در سیستم بانکی کسب کرد.

 بر اساس تازه ترین گزارش سازمان بورس؛

منبع: روابط عمومی بانک کارآفرین
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گزارش تصویری 
از برخی از رویدادهای نیمه 

نخست سال 94 

 معرفی دکرت «پیروز ارجمند» به سمت مدیر روابط عمومی و مسوولیت های اجت�عی  

 دیدار با دست اندرکاران صنعت پرداخت در مراسم افطار (٢تیر ماه ١٣٩٤)

 مراسم اهدای جایزه سمند به پذیرنده برتر استان اصفهان در ه�یش روسای دفاتر (فروردین ٩٤)

گــزارش تصویــری 

 آقای ترابیان برنده جایزه ویژه جشنواره مشرتک

بانک تجارت و کارت اعتباری ایران کیش در برج میالد نور
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 جشنواره پایگاه طالیی ایران کیش در مجتمع تجاری میالد نور با همکاری بانک تجارت (٦ تیر تا ٣١ 

شهریور ٩٤)

 حضور موسیقی دان فرهیخته جناب آقای چکناواریان در کارت اعتباری ایران کیش اکران خصوصی ¬ایش «خروس» برای همکاران رشکت ایران کیش (٢مرداد ٩٤)

 مراسم تجلیل از خربنگاران با حضور خانواده شهیر محمود صارمی (١٤ مرداد ٩٤)

 حضور موسیقی دان فرهیخته جناب آقای چکناواریان 

در کارت اعتباری ایران کیش

 مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام رشکت (۲ خرداد ٩٤)

گــزارش تصویــری 
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  اساسی اصَل سهیٌِ در را راّىاری ،26000 ایشٍ

  هزتثط اصلی هَضَػات ٍ هسایل اجتواػی، هسؤٍلیت
  ٍ تلفیك ادغام، رٍش ّای ٍ اجتواػی هسؤٍلیت تا

  راّىارّا، تِ اجتواػی هسؤٍلیت رفتار تثذیل
  ارایِ فؼلی ساسهاًی فزایٌذّای ٍ الذاهات سیستن ّا،

 .هی ًوایذ

  جْت در ساسهاى ّا تِ ووه تزای 26000 ایشٍ
 است ضذُ طزاحی پایذار، تَسؼِ پیادُ ساسی
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MasterCard understands the value of conducting business in a 
socially and economically responsible manner and believes it is 
important to create an environment that cultivates corporate 

citizenship and sustainability. 
 

ِ ای تِ وار ٍ وسة اًجام ارسش تز وارت هستز»   وِ گًَ
  ٍالف ًوایذ رػایت را التصادی ٍ اجتواػی هسؤٍلیت
 تِ هٌجز وِ هحیطی ایجاد وِ است هؼتمذ ٍ هی تاضذ
  اس گزدد ضزوت ضْزًٍذی حمَق ایفای ٍ پایذار تَسؼِ

«است تزخَردار تاالیی اّویت  
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 در ریش ٍیلیام ٍ ٍوزًاگل هاتیس تار ًخستیي•
 ردپای تىٌیه ٍ اصطالح ولوثیا، تزیتیص داًطگاُ

 واّص :ها اوَلَصیىی ردپای وتاب در را اوَلَصیىی
 دادًذ تَسؼِ آًزا ٍ وزدُ اتذاع سهیي تز اًساى تأثیز

  اس اػن) اًساًی ٍاحذ ّز اًذیطوٌذ، دٍ ایي هٌظز اس•
  سیزا هی گذارد، سهیي تز تأثیزی (وطَر یا ٍ ضْز فزد،

  لزار استفادُ هَرد را طثیؼت خذهات ٍ تَلیذات
 طثیؼتی همذار تا تزاتز آى ّا اوَلَصیىی تأثیز .هی دّذ

 وزدُ اًذ اضغال سًذگی تذاٍم تزای آى ّا وِ است
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 میسان شبخض شبخض محیط زیست
 در سبل جبری میالدی

 4,793,717 (ّىتار)اس دست رفتِ  جٌگل ّای

سهیي ّای سراػی اس دست رفتِ تِ دلیل 
 6,453,641 (ّىتار)خان  فزسایص

هتصاػذ ضذُ  (CO2)وزتي  دی اوسیذ
 32,721,560,322 (تي)

سوی رّا ضذُ در آب ٍ  هَاد ضیویایی
 9,026,387 (تي)َّا ٍ خطىی تَسط صٌایغ 

http://www.worldometers.info
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We're working to improve  
lives and economies around the world 

 «ها تِ هٌظَر تْثَد سًذگی ٍ التصاد در دًیا فؼالیت هی وٌین»
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biological capacity or biocapacity : The capacity of ecosystems to produce useful biological materials and to absorb waste materials 
generated by humans, using current management schemes and extraction technologies
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 یه تار پٌج سال ّز اسىٌاس چاج تزای واهل ّشیٌِ•

   صذتَهاى حذٍد اسىٌاس لطؼِ ّز چاج ّشیٌِ•

 اسىٌاس  لطؼِ  هیلیَى  ّطت ساالًِ تاسساسی•

   تَهاى هیلیَى 800 هؼادل اسىٌاس ساالًِ تاسساسی ّشیٌِ•

 ًَع تیواری 70اسىٌاس ػاهل اًتمال •



اداره روابـــط عـمــومـــی

وضعیت خرید آنالین 
در کشورهای عرب زبان

آنالین  به صورت  را  محصوالت 
جستجو می کنند

کاربران عرب پیش از خرید، 
به صورت   را  محصوالت خود 

آنالین جستجو می کنند

کاربران عــرب تجربه خرید 
آنالین دارند

           به صورت آنالین خرید می کنند

عرب زبانان 
حاشیه خلیج فارس

عرب زبانان
شمال آفریقا

عرب زبانان مدیترانه شرقی

عرب زبانان مدیترانه شرقی

عرب زبانان شمال آفریقا

عرب زبانان حاشیه خلیج فارس

52 درصد

40 درصد

37 درصد

59 درصد

62 درصد

63 درصد

نشریه داخلی شرکت کارت اعتباری ایران کیش  شماره 51  تابستان 13۹4 16
اینفوگــــرافی
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منبع
 WWW.ONECARD.NET 

چه کسانی درکشورهای عربی به صورت آنالین خرید می کنند

53% از کاربران با میانگین سنی 35 سال به باال، گاها به صورت آنالین خرید می کنند

درصد کاربران زن و مرد در خریدهای آنالین                            

دغدغه های کاربران در هنگام خرید آنالین

چیزهایی که در آن ها ایجاد انگیزه می کند

روش های پرداختی که کاربران ترجیح می دهند

محدوده سنیدرصد استفاده از خرید آنالین

35 سال به باال53 %

% 5235-26

% 4116-25

زیر 16 سال31 %

% 32 % 46

 

 

 

  ها در هنگام خريد آنالين هاي آن دغدغه

 

 

 

 

  

  كند يها ايجاد انگيزه م نآچيزهايي كه در 

  

  

  

 

 

 

  

هنگام خريد اينترنتي 
توان فهميد  نمي

محصوالت دقيقا چه 
شكلي هستند

امكان برگشت 
محصول وجود 

 ندارد

امكان 
كالهبرداري از /سرقت

هاي  اطالعات كارت
 وجود دارد اعتباري

د اينترنتي هنگام خري
يك خريد واقعي 

 شود تجربه نمي

ممكن است 
نيازمند يك 

 فروشنده باشيم

دريافت 
 آفرهاي بهتر

تر  مقايسه راحت
 محصوالت

تعداد جستجوي راحت 
از محصوالت  زيادي

 خانه در

ده نظر مشاه
 ساير خريداران

هاي  آپشن
 پرداخت متنوع
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هنگام خريد اينترنتي 
توان فهميد  نمي

محصوالت دقيقا چه 
شكلي هستند

امكان برگشت 
محصول وجود 

 ندارد

امكان 
كالهبرداري از /سرقت

هاي  اطالعات كارت
 وجود دارد اعتباري

د اينترنتي هنگام خري
يك خريد واقعي 

 شود تجربه نمي

ممكن است 
نيازمند يك 

 فروشنده باشيم

دريافت 
 آفرهاي بهتر

تر  مقايسه راحت
 محصوالت

تعداد جستجوي راحت 
از محصوالت  زيادي

 خانه در

ده نظر مشاه
 ساير خريداران

هاي  آپشن
 پرداخت متنوع

  دهند ترجيح مي ها كه آن هاي پرداختي روش

 

  : منبع

WWW.ONECARD.NET 

 

 

 عربستان سعودي مصر

 انتقال بانكي

 پرداخت نقد

 كارت اعتباري

كارت
 تپرداخ پيش

Paypal
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اینفوگــــرافی
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برنامه استراتژیک پیشنهادي ویژه
شرکت هاي مدیریت تامین خدمات پرداخت 

در دوران پسا تحریم

ارائه توسط:
 دکتر عبدالمجید صادقي- مشاور مدیر عامل در پروژه هاي فني و اقتصادي

 مهندس محمد کاظم کاظمي راد - مدیر برنامه ریزي و کنترل پروژ ها

مقدمه
دوران تحریـم، بطـور قطـع پایـان پذیرفتـه و اقتصـاد کنونـي و آینـده نزدیـک، بعنـوان اقتصـاد دوران پسـا تحریـم، داراي 

ویژگي هـاي خاصـي نسـبت بـه دوران گذشـته خواهـد بـود، برخـي از مهمتریـن مـوارد مثبـت ایـن ویژگي هـا عبارتنـد از:
 حضور رسمي، قانوني و با صالبت در بازارهاي جهاني

 سهولت در برقراري ارتباط با قطب هاي اقتصادي جهاني، قاره اي و منطقه اي
 سهولت در کسب بازارهاي جدید در سطح منطقه اي، قاره اي و بین المللي

 سهولت در جذب مشتریان و اجراي تبلیغات رسمي و آشکار در سطح جهاني، قاره اي و منطقه اي
 سهولت در خرید، دریافت و انتقال فناوري به داخل کشور

امـا ایـن فقـط یـک روي سـکه بـوده و مـي بایسـتي بـه روي دوم این سـکه نیز نظـر انداخـت، برخـي از مهمترین مـوارد منفي 
ایـن ویژگـي هـاي عبارتند از:

حضور آزاد شرکت هاي خارجي، با حداقل چهار مزیت رقابتي قدرتمند، شامل:
 برخورداري از پشتوانه مالي سطح باال

 برخورداري از فناوري پیشرفته
 برخورداري از برند شناخته شده و بعضا برتر نسبت به ایرانیان

 ارائه محصوالت و خدمات با کیفیتي به مراتب باالتر از تولید و ارائه داخلي
اینـک ایـن سـوال پیـش مـي آیـد کـه در ایـن وضعیـت و بـا توجـه بـه ویژگـي هـاي مثبـت و منفـي دوران پسـا تحریـم یـا به 

عبارتـي، فرصت هـا و تهدیدهـاي پیـش رو، چـه بایـد کـرد؟
ایـن مقالـه بدنبـال ارائـه راهکارهـاي کالن و اسـتراتژیک و در عیـن حـال اجرائـي و عملیاتـي به منظـور شـکار فرصت هـا و 

مقابلـه اصولـي بـا تهدیدهـاي دوران پسـا تحریـم اسـت. بـه همیـن منظـور، مقالـه داراي بخـش هـاي زیریـن اسـت:
 نگاهي به تحریم و انواع آن

 برنامه جامع و کالن دوران پسا تحریم
 ارائه برنامه جامع به عنوان بسته پیشنهادي

مقــــــــاله
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نگاهي به تحریم و انواع آن

در ایــن بخــش، به منظــور ورود بــه بحــث، بدنبــال 
پاســخ بــه دو ســوال اساســي و بحــث و بررســي دو 

موضــوع مهــم هســتیم:
 تحریم چیست؟

 انواع تحریم کدامند؟
 اشاره اي به برخي از تحریم هاي مشهور

 مهمترین موارد پسا تحریم در حوزه بانکي

تحریم چیست؟
به منظــور تعریــف تحریــم، بــه فرهنــگ واژگان 
پیشــرفته آکســفورد، نگاهــي مي اندازیــم. ایــن 
واژه در فرهنــگ واژگان آکســفورد و معــادل بــا واژه 
Sanction در زبــان انگلیســي، چنیــن تعریــف 

ــده اســت: ش
Sanction:
An official order that limits trade, 
contact, etc. with a particular country, 
in order to make it do something, 
such as obeying international law. 

تحریم:
دســتوري رســمي در جهــت محــدود نمــودن یــک 
کشــور در حــوزه تجــارت، تمــاس هــا و... تــا زمــان 
انجــام کاري مشــخص از طــرف کشــور مــورد نظــر، 

ــي. ــال: تبعیــت از قوانیــن بین الملل بطــور مث
تعریفي دیگر از تحریم:

ــه  ــه ب ــت ک ــي اس ــیون  فعالیت ــا سانکس ــم ی تحری
ــه  ــي، علی ــر بین الملل ــد بازیگ ــا چن ــک ی ــیله ی وس
هــدف تحریــم، بــه منظــور مجــازات ایــن کشــورها، 
ــا اهــداف محــروم ســاختن آنهــا از انجــام برخــي  ب
مبــادالت یــا وادار ســاختن آنهــا بــه پذیــرش 

ــود.  ــال مي ش ــم، اعم ــن و مه ــي معی هنجارهای

انواع تحریم کدامند؟
انجــام  منظــر  ســه  از  تحریم هــا،  طبقه بنــدي 

: د می شــو
 طبقه بنــدي تحریم هــا از منظــر انــدازه و یــا 

ــم ــدود تحری ح
تعــداد  منظــر  از  تحریم هــا  طبقه بنــدي   

کننــده تحریــم  کشــورهاي 
ــا  ــادي ی ــر اقتص ــا از منظ ــدي تحریم ه  طبقه بن

ــم ــودن تحری غیراقتصــادي ب
طبقه بندي تحریم ها از منظر اندازه و یا حدود 

تحریم
در طبقه بنــدي تحریم هــا از منظــر انــدازه و یــا 

ــد از: ــم عبارتن ــواع تحری ــم، ان ــدود تحری ح

تحریم محدود
و  فرهنگــي  صادراتــي،  مالــي،  تحریم هــاي 
مســافرتي جزئــي، در ایــن طبقــه جــاي دارد. ماننــد 
ــال  ــي و اعم ــاعدت هاي مال ــو مس ــا لغ ــش و ی کاه
برخــي  و  ســالح  فــروش  بــر  محدودیت هایــي 

حســاس. فناوري هــاي 
تحریم میانه

ــر و گســتردهتر  ــي و تجــاري کلیت ــاي مال تحریم ه
ــد. ــه مي نامن ــل را، میان ــت قب از حال

تحریم جامع
)مثــاًل  تجــاري  و  مالــي  گســترده  تحریم هــاي 
محاصــره علیــه عــراق و صربســتان(، بایکــوت جامع 
ــاي  ــي از تحریم ه ــي ترکیب ــه، گاه ــر چ ــت. اگ اس
ــکا  ــي آمری ــل محدودیت هــاي صادرات ــه )مث میان

علیــه شــوروري ســابق و اروپــاي شــرقي در طــول 
ــت. ــع اس ــم جام ــک تحری ــرد( ی ــگ س جن

طبقه بندي تحریم ها از منظر تعداد کشورهاي 
تحریم کننده

تعــداد  منظــر  از  تحریم هــا  طبقه بنــدي  در 
ــد از: ــم عبارتن ــواع تحری ــتنده، ان ــورهاي فرس کش

تحریم یکجانبه
ــور  ــک کش ــرف ی ــط از ط ــه فق ــت ک ــي اس تحریم
ــدگاه  ــود. از دی ــع می ش ــدف وض ــور ه ــه کش علی
نــوع تحریــم داراي پیشــینهاي  ایــن  تاریخــي، 
ــي و  ــت مل ــداف امنی ــه اه ــتیابي ب ــف در دس ضعی
اســت. دیگــر خواســت هاي سیاســت خارجــي 

تحریم چندجانبه
تحریمــي کــه در اعمــال آن بیــش از یــک کشــور، 
ــه،  ــم یکجانب ــا تحری ــه ب ــوده و در مقایس ــهیم ب س
ــار مالــي و تجــاري شــدیدي  تحریــم چندجانبــه، ب
ــراي تغییــر سیاســت مــورد  ــه کشــور هــدف، ب را ب
ــدف،  ــه کشــور ه ــرا ک ــازد. چ ــراض، وارد مي س اعت
ــان  ــردن زی ــراي کمک ــین ب ــن جانش ــکان یافت ام
ــي از  ــش بزرگ ــن بخ ــدارد. همچنی ــادي را ن اقتص
تولیــد ناخالــص ملــي ایــن کشــور، بــه واســطه نیــاز 
بــه مــراودات تجــاري و ســرمایهگذاري بین المللــي، 

تحــت تاثیــر تحریــم واقــع خواهــد شــد.

طبقه بندي تحریم ها از منظر اقتصادي یا 
غیراقتصادي بودن تحریم

ــا  ــادي ی ــر اقتص ــا از منظ ــدي تحریم ه در طبقه بن
غیراقتصــادي بــودن تحریــم، انــواع تحریــم عبارتنــد 

از:
تحریم اقتصادي

ایــن نــوع تحریــم بــر مبنــاي بي توجهــي بــه اعتبــار 
و حــق کشــور هــدف، در صحنــه بین المللــي اســت.

تحریم غیر اقتصادي
ــر  ــه وســیله کشــور فرســتنده ب ــه ب ــدي ک ــر قی ه
تجــارت و ســرمایه گــذاري بین المللــي کشــور 
هــدف، در راســتاي وادار ســاختن تغییــر سیاســتي 

شکل 1 - انواع طبقه بندي تحریم ها

شکل 2 - طبقه بندي تحریم ها از منظر اندازه یا حدود تحریم

شکل 3 - طبقه بندي تحریم ها از منظر تعداد کشورهاي تحریم کننده

مقــــــــاله
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ــام دارد. ــادي ن ــم اقتص ــود، تحری ــع ش وض

اشاره اي به برخي از تحریم هاي مشهور

ــاز  ــن ب ــاي که ــه دوران ه ــم، ب ــخ تحری ــه تاری ــر چ اگ
ــد)ص(  ــرت محم ــدن حض ــم ش ــر: تحری ــود، نظی می ش
و یارانــش در شــعب ابــي طالــب، امــا بــه ســبب افزایــش 
ارتبــاط دولت هــا در تاریــخ معاصــر جهــان، تحریم هــاي 

معــروف در دوره کنونــي اتفــاق افتــاده اســت.
کشــورهایي چــون کوبــا، ســوریه، عــراق و کــره شــمالي، 
بزرگتریــن  ولــي  بوده انــد  تحریــم  تحــت  مدت هــا 

تحریم هــاي تاریــخ عبارتنــد از:
 تحریم آلمان نازي پس از جنگ جهاني اول

 تحریم گسترده جمهوري اسالمي ایران در سال 
2012 تا کنون

و از برخــي جنبــه هــا، مي تــوان تحریــم ایــران را، 
بزرگتریــن تحریــم تاریــخ بشــریت دانســت.

مهمترین موارد پسا تحریم در حوزه بانکي

ــوري  ــم جمه ــم، در تحری ــا تحری ــوارد پس ــن م مهمتری
اســالمي ایــران، در حــوزه بانکــي، براســاس متــن توافــق 

نامــه هســته اي، لغــو مــوارد زیــر اســت:
 تحریم نقل و انتقاالت مالي

 ایجاد روابط کارگزاري بانکي جدید
 افتتاح شعب

ــراد و  ــراي اف ــي  ب ــاني مال ــام رس ــات پی ــه خدم  ارائ
ــي ــخاص حقوق اش

ــن  ــي و چندی ــکناس ایران ــکوکات و اس ــل مس  تحوی
ــر ــورد دیگ م

ــف، ب، د، و، ز،  ــاي ال ــق و در جزءه ــن تواف ــد 19 ای بن
ــط  ــي توس ــي و بانک ــاي مال ــع تحریم ه ــه رف س و ع، ب

ــه اســت: ــر پرداخت ــا، بشــرح زی ــه اروپ اتحادی
ــاي  ــخاص و نهاده ــن اش ــي بی ــاالت مال ــل و انتق  نق
اروپایــي، از جملــه موسســات مالــي، و اشــخاص و 

ــي ــات مال ــه موسس ــي از جمل ــاي ایران نهاده
 فعالیــت هــاي بانکــي، شــامل ایجــاد روابــط کارگزاري 
بانکــي جدیــد و افتتــاح شــعب و بانک هــاي تابعــه 
بانک هــاي ایرانــي در قلمــرو کشــورهاي عضــو اتحادیــه
)از جملــه  مالــي  رســاني  پیــام  ارائــه خدمــات   
ــرده  ــي نامب ــخاص حقوق ــراد و اش ــراي اف ــوئیفت( ب س

شــده در الحاقیــه  ي 1 پیوســت 2 شــامل بانــک مرکــزي 
ــي ــي ایران ــات مال ــران و موسس ــالمي ای ــوري اس جمه
ــات  ــوض، خدم ــاي بالع ــت وام ه ــه پرداخ ــد ب  تعه

ــران ــت ای ــه دول ــي ب ــاي ترجیح ــي و وام ه مال
ــه اوراق مشــارکت دولــت ایــران و   معامــالت راجــع ب

اوراق تضمیــن شــده توســط دولــت
 صادرات طال، فلزات گرانبها و الماس
 تحویل مسکوکات و اسکناس ایراني

همچنیــن جــزء الــف بنــد 21، منطبــق بــا زمــان بنــدي 
ــد: ــن مي گوی مشــخص شــده در پیوســت 5 چنی

معامــالت مالــي و بانکــي بــا بانک هــا و موسســات 
ــه  ــي مشــخص شــده در پیوســت 2، از جمل ــي ایران مال
ــران و افــراد و موجودیــت هایــي کــه  بانــک مرکــزي ای
 Specially بــه عنــوان دولــت ایــران در فهرســت
 Designated National and Blocked Person
ــه 3  ــه در الحاقی ــوي ک ــه نح ــد، ب ــده ان ــخص ش مش

ــامل: ــت، ش ــده اس ــت 2 آم پیوس
 افتتــاح و نگهــداري حســاب هــاي واســطه نــزد 

غیرآمریکایــي مالــي  موسســات 
 سرمایه  گذاري

 خرید و فروش ارز
 افتتاح اعتبارات اسنادي

 و نیز خروج بانک ها از لیست تحریم، شامل:
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران

 بانک ملي
 بانک ملت

 بانک صنعت و معدن
 بانک رفاه کارگران

 بانک سپه
 بانک تجارت

 بانک شهر
 بانک سامان
 بانک سرمایه

 بانک پاسارگاد
 بانک پارسیان

 پست بانک
 موسسه قرضالحسنه رسالت

 بانک کشاورزي
 بانک مسکن

 بانک دي
 بانک اقتصاد نوین

 بانک توسعه صادرات
 بانک سینا

 بانک قوامین
 بانک حکمت ایرانیان

 بانک ایران زمین
 بانک ایران و ونزوئال

 بانک کارآفرین
 بانک خاورمیانه

 بانک بین المللي کیش
 بانک گردشگري

 بانک توسعه تعاون
 بانک کارگشایي

 بانک آینده

برنامه جامع و کالن دوران پسا تحریم

برنامــه جامــع و کالن دوران پســا تحریــم را مي تــوان در 
ســه بخــش کلــي، تقســیم بنــدي نمود:

ــاي   ــه بازاره ــي ورود ب ــه آمادگ ــش اول: برنام  بخ
ــي جهان

هــا،  اســتراتژي  انــداز،  چشــم  بخــش،  ایــن  در 
ــد  ــدت و بلن ــان م ــدت، می ــاه م ــي، کوت ــاي آن برنامه ه
ــي،  ــه بازارهــاي جهان ــدت، به منظــور آمادگــي ورود ب م

ــد. ــي گردن ــي م ــث و بررس ــور بح ــل کش در داخ
 بخــش دوم: پذیــرش شــرکت هاي خارجــي در 

ــور ــل کش داخ
در ایــن بخــش، چشــم انــداز، اســتراتژي ها، برنامه هــاي 
آنــي، کوتــاه مــدت، میــان مــدت و بلنــد مــدت، 
به منظــور پذیــرش شــرکت هاي خارجــي، در داخــل 

ــد. ــي مي گردن ــث و بررس ــور بح کش
ــور در  ــاي حض ــت ه ــکار فرص ــوم: ش ــش س  بخ

خــارج از کشــور
ــاه مــدت، میــان  ــي، کوت در ایــن بخــش، برنامه هــاي آن
ــاي  ــت ه ــکار فرص ــور ش ــدت، به منظ ــد م ــدت و بلن م
ــي،  ــاره اي و جهان ــه اي، ق ــطح منطق ــش رو در س پی

ــد. ــي گردن بحــث و بررســي م
ــور در  ــاي حض ــا تهدیده ــه ب ــوم: مقابل ــش س  بخ

ــور ــارج از کش خ
ــاه مــدت، میــان  ــي، کوت در ایــن بخــش، برنامه هــاي آن
مــدت و بلنــد مــدت، به منظــور شــکار فرصت هــاي 
پیــش رو در ســطح داخلــي، بحــث و بررســي مي گردنــد.

بخش اول: برنامه آمادگي ورود به بازارهاي جهاني
آمادگــي بــراي ورود بــه بازارهــاي جهانــي، شــامل 
ــد  ــدت و بلن ــان م ــدت، می ــاه م ــي، کوت ــاي آن برنامه ه

ــت: ــر اس ــدت زی م
برنامه هاي آني

 آمادگــي بــراي افتتــاح نمایندگــي و دفاتــر در خــارج 
از کشــور

شکل 4 - طبقه بندي تحریم ها از منظر اقتصادي یا غیراقتصادي بودن تحریم
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 آمادگــي بــراي مذاکــره در جهــت تثبیــت اولیــه 
حضــور در بازارهــاي جهانــي

برنامه هاي کوتاه مدت
ــي در  ــازگار خارج ــاي ناس ــن رقب ــائي مهمتری  شناس

ــي ــاي جهان بازاره
ــاي  ــن شــرکاي خارجــي در بازاره  شناســائي مهمتری

جهانــي
برنامه هاي میان مدت

ــه  ــي مقابل ــدت اجرائ ــد م ــه بلن ــن برنام ــه و تدوی  تهی
ــاي  ــي در بازاره ــازگار خارج ــاي ناس ــن رقب ــا مهمتری ب

ــي جهان
 تهیــه و تدویــن برنامــه بلنــد مــدت اجرائــي مشــارکت 

بــا مهمتریــن شــرکاي خارجــي در بازارهــاي جهانــي
برنامه هاي بلند مدت

 اجــراي برنامــه بلنــد مــدت اجرائــي مقابلــه بــا 
مهمتریــن رقبــاي ناســازگار خارجــي در بازارهــاي 

جهانــي
ــا  ــارکت ب ــي مش ــدت اجرائ ــد م ــه بلن ــراي برنام  اج

مهمتریــن شــرکاي خارجــي در بازارهــاي جهانــي
بخــش دوم: پذیــرش شــرکت هاي خارجــي در داخــل 

کشــور
در  خارجــي  شــرکت هاي  پذیــرش  بــراي  آمادگــي 
ــاه مــدت،  ــي، کوت داخــل کشــور، شــامل برنامه هــاي آن

ــت: ــر اس ــدت زی ــد م ــدت و بلن ــان م می
برنامه هاي آني

شــرکت هاي  شناســائي  ســازماني  واحــد  ایجــاد   
خارجــي بــا رویــه مثبــت نســبت بــه فعالیــت شــرکت. 

ــامل: ش
 فراتکنولوژي

 هم سطح تکنولوژي
شــرکت هاي  شناســائي  ســازماني  واحــد  ایجــاد   
ــه فعالیــت شــرکت.  ــا رویــه منفــي نســبت ب خارجــي ب

ــامل: ش
 فراتکنولوژي

 هم سطح تکنولوژي
برنامه هاي کوتاه مدت

ــرکت هاي  ــائي ش ــازماني شناس ــد س ــازي واح  فعالس
خارجــي بــا رویــه مثبــت نســبت بــه فعالیــت شــرکت. 

ــوزه: در دو ح
 فراتکنولوژي

 هم سطح تکنولوژي
ــرکت هاي  ــائي ش ــازماني شناس ــد س ــازي واح  فعالس
خارجــي بــا رویــه منفــي نســبت بــه فعالیــت شــرکت.. 

ــوزه: در دو ح
 فراتکنولوژي

 هم سطح تکنولوژي
برنامه هاي میان مدت

 تهیــه برنامــه دریافــت تکنولــوژي از شــرکت هاي 
ــت ــه مثب ــا روی ــوژي ب ــي فراتکنول خارج

 تهیــه برنامــه مشــارکت بــا شــرکت هاي خارجــي هــم 
ســطح تکنولــوژي بــا رویــه مثبــت

 تهیــه برنامــه مقابلــه بــا رقابــت شــرکت هاي خارجــي 
فراتکنولــوژي بــا رویــه منفــي

 تهیــه برنامــه مقابلــه بــا رقابــت شــرکت هاي خارجــي 
هــم ســطح تکنولــوژي بــا رویــه منفــي

برنامه هاي بلند مدت
ــرکت هاي  ــوژي از ش ــت تکنول ــه دریاف ــراي برنام  اج

ــه مثبــت ــا روی ــوژي ب خارجــي فراتکنول
ــي  ــرکت هاي خارج ــا ش ــارکت ب ــه مش ــراي برنام  اج

ــه مثبــت ــا روی ــوژي ب هــم ســطح تکنول
رقابــت شــرکت هاي  بــا  مقابلــه  برنامــه  اجــراي   

خارجــي فراتکنولــوژي بــا رویــه منفــي
رقابــت شــرکت هاي  بــا  مقابلــه  برنامــه  اجــراي   

خارجــي هــم ســطح تکنولــوژي بــا رویــه منفــي
بخــش ســوم: شــکار فرصــت هــاي حضــور در خــارج 

از کشــور
ــدت  ــد م ــاي بلن ــر برنامه ه ــد ب ــا تاکی ــن بخــش ب در ای
ــرش  ــي و پذی ــاي جهان ــه بازاره ــاي ورود ب در حــوزه ه

ــامل: ــور، ش ــل کش ــي در داخ ــرکت هاي خارج ش
ــا  ــارکت ب ــي مش ــدت اجرائ ــد م ــه بلن ــراي برنام  اج

ــي ــاي جهان ــي در بازاره ــرکاي خارج ــن ش مهمتری
ــرکت هاي  ــوژي از ش ــت تکنول ــه دریاف ــراي برنام  اج

ــه مثبــت ــا روی ــوژي ب خارجــي فراتکنول
ــي  ــرکت هاي خارج ــا ش ــارکت ب ــه مش ــراي برنام  اج

ــه مثبــت ــا روی ــوژي ب هــم ســطح تکنول
مي بایستي اقدامات زیر را انجام داد:

ــا  ــاال ی ــت ب ــا اولوی ــي ب ــاي جهان ــائي بازاره  شناس
بعبارتــي بازارهــاي جهانــي بالفعــل

ــا  ــي ی ــت میان ــا اولوی ــي ب ــاي جهان ــائي بازاره  شناس
ــوه ــي بالق ــاي جهان ــي بازاره بعبارت

ــل  ــي بالفع ــي بازارهــاي جهان ــک اطالعات  تشــکیل بان
ــوه و بالق

بانــک اطالعاتــي شــرکت هاي خارجــي   تشــکیل 
ــت ــه مثب ــا روی ــوژي ب فراتکنول

 تشــکیل بانــک اطالعاتــي شــرکت هاي خارجــي هــم 
ســطح تکنولــوژي بــا رویــه مثبــت

 تعییــن کلیــه تعرفــه هــاي حمایتــي داخلــي و 
بین المللــي در راســتاي برنامــه بلنــد مــدت ایــن بخــش
 برنامــه ریــزي جــذب و بهــره بــرداري از کلیــه تعرفــه 
راســتاي  در  بین المللــي  و  داخلــي  هــاي حمایتــي 

ــن بخــش ــدت ای ــد م ــه بلن برنام
 اجــراي برنامه هــاي بلنــد مــدت ســه گانــه ایــن 

ــش بخ
بخــش ســوم: مقابلــه بــا تهدیدهــاي حضــور در خــارج 

از کشــور
ــدت  ــد م ــاي بلن ــر برنامه ه ــد ب ــا تاکی ــن بخــش ب در ای
ــرش  ــي و پذی ــاي جهان ــه بازاره ــاي ورود ب در حــوزه ه

ــامل: ــور، ش ــل کش ــي در داخ ــرکت هاي خارج ش
 اجــراي برنامــه بلنــد مــدت اجرائــي مقابلــه بــا 
مهمتریــن رقبــاي ناســازگار خارجــي در بازارهــاي 

جهانــي
رقابــت شــرکت هاي  بــا  مقابلــه  برنامــه  اجــراي   

خارجــي فراتکنولــوژي بــا رویــه منفــي
رقابــت شــرکت هاي  بــا  مقابلــه  برنامــه  اجــراي   

خارجــي هــم ســطح تکنولــوژي بــا رویــه منفــي
مي بایستي اقدامات زیر را انجام داد:

 تشــکیل بانــک اطالعاتــي مهمتریــن رقبــاي ناســازگار 
خارجــي در بازارهــاي جهانــي

بانــک اطالعاتــي شــرکت هاي خارجــي   تشــکیل 
ــي ــه منف ــا روی ــوژي ب فراتکنول

 تشــکیل بانــک اطالعاتــي شــرکت هاي خارجــي هــم 
ســطح تکنولــوژي بــا رویــه منفــي

ــن  ــه ای ــه گان ــدت س ــد م ــاي بلن ــي برنامه ه  بازبین
بخــش بــر مبنــاي بانک هــاي اطالعاتــي تشــکیل شــده
 اجــراي برنامه هــاي بلنــد مــدت ســه گانــه ایــن 

ــش بخ شکل 5 - برنامه جامع و کالن دوران پسا تحریم

مقــــــــاله
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بعضي شــرکت های اعطای کارت پرداخت، در گذشته 
شــهرت خیلي خوبی در درستکاری نداشته اند و بطور 
ســنتی گاهي فریبنده عمل کرده اند. به نظر می رســد 
این امر موجب شــده که برخی مشتریان برای همیشه 
استفاده از این کارت ها را کنار بگذارند. اکنون شماري 
از شرکت هاي کارت هاي پرداخت از کسب سود صرف 
دست کشــیده و یکی از نشانه هاي این تغییر رویکرد، 
رو آوردن به کارت هاي اعتباري سبز است. به هرحال، 
اگر می خواهید از کارت پرداخت استفاده کنید، چرا از 

نوع سازگار با محیط زیستش استفاده نکنید؟
 اصوال کارت هاي دوســتدار محیط زیست به دو دسته 
تقسیم مي شــوند که مي توانند همپوشاني نیز داشته 
باشــند: کارت هایي که با استفاده از آنها به برنامه هاي 
خیریــه و حمایت از محیط زیســت کمک مي کنید و 

کارت هایــي که از مــواد تجدیدپذیر و آلي ســاخته 
مي شود. 

کارت هاي پرداخت با برنامه هاي خیریه و 
زیست محیطي

کارت هاي اعتباري دوســت محیط زیســت مثل یک 
برنامه تشویقی عمل می کند. برای هر دالری که خرج 
می کنیــد، درصدی برای خرید ســهمیه کربن یا یک 
کمک بالعوض اختصاص داده شــده است. با استفاده 
از این کارت ها، شما تنها با انجام همان کارهای روزمره 

همیشگی، تاثیری مثبت بر محیط زیست می گذارید. 
این کارت ها به چندین شیوه عمل مي کنند:

1. سهمیه های کربن
ســهمیه کربن بــرای جبران میزان کربنی اســت که 
هر روز وارد جو می شــود. اساســا درصــدی از پولی 

که شــما خرج می کنید به پروژه های کاهش انتشــار 
دیاکســیدکربن اختصاص دارد که در جهت جلوگیری 
از انتشــار دیاکســیدکربن به جو و پاکسازی آن عمل 

مي کنند. 
2. کمــک مالــی بــه مــوارد مختلــف اجتماعی و 

زیست محیطی
از تجــارت عادالنه قهــوه تا حفاظــت از جنگل های 
بارانی، هر کســی انگیزه ای بــرای برنامه های حمایتی 
دارد. بعضی از شــرکت های کارت پرداخت، برنامه های 
تشویقی برای کمک به این موارد براه انداخته اند که بر 
مبنای میزان استفاده از کارت پرداخت عمل مي کند. 

3. حمایت از گونه های در خطر انقراض
برخی شــرکت های دست اندرکار این صنعت، درصدی 
از ســود حاصل را صرف مطالعه دربــاره گونه های در 

یک کارت  دوســت محیط زیســت به شــیوه های مختلفی می تواند در محیط اطــراف تفاوت ایجاد کند. اســتفاده از کارت 
پرداخت قســمتی از زندگی روزانه طبقه متوسط مردم براي اموري مثل خرید اینترنتی، معامالت یا پرداخت بهاي بنزین 
اســت. استفاده مســووالنه از کارت هاي اعتباري در این شرایط، نقش مهمی پیدا کرده و یکی از روش هایی که می تواند به این 

امر کمک کند، "سبز" کردن امور تجاری شخصی است. 

کارت هاي اعتباري دوست 
محیــــط زیســـت

مقــــــــاله

هاي اعتباري دوستهاي اعتباري دوست
زیســـتزیســـت
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خطــر انقراض و تهیه پناهگاه بــراي آنها یا حمایت از 
زیستگاهشان مي کنند. 

4. امتیاز خرید محصوالت سازگار با محیط زیست
این دســته از کارت های دوست محیط زیست، به شما 
اجازه می دهند که با جایزه ای که ازطریق اســتفاده از 
این کارت ها نصیب شما می شود، محصوالت سازگار با 

محیط زیست خریداری کنید. 
بعضی از کارت هاي اعتباري دوست محیط 

زیست رایج
 MasterCard Greenpay، درصــدی از چیزی را 
کــه خرج می کنید برای کاهش انتشــار کربن مصرف 

می کند. 
Eco Smart Card : متعلق به HSBC به شما قدرت 
انتخاب بین خرید محصوالت سازگار با محیط زیست و 
کمک به کارهای خیریه را می دهد. شــما به ازای هر 

دالر خرید یک امتیاز می گیرید. 
Brighter Planet : چندین برنامه از جمله کارت هاي 
اعتباري را در این زمینه اجرا می کند. بوســیله برنامه 
کارت پرداخت، آنها به ازای هر 1000 دالری که شما 
خرج می کنید، 1 تن انتشــار کربن را جبران مي کنند. 
این مقدار مثل این اســت کــه 2000 مایل رانندگی 

نکنید. 
یک ســرچ در گوگل برای کارت هاي پرداخت سبز یا 
دوست محیط زیست ممکن اســت صدها مورد از این 
نوع را نشــان دهد. این برنامه بین شــرکت های کارت 
پرداخت، محبوبیتی بیش از پیش کســب کرده است 
اما باید توجه داشــت که بدهــی کارت هاي اعتباري، 
دوســتدار محیط زیســت و بودجه شــما نیست. اگر 
می خواهید از کارت پرداخت استفاده کنید، به اندازه ای 
خرید کنید که در هر ماه از عهده جبرانش برآیید. زیر 
بار قرض کارت پرداخــت نروید حتي اگر دلیل خوبی 

برای آن وجود داشته باشد. 
کارت هاي ساخته شده با مواد کامال 

تجدیدپذیر و آلي
  برخي شرکت هاي پیشرو در سال هاي اخیر کارت هاي 
کامال تجدیدپذیر به بــازار عرضه کرده اند. در اینجا به 

عنوان نمونه، به دو نوع از آنها اشاره مي کنیم. 
 Nippon و Toppan Printing دو شــرکت ژاپنــی 
Engineering Corporation دو نوع کارت مختلف 
را توســعه داده انــد که ماده اصلی ســازنده آنها کاغذ 
اســت. این دو نــوع عبارتند از یک کارت هوشــمند 
تماسی به نام "KAMICARD" و یک کارت هوشمند 
و غیرتماســی به نام "RFID-KAMICARD". فروش 
نمونه های اولیه ایــن کارت ها که می توانند در کاهش 
تخریب محیط زیســت موثر باشــند از ماه مارس سال 
2009 شروع شده و در آوریل همان سال فروش انبوه 

آن آغاز شد. 

"KAMICARD" کارت های تماسی
بدنــه کارت بــا الیه هــای مخصوص و مقــاوم کاغذ 
ساخته شــده و بدون هر گونه مواد افزودنی و روکش 
پالســتیکی است. مقاومت )در برابر گرما، آب، روغن و 
فشــار فیزیکی و... ( در این محصول در مقایسه با انواع 
موجود مشــابه در بازار به طرز قابل توجهی بهبود پیدا 

کرده است. 
خصوصیات

• کارکردی مناســب به عنــوان کارت هویت و کارت 
هدیه

• قابلیت نصب تراشــه در آن بر اســاس اســتاندارد 
 ISO7816

• تناســب عالی بــرای SIM و توانایی اســتفاده برای 
کارت های USIM گوشی های تلفن موبایل

• قابلیت تجزیه پذیری در خاک به خاطر ساخته شدن 
از کاغــذ 100 درصد با کیفیت )که تماما از ســلولوز 

ساخته شده(
• مناســب به عنوان سوخت جایگزین در برابر سوخت 
فســیلی )به خاطر مواد ســازنده اش کمتر دی اکسید 

کربن منتشر می کند(
"RFID KAMICARD" کارت های غیر تماسی

در ســاخت  بدنه این کارت نیز ماننــد کارت قبلي از 
کاغذ اســتفاده شــده و کامال تجدیدپذیر است. عالوه 
بر این، از تکنولــوژي باالیي براي قرار دادن مداري به 
عنوان آنتن در آن استفاده شده که همراه با تراشه هاي 

خاص عمل مي کند. 
خصوصیات

از آنجایــی که تعبیــه فرورفتگی آنتــن IC در کاغذ 
امکانپذیر است، RFID می تواند نه تنها به عنوان کارت 
هویت، بلیط مسافرتی و کارت خرید، بلکه برای طیف 
وســیعی از مواردی بکار برود که هم اکنون در شــکل 
کاغذی توزیع می شــوند مانند تحویل کاال در منزل و 
کنتــرل ورود و خروج برچســب چمدان ها. از آنجا که 
کارت از کاغذ معمولی ســاخته شــده، آنتن مســی و 
تراشــه IC )ساخته شده از ســیلیکون( را می توان در 
جریان خمیر کــردن کارت در کارخانه بازیافت، کامال 
از آن جدا کرد. کاغذ با کیفیت باال به کاغذ معمولي و 
کاغذ ضخیم تر به صورت کاغذ مقوا بازیافت می شــود. 
مواد آنتن مي تواند با صرف کمترین انرژی جدا شده و 
به عنوان منبعی با ارزش از مس اســتفاده شود و مواد 
سلیکونی تراشه IC، می تواند به عنوان مواد چسبنده و 

مقاوم مورد استفاده قرار گیرد. 
دورنما

مطابق گــزارش انجمن بین المللي ســازندگان کارت 
 International Card Manufacturers(
Association(، فقــط در ســال 2006، حــدود 17 
میلیارد قطعه کارت پالســتیکي تولید شــد و تنها در 

هر سال، 10 میلیارد کارت هدیه جدید تولید مي شود. 
متاسفانه این کارت ها بعد از استفاده دور انداخته شده 
و هر ســاله میلیون ها تن پالســتیک به محیط زیست 
تحمیــل مي کننــد. در حقیقت 10 میلیــارد کارت 
هدیه، بین 75 تــا 100 میلیون پوند )34019428 تا 
45359237 کیلوگرم( PVC )ماده اولیه اي که عمدتا 
در این کارت ها و کارت هاي مشــابه استفاده مي شود( 
به محیط زیســت اضافه مي کنند. در حال حاضر تنها 
تعداد کمی از این میلیاردها کارت بازیافت می شــود و 
مابقی عمدتا سوزانده شده  یا به عنوان پس مانده های 
صنعتی دفن می شوند. PVC  داراي ترکیبات سرطان زا 
و سمي شامل کلرین و فلزات سنگین است. بدتر اینکه 
PVC هنگام ســوختن، دیوکســین و گازهایي سمي 
مثل هیدروژن کلراید آزاد مي کند. توســعه محصوالت 
تجدیدپذیر و ســازگار با محیط زیست می تواند نگرانی 

در این زمینه را کم کند. 
چرخه بازیافت

در چرخه بازیافت نیــز به میزان قابل توجهي  از مواد 
تجدیدپذیر جنگلی استفاده شده و از این رو مقدار کل 
دیاکسیدکربن در چرخه کلی، ثابت می ماند. با استفاده 
از مواد ضایعاتی به عنوان سوخت جایگزین، از افزایش 
دیاکسیدکربن به دلیل ســوزاندن سوخت فسیلی نیز 
جلوگیری می شــود.  این دو شرکت حتی به تازگی در 
کارت های خود دانه های گیاه نیز تعبیه کرده و به این 
ترتیب کارت های بیمصرف می توانند براســتی "سبز" 

شوند. 
 آماده سبز شدن هستید؟ 

نظر سنجی ها نظر دیگری دارند
در پاســخ به درخواست مشــتری ها براي محصوالت 
سازگار با محیط زیســت، بسیاري از شرکت هاي دیگر 
از جملــه American Express و U. S Bank  هم 
کارت هاي پرداختي را عرضه کردند که به محیط زیست 
کمک کرده یا حداقل به آن آســیب نمي رســانند. در 
عین حــال، U. S Bank از ســال 2008 کارت های 
تجزیه پذیري عرضه کرده است که در مدت زمان 9 ماه 
تا 5 سال، تا 99 درصد تجزیه می شوند و به گفته این 
بانک، این محصول کامال مطابق اســتاندارد کارت های 
معمول ساخته شده و عمر قفس های استانداردی هم 
دارد. به هر حال، نظرسنجی ها نشان می دهد که هنوز 
همه مشتری ها عالقه مند به سبزشدن نیستند. مطابق 
نظرسنجی CreditCards. com در سال 2009، 53 
درصد دارندگان کارت گفتند که کارت های پالستیکی 
خــود را با موارد بازیافت شــده و تجزیــه پذیرعوض 
نمي کنند حتی اگر شــرایطی مشابه با کارت های حال 
حاضر آنها داشــته باشند. در حقیقت 18 درصد از این 
افراد گفتند که خیلی مایل به این کار نیســتند و 35 
درصد هم گفتند که اصال مایل به چنین کاری نیستند. 

منابع: 
www. CreditCards. com - www. hubpages. com - www. toppan. co. jp - www. en. akihabaranews. com - www. icma. com
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