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| اتاق خبر|ایران کیش|

سرمقاله

انتشــار مصوبه جدیــد دولت درباره ســاماندهی 
پرداخت هــای الکترونیکــی که در قالــب آئین نامه 
اجرایی بودجه ســال ۹۷ تصویب شده، موج تازه ای 
از اظهارنظرها را درباره ضرورت ها یا پرهیز از تدوین 
مقررات  به راه انداخته اســت. بررســی این نظرات 
نشــان می دهد وزن دیدگاه هایی که به این مصوبه 
با احتیاط نگاه کرده اند، بیشــتر اســت چرا که این 
نگرانی وجــود دارد چنین مصوباتی زمینه ســاز افزایش دســت وپا گیر 
مقررات و قوانین در حوزه پرداخت الکترونیکی و خصوصاً سد راه فعالیت 

مقوالتی مانند فین تک ها و... شوند.
سؤال اساسی اما این است که آیا واقعاً ما در کشور با فراوانی قوانین و 
مقررات دست به گریبان هستیم؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا این ازدحام 
قانونی به صورت یکســان در تمامی حوزه و زیربخش هــا وجود دارد یا 
عالوه بر کثرت، عدم تناســب در توزیع مقررات نیز بر مشکالت افزوده 

است؟
با وجود چنین پرسش هایی به نظر می رســد باید به احتیاط بیشتری 
در مورد مقوله مقررات گذاری در کشور صحبت و قضاوت کرد، دست کم 
اینکه نمی توان شــرایط ســایر بخش ها را به حوزه بانکداری و پرداخت 
الکترونیکی تعمیم داد. یکی از دالئل روشن این ناروایی، مقایسه  قوانین 
و مقرراتی اســت که در بخش بانکی و پولی کشــور وجــود دارد؛ کافی 
است به آرشیو ســایت بانک مرکزی مراجعه کنید تا با انبوهی از قوانین 
و مقررات که سابقه برخی از آنها به دهه ۵۰ خورشیدی می رسد، مواجه 
می شــوید یا بخشــنامه های فراوانی را خواهید دید که تقریباً هر روز بر 

تعدادشان اضافه می شود. 
چنین مجموعــه بزرگی از قوانیــن و مقررات در حالــی برای بخش 
پولی و بانکی وجــود دارد که در حال حاضر بخش مهمی از فعالیت های 
بانکی و جریان پول در کشــور با دخالت و نقش آفرینی شبکه پرداخت 
انجام می شود تا جایی که بی راه نیســت اگر بگوییم، بیش از ۹۰ درصد 
تراکنش هــای الکترونیکی در شــبکه بانکی در حــوزه پرداخت انجام 
می شــود و تنها ده درصد این تراکنش ها صرفاً بانکی و خارج از شــبکه 

پرداخت است.
با این حال امــا قوانین و مقررات ناظر و مربــوط به عملیات پرداخت 
الکترونیکــی به هیچ وجــه از کفایت الزم برخوردار نیســت و تناســبی 
با ایــن تأثیرگذاری و نقش در حــوزه پولی و بانکی نــدارد. نمونه های 
فروانی می توان برشــمرد که به علت نبود یا کمبــود مقررات در حوزه 
پرداخت، اختالفات عمــده ای میان بازیگران این حــوزه به وجود آمده 
یا ســرمایه گذاران و فعاالن دچار زیان های کالنی شده اند. از سوی دیگر 
نیز مساعد نبود فضای کســب وکار در این حوزه به علت نبود یا کمبود 
بسترهای قانونی کافی، ســرمایه گذاران را از حضور بیشتر در این بخش 

بازداشته و کشور را دچار عدم النفع کرده است.
با این حال دغدغه آن دســته از کارشناسان و فعاالنی که نگران تکرار 
رویه تورم مقررات در حوزه پرداخت الکترونیکی هســتند نیز کاماًل قابل 
فهم و درک اســت چرا که مقوله مانند پرداخــت الکترونیکی به لحاظ 
پیوند مستقیمی که با فناوری و پیشــرفت سریع آن دارد باید از آزادی 
عمل کافی برخوردار باشــد ولی این به معنای چشم پوشــی از خألهای 

فعلی در حوزه مقررات و قوانین نیست.
مصوباتی مانند مصوبه اخیر دولت دربــاره حوزه پرداخت الکترونیکی 
می تواند نقطه عزیمت و بهانه مناسبی برای احصاء این کمبودها و تالش 
برای مرتفع کردن آنها باشد. خوشــبختانه شرکت شاپرک نیز اخیراً در 
فراخوانی از کارشناسان و فعاالن حوزه پرداخت دعوت کرده است تا در 
تدویــن مقررات مرتبط به برخی حوزه ها مشــارکت کنند و این حرکت 
می توانــد به عنوان مکملی به تدوین و غنای بیشــتر مقررات الزم برای 

حوزه پرداخت الکترونیکی عمل کند.

حوزه پرداخت الکترونیکی با تورم 
مقررات مواجه است یا کمبود؟

همکاری متفاوت با استارت آپ ها
و تمرکز ایران کیش بر NFC در سال 9۷

تمرکز بر فراهم کردن بستر NFC در کلیه دســتگاه های MPOS و POS جزو برنامه های 
اصلی ایران کیش در ســال ۹۷ است. پیمان طبری، معاون فناوری اطالعات ایران کیش با 
بیان این مطلب افزود: »بنا داریم امکان فروش تاپ آپ روی دستگاه های پوز ایران کیش را 
عملیاتی کنیم تا مشتریان، به صورت تاپ آپ و وچر یا شارژ برای موبایل هایشان خریداری 

کنند.«
وی همچنیــن به توجه ویژه ایران کیش به اســتارت آپ ها در ســال ۹۷ اشــاره کرد و 
 MPG ،ها از امکاناتی اســت که برای اســتارت آپ ها فراهم خواهیم کردAPI گفت: »تولید
و MPOS ایران کیش به صورت API در خواهد آمد تا اســتارت آپ ها از آن استفاده کنند و 
خودشان به صورت مستقل اپلیکیشن بنویسند و از طریق این امکان همکاری ایران کیش و 
استارت آپ ها بیش از گذشته شود.« معاون فناوری اطالعات ایران کیش افزود: »همکاری 

ایران کیش و استارت آپ ها در سال جدید به طور ویژه ای در دستور کار است.«
طبری همچنین به کیوســک پرداخت سی ان جی ایران کیش که در سال گذشته جایزه 
بهترین محصول ســخت افزاری کشــور را از آن خود کرده است اشــاره کرد و گفت: »این 
محصول با همکاری شــرکت گاز روند روبه رشــد خود را طی می کند و تصمیم داریم این 
پروژه را در پمپ های بنزین نیز اجرایی کنیم.« وی استراتژی شرکت در سال ۹۷ را افزایش 
کیفیت بستری که ایران کیش در ســال ۹6 در بخش های ام پوز، اینترنت و موبایل ایجاد 
کرده است، دانســت. پیمان طبری با اشــاره به نرم افزار پرداخت پات که در سال گذشته 
امکاناتی چون چندزبانه شدن و همین طور استفاده از آن برای نابینایان را فراهم کرده است 

گفت: »در نیمه اول سال جدید سورپرایزهای دیگری برای محصول پات خواهیم داشت.«

صادق فرامرزی
مدیرعامل

اپلیکیشن پات در سال ۹۷ امکانات جدیدی را به کاربران عرضه کرده است.
مهم ترین ســرویس جدید پات، امکان خرید بلیت هواپیما است. پات برای تمامی 
کسانی که عاشق سفر هســتند این مژده را می دهد که از هم اکنون با دانلود نسخه 
جدید این اپلیکیشن و ورود به صفحه گردشگري آن، امکان خرید بلیت پرواز داخلي 

و خارجي، بلیت اتوبوس و رزرو هتل را خواهند داشت.
این اپلیکیشــن همچنین در این نســخه امکان ثبت درخواست شرکت در طرح 

آسان خرید بانک تجارت را فراهم آورده است.
»پات کلیپ« بخش جدید دیگر این نرم افزار است که ویدیو و عکس های دیدنی و 

امکانات جدید اپلیکیشن پات رونمایی شد

چیزی بیش از یک اپ پرداختی
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برندگان خودروی 2۰6 جشنواره 
طالیی بانک تجارت و ایران کیش 
ویژه مراکــز تجاری خرید نام آوران 
شوش و شهرداری تهران مشخص 
شــدند. مجتبی عابدینی از پاساژ 
نام آوران شوش و محمد نصراهلل زاده 
از مرکز تجــاری بلور شــهرداری 
برندگان خوش شــانس جایزه ویژه 

پژو 2۰6 این جشنواره بودند.
جشــنواره طالیی بانک تجارت و ایران کیش ویژه مراکز تجاری خرید تهران، 

شیراز، اصفهان، مشهد مقدس، تبریز و قشم به صورت ماهانه برگزار می شد.
همچنین 2۰ کارت هدیه پنج میلیون ریالــی به پذیرندگان و 6۰ کارت هدیه 
 POS یک میلیون ریالی به دارندگانی که در این مجموعه ها از طریق دستگاه های

ایران کیش خرید خود را به انجام رسانده اند نیز اهدا شد.

هر هفته ده ها هزار پذیرنده به جمع کســانی که در قرعه کشــی  روزانه دومین 
جشنواره پذیرندگان شرکت می کنند، اضافه می شود.

احمدی، رئیس باشگاه مشــتریان ایران کیش با بیان اینکه برای اطالع رسانی 
هرچه بیشــتر به پذیرندگان در رابطه با دومین جشنواره پذیرندگان ایران کیش، 
قرعه کشی روزانه انجام می شود و هر روز به یک نفر از پذیرندگان که بروشورهای 
ارسالی جشنواره را دریافت و تراکنش شاخص ۷۷88 انجام داده باشد، یک جایزه 

2۰6 هزار تومانی اهدا می شود.
وی اضافه کرد: »در طی یک ماه گذشــته تعداد شــرکت کنندگانی  که در این 
قرعه کشی های روزانه شرکت داده شده اند ۵ برابر شده است. این نشان از عملکرد 

بسیار خوب پشتیبانان شرکت ایران کیش نیز دارد.«
وی همچنین درباره دومین جشنواره پذیرندگان ایران کیش در سال ۹۷ گفت: 
»قرار است تا در ســه مرحله قرعه کشــی، به پذیرندگان هر استان، یک خودرو 
2۰6 اهدا شــود و جایزه ویژه این جشــنواره نیز یک جایزه ۴۰۰ میلیون تومانی 
خواهد بود.« احمدی گفت: »به صورت قطعی به پذیرندگان هر استان کشور، یک 
خودروی 2۰6 تعلق می گیرد، عالوه بر این، ۴ خودرو نیز به صورت قرعه کشی که 
در سطح کل کشــور انجام می پذیرد به پذیرندگان تعلق خواهد گرفت و طبیعتاً 

برای این ۴ خودرو شانس استان های بزرگ بیشتر است.«

شــرکت کارت اعتباری ایران کیش از ابتدای اســفند سال گذشــته تا پایان 
فروردین ماه امسال ۱8۵ درگاه پرداخت اینترنتی غیرمجاز را مسدود کرده است.

این شرکت در راســتای نظارت مســتمر بر درگاه های پرداخت اینترنتی طی 
دو ماهه اســفند ۹6 و فروردین ۹۷ بالغ بر ۱8۵ درگاه غیرمجاز را مسدود کرده 
که ۱۵۱ درگاه در میان آنها ســرویس های غیرمجاز ارائه می کردند. در میان این 
درگاه هــا 28 مورد با معرفی پلیس فتا، 6 مورد با رصد واحد بازرســی شــرکت 

مسدود شده است.
ایران کیش در راستای عمل به مســئولیت های قانونی، نظارت مستمر بر تمام 
پذیرندگان به خصوص درگاه های پرداخت اینترنتی را در دستور داشته است و بر 
همین مبنا هم طی سال های اخیر بدون در نظر گرفتن تعداد تراکنش ها و درآمد 
احتمالی برای شــرکت، همواره نسبت به شناســایی و مسدودسازی درگاه های 

غیرمجاز اقدام کرده است.

پایان جشنواره طالیی در بازارهای نام آوران
و بلور شهرداری تهران

استقبال بی نظیر
از دومین جشنواره پذیرندگان ایران کیش

18۵ درگاه غیرمجاز اینترنتی
در تور ایران کیش

یکپارچگی فرایندها 
منجر به اخذ سه گواهینامه در یک روز شد

احمد هادی پور، معاون طرح و برنامه ایران کیش درباره اخذ اســتاندارد ۱۰۰۰۴ برای 
نخستین بار که در سال گذشــته توسط ایران کیش دریافت شد اظهار داشت: »اخذ این 
اســتاندارد بیان کننده این اســت که نگاه مشــخصی برای افزایش سطح کیفی رضایت 
مشــتریان در ایران کیش وجود دارد و در جهت یافتن علــت نارضایتی ها و کاهش آنها 

گام برمی دارد.«
هادی پور با اشاره به اینکه ایران کیش در سال ۹6، طی یک روز موفق به اخذ و تمدید 
ســه گواهینامه ایزو ۹۰۰۱، ایزو ۱۰۰۱۵، ایزو ۱۰۰۰۴ شــده است، گفت: »این موضوع 
نشــان می دهد که در کنار استانداردسازی فرایند سازمان، یکپارچگی فرایندها نیز شکل 

گرفته است.«
وی اضافه می کند: »باید برای میزان رضایتمندی ســازوکاری تعبیه شــده و در جهت 
حل مشکالت مردم، طبق استانداردها اقدام کنیم، اینکه چگونه سؤاالت رضایت سنجی با 
چه شاخص هایی تعیین و بازخوردها چگونه و به کدام واحدها ارجاع داده بشود و در صدد 
اجرای این بازخوردها چگونه گام برداشته شود طبق این استاندارد مشخص خواهد شد.«

اســتاندارد ۱۰۰۰۴ برای طراحــي، برنامه ریزی و اجرای فرآیند پایــش و اندازه گیری 
رضایت مشتریان تدوین می شــود. طبق این استانداردســازی، تمام ذینفعان شناسایی 
می شــوند، در ادامه بــرای اکثر خدمــات محصوالت شــاخص هایی تعریف می شــود 
شــاخص هایی که میزان رضایت اســتفاده و تمایل به اســتفاده از محصوالت را تعریف 
می کننــد. این اســتاندارد راهنمایــی مطلوب بــرای تدوین روش های حرفــه ای برای 

اندازه گیری میزان رضایت مشتریان است.

سرگرم کننده را به اشتراک می گذارد.
از ســوی دیگر تعداد بانک ها و مؤسسات قرض الحســنه ای که امکان انتقال وجه 
بــا کارت آنها از طریق اپلیکیشــن پات فراهم شــده، مدام در حال افزایش اســت. 
هم اکنون بــا پات می توان با کارت بانک های ملی، ملت، تجارت، ســپه، پارســیان، 
سامان، کشــاورزی، صنعت ومعدن، اقتصاد نوین، شهر، انصار، دی، پست بانک، ایران 
زمین، قوامین، حکمت ایرانیان، خاورمیانه، آینده، مهر اقتصاد، سرمایه، رفاه، موسسه 
اعتباری ملل، بانک قرض الحســنه رسالت و موسســه کوثر عملیات انتقال وجه را 

انجام داد.
پات برای تمام کســانی که این اپلیکیشــن را به دیگران معرفــی کنند، هدیه ای 

بی نظیر در نظر گرفته است.
کیف پول افرادی کــه در این روزها پات را به دیگران معرفی کنند و در قســمت 
معرف، شماره موبایل آنها آورده شود، شارژ می شود، این هدیه هیچ محدودیتی ندارد 
و به ازای هریک نفر معرفی بعد از 2۴ ساعت کیف پول الکترونیکی فرد معرف ۷88 

تومان شارژ خواهد شد.
بدیهی است با معرفی بیشــتر پات به دیگران مبلغ بیشــتری در کیف پول خود 
خواهید داشت. الزم به ذکر اســت موجودي کیف پول تحت عنوان پي پات در پات 

قابل مشاهده و استفاده است. براي دانلود پات #۷88* را شماره گیري کنید.
در حال حاضر اینترنت مصرفي از طریق پات، براي دارندگان ســیم کارت ایرانسل، 

رایگان است.
نرم افزار پرداخت پات که از ســال ۹6 با راه انــدازی امکانات متعدد، حرکتی نوین 
در مسیر نرم افزارهای پرداخت الکترونیکی را آغاز کرده است، اکنون با اضافه کردن 
ســرویس خرید بلیت هواپیما، وعده شرکت کارت اعتباری ایران کیش که »هر ماه، 

یک امکان جدید برای پات« است را محقق کرد.
پات پیش از این هم برای نخســتین بار در کشــور با فراهم کردن امکان چندزبانه 
بودن، نگاه بین المللی موجود در این حوزه را به نمایش گذاشــت. نســخه پات برای 
نابینایان نیز از جمله دیگر اتفاقاتی بود که در ســال گذشته رخ داد. این نسخه برای 
اولین بار در ایران و خاورمیانه امکان استفاده از تمامی امکانات یک نرم افزار پرداخت 

را برای روشندالن میسر کرد.

خبرداغ امکانات جدید اپلیکیشن پات رونمایی شد

چیزی بیش از یک اپ پرداختی

|News Room|
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به منظور تسهیل مســافرت های خارجی هموطنان، 
بانک تجارت در فرودگاه بین المللی شــهید بهشــتی 
اصفهــان نیز نســبت به پرداخــت ارز مســافرتی به 

متقاضیان اقدام می کند.
رضا کیا، مدیر شــعب این بانک در اســتان اصفهان 
با اعالم ایــن مطلب گفــت: »متقاضیان و مســافران 
کشــورهای خارجی می تواننــد با مراجعه به شــعب 
منتخب این بانک و ارائه گذرنامــه معتبر، کارت ملی، 
بلیت پرواز و ویزای کشــور مقصــد اقدامات الزم برای 
دریافت ارز مسافرتی را انجام داده و با دریافت رسید و 
تحویل آن به باجه مستقر در فرودگاه اصفهان ارز خود 

را دریافت کنند.«
وی افزود: »بانک تجارت همانند ســنوات گذشته به 
عنوان بانک عامل در پرداخت ارز دانشــجویی به شمار 
می رود. این بانک همچنین به بیمارانی که روند درمان 
آنها در داخل کشور میســر نبوده و باید برای مداوا به 

خارج از کشور اعزام شوند نیز ارز پرداخت می کند.«

در راســتای تکریم مشــتریان و تســهیل استفاده از 
اینترنت بانک، سامانه اینترنتی این موسسه به روزرسانی 

شد.
به منظور سهولت و تسریع انجام امور بانکی مشتریان 
محترم، امکان تغییر شماره تلفن همراه در اینترنت بانک 

موسسه فراهم شد.
مشــتریان می توانند پس از ورود به سامانه اینترنتی 
موسسه اعتباری کوثر، از منوی ابزار گزینه »تغییر شماره 
همراه« را انتخاب و پس از درج شــماره جدید و انتخاب 
گزینه »رمز پویا«، نســبت به ورود رمزی که به شماره 
موبایل جدید ارســال شده است، اقدام تا تغییرات مزبور 

صورت پذیرد.

بانک تجارت در فرودگاه اصفهان 
ارز مسافرتی پرداخت می کند

امکان تغییر شماره تلفن همراه در 
اینترنت بانک کوثر فراهم شد

۳۰ درصد از تســهیالت بانک به حوزه انرژی و آب 
اختصاص یافت.

مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران اعالم کرد: 
»مانده تســهیالت این بانک تا پایان اردیبهشت ماه 
سال جاری، 2۰۴ هزار و ۳۰8 میلیارد ریال بوده که 
از این مقدار به میزان ۳۰ درصد آن به حوزه انرژی و 

آب اختصاص یافته است.«
علی صالح آبــادی کــه در دوازدهمیــن همایش 
بین المللی انرژی سخن می گفت، با اعالم این مطلب 
افــزود: »یکی از ضرورت های تأمیــن مالی در بخش 
انرژی این اســت که فعالیت ها قابلیت توجیه پذیری 
بانکی داشته باشند تا قیمت ها به روز و واقعی شده و 

تأمین مالی از سوی بازار سرمایه و سیستم بانکی به 
خوبی صورت پذیرد.«

صالح آبــادی تأکید کرد: »اهمیت به روز شــدن و 
واقعی شدن قیمت ها در حوزه آب و برق به اندازه ای 
است که بسیاری از مشکالت موجود در این بخش را 

حل خواهد کرد.«
وی اظهــار داشــت: »غیــر واقعی بــودن برخی 
محصوالت پتروشــیمی در اواســط دهــه 8۰ باعث 
کاهش انگیزه ســرمایه گذاران در این بخش شده بود 
و پس از واقعی شدن قیمت ها و ورود این محصوالت 
به بورس کاال شــاهد اقبال بخــش خصوصی در این 

بخش بودیم.«

3۰ درصد از تسهیالت بانک توسعه صادرات 
به حوزه انرژی و آب اختصاص یافت

مدیرعامــل بانــک صــادرات ایــران بــا حضــور در میــان همکاران اســتان 
سیستان وبلوچستان، قابلیت های بانک و ظرفیت های مختلف منطقه را مورد توجه 
قرار داد و اهداف و برنامه های این بانک را در راستای دستیابی به اهداف ابالغی در 

این استان تبیین کرد.
حجت اهلل صیدی گفت: »اســتان سیستان وبلوچســتان، پتانســیل باالیی دارد و 
در توســعه کشــور نیز نقش مهمی ایفا می کند. بخش مکران چابهــار یکی از این 
پتانسیل ها اســت که در صورت اتمام پروژه های در دســت اجرا، یک قطب بسیار 
قوی خواهد شد که بانک صادرات ایران باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کند.«

وی با اشاره به اینکه همواره با رشــد اقتصادی میزان امنیت نیز افزایش می یابد، 
افزود: »باید به رشد واحدهای تولیدی و اشــتغال زایی در این استان کمک کرد تا 
در پی آن امنیت نیز تأمین شــود و در این زمینه بانک صادرات ایران نیز در تأمین 

منابع مالی برای اشتغال زایی مشارکت فعال دارد.« مدیرعامل بانک صادرات ایران، 
در مورد برنامه های این بانک برای سال جاری گفت: »افزایش سهم از بازار و اصالح 
ســاختار مالی از جمله مهم ترین اهداف بانک است و همکاران در تحقق این اهداف 
وظایف ســنگینی برعهده دارند.« وی دســتاوردهای ماه های اخیر را رضایت بخش 
عنوان کرد و گفت: »با اجــرای برنامه های ابالغی، بســیاری از اهداف برنامه ریزی 

شده، به نحو مطلوبی محقق شده است.«

 مشارکت بانک صادرات 
در پروژه های اشتغال زایی سیستان وبلوچستان

| اتاق خبر|ایران|
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عدم پذیرش چک های غیرصیادی در بانک کارآفرین
از اول شهریورماه

مدیرعامل بانک توســعه صادرات گفت: »این بانک به عنوان بانک تخصصی 
توســعه ای، تأمین مالی طرح های انرژی در ســه حوزه تأمین مالی طرح های 
حوزه نفت و گاز، طرح هــای تولید برق داخلی )صادرات مــازاد بر مصرف( و 
صادرات خدمات فنی و مهندســی حوزه انرژی را برعهده گرفته و ســاخت و 
راه اندازی شبکه توزیع، ساخت و راه اندازی سد و نیروگاه را نیز دنبال می کند.«

صالح آبادی به طرح های تأمین مالی شــده از سوی بانک توسعه صادرات در 
حوزه انرژی چون طرح توسعه میدان های مشترک نفتی غرب کارون با سرمایه 
8۰۰ میلیــون دالر در ســال ۹۴ و تعداد ۱۴ فقــره ضمانت نامه به ارزش ۴۳ 

میلیون دالر بین سال های ۹۱ تا ۹6 اشاره کرد.
وی ادامه داد: »احداث نیروگاه ســیکل ترکیبی در اســتان گیالن به ارزش 
2۵۰ میلیون یورو، احداث سد و نیروگاه در تاجیکستان به مبلغ 2۴۳ میلیون 
دالر، احداث خطوط انتقال نیرو در پاکســتان )۵۰ میلیارد ریال(، خط انتقال 
برق کردســتان عراق )۳۰ میلیارد ریال(، خطوط انتقال نیرو در قالب صادرات 
تجهیزات برقی در ارمنســتان )۹2 میلیون یــورو( از جمله فعالیت های بانک 

توسعه صادرات در این عرصه است.«
وی از طرح های تأمین مالی شــده در حوزه آب از ســوی اگزیم بانک ایران 
همچون طرح تولید آب شــیرین و تصفیه آب و فاضالب نام برد و گفت: »۴۱ 
فقره ضمانت نامه از ســال ۹۱ تا ۹6 به مبلغ ۷۰ میلیون دالر ارائه شــده است 
و طرح هایی چون طرح توســعه آب شــیرین کن چابهار- کنارک به ارزش 6.۳ 
میلیون یورو، احداث ســد و تونل راغون - تاجیکســتان به ارزش ۱۵ میلیارد 
ریال و ۱.2 میلیون یورو در سال ۹۱، احداث تصفیه خانه آب و فاضالب عراق 
در دو طرح بــه ارزش 8.6 میلیون دالر و احداث تصفیه خانه آب ســودان در 

سال ۹۳ به ارزش ۷2 میلیون دالر نام برد.«
صالح آبادی با اشاره به شــیوه تأمین مالی بانک به تشریح روند تأمین مالی 

طرح ها از محل منابع داخلی اعم از ارزی و ریالی و منابع خارجی پرداخت.
وی با معرفی خدمت اعتبار خریدار و مزایــای آن ادامه داد: »منابع داخلی 
بانک شامل منابع ریالی و ارزی بانک، منابع صندوق توسعه ملی، منابع تلفیقی 
)ریالی( بانک و صندوق توســعه ملی، منابع از محل یارانه ســود، منابع بانک 
مرکزی در قالب ســپرده های ارزی و ریالی، خطوط اعتباری اعطایی به ســایر 

کشورها جهت اعتبار خریدار می شود.«
مدیرعامل بانک توســعه صادرات منابع خارجی این بانک را از محل خطوط 
اعتباری دریافتی از بانک های خارجــی در قالب ریفاینانس و خطوط اعتباری 

دریافتی از بانک های خارجی در قالب فاینانس ذکر کرد.

خبرداغ

نشست مشترک شــرکت توسعه و نوآوری شهر و مســئولین وزارت نیرو در حوزه 
مدیریت بحران و پدافند غیر عامل و همچنین مدیران شــرکت مادر تخصصی آبفا، 
برق حرارتی و آبفای تهران با موضوع همکاری در حوزه »مدیریت بحران« برگزار شد.

در این نشســت، شرکت توســعه و نوآوری شهر با ارائه کانســپت های دو منظوره 
)شــرایط عادی و شــرایط بحرانی(، از آمادگی خود را برای ورود به موضوع مدیریت 

بحران و ارائه راهکارهای مرتبط مجازی و دیجیتالی در این زمینه خبر داد.
در همین رابطه رضا حاجی علی بیگی، مدیرعامل شــرکت توســعه و نوآوری شهر 
اظهار کرد: »این شرکت با طراحی ســامانه »حامی شهر« در نظر دارد تحول مهمی 
را در حوزه مدیریت بحران، به صــورت دیجیتال و با تکیه بر دانش و فناوری روز دنیا 
راه اندازی کند.« حاجی علی بیگی تصریح کرد: »این سامانه و اپلیکیشن موبایل آن، در 
شرایط بحرانی و بالیای طبیعی می تواند موقعیت مکانی، شرایط جسمانی و نیازها را 

شناسایی و امکان مدیریت بهینه امکانات و توانمندی ها را فراهم کند.«
در این نشست ضمن تقدیر از فعالیت های مؤثر و اقدامات شرکت توسعه و نوآوری 
شهر در حوزه مدیریت بحران خصوصاً طراحی سامانه »حامی شهر« و اپلیکیشن »من 
زنده ام«، مقرر شد از ابتدای سال آینده و در قالب یک اتاق فکر مشترک زمینه توسعه 
و پیاده ســازی این ســامانه و همچنین بهره مندی حداکثری از پتانسیل های شرکت 

توسعه و نوآوری شهر در حوزه مدیریت بحران، در دستور کار قرار گیرد.

همکاری شرکت توسعه و نوآوری شهر
و وزارت نیرو در حوزه مدیریت بحران

مدیرعامل بانک رفاه گفت: »بانک رفاه در حمایت از نظام ســالمت از هیچ کوششــی 
فروگذار نمی کند.« محمدعلی سهمانی در بازدید از بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی 
»ایران هلث« با مسائلی، مشاور وزیر و مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی دیدار و گفت وگو کرد و ضمن تشریح خدمات بانک برای جامعه پزشکی 

برحمایت بانک رفاه از حوزه سالمت تأکید کرد.
مســائلی نیز با قدردانی از حمایت بانک رفاه از حوزه سالمت و همچنین حضور فعال 
بانک رفــاه در تأمین مالی بخشــی از طرح ملی تحول نظام ســالمت در قالب پرداخت 
مطالبات بیمارســتان ها و داروخانه ها، اظهار امیدواری کرد بانک رفاه همانند گذشته در 
تأمین مالی ریالی و ارزی به منظور توسعه واردات تجهیزات پزشکی، حامی نظام سالمت 
کشور باشــد. ســهمانی و هیأت همراه در ادامه همچنین از برخی از شرکت های فعال و 
با ســابقه در حوزه تجهیزات پزشــکی دیدار کرد. در این دیدارها مدیران عالی شرکت ها 

خواستار گسترش همکاری ها با بانک رفاه شدند.
بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث از تاریخ 2۹ خرداد الی ۱ تیرماه در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران و با حضور شرکت های معتبر داخلی و خارجی فعال 

در حوزه تجهیزات پزشکی برگزار شد.

حمایت از حوزه سالمت همچنان از اولویت های نخست 
بانک رفاه کارگران

از ابتدای روز چهارم شــهریور ماه ســال جاری، چک  های غیرصیادی )قدیمی( سایر 
بانک ها در بانک کارآفرین پذیرش نخواهد شد.

بر اســاس اعالم بانک مرکزی، آخرین مهلت پذیرش و پــردازش چک  های غیرصیادی 
)طرح قدیم( عهده ســایر بانک ها در سامانه چکاوک تاریخ چهارم شهریور ماه سال جاری 
خواهــد بود و بعد از تاریخ مذکور وصول این قبیل چک های صرفاً با مراجعه مشــتری به 
بانک صادرکننده چک امکان پذیر خواهد بود. لذا از ابتدای تاریخ یاد شــده، کلیه شــعب 
بانک کارآفرین از پذیرش چک  های طرح غیر صیادی عهده سایر بانک های مشتری که به 
منظور واگذاری در سامانه چکاوک به بانک ارائه می شود، خودداری خواهند کرد.مهم ترین 
دلیل راه اندازی سامانه صیاد توسط بانک مرکزی، اعتبار بخشیدن به چک از طریق استعالم 
لحظه ای توسط دریافت کننده چک است. چک  های سامانه صیاد در تمامی بانک های کشور 
یکسان بوده و بر اساس اطالعات دریافتی از کارکنان متخصص در این زمینه، تشخیص نام 
بانک تنها از روی دقت توجه بر روی آرم آن میسر خواهد بود.راه اندازی سامانه صیاد یکی از 
اقداماتی است که بانک مرکزی به  منظور اعتباربخشی به چک انجام داده و می بایست دیگر 

سامانه  های مجهز در بانک مرکزی نیز به موازات سامانه صیاد به روزرسانی شوند. 

|News Room|
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مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش در مجمع 
سالیانه عنوان کرد: 

 استقبال از پات
 دو برابر بیشتر
از هدف گذاری بود

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت 
ایــران کیــش، هفتم خردادماه امســال برگزار شــد. 
صورت های مالی منتهی به 2۹ اســفند ســال ۹6 در 
این مجمع مورد بررسی و تأیید هیات مدیره و بازرس 

قانونی شرکت قرار گرفت.
در این مجمع، صادق فرامرزی مدیرعامل شــرکت 
کارت اعتباری ایران کیش در گزارشی به سهامداران، 
با بیان اینکه در ســال ۹6 سرمایه این شرکت از ۱۳۱ 
میلیــارد تومان به 2۰۰ میلیارد تومــان افزایش یافته 
گفت: »این امر نشــان می دهد که سرمایه ایران کیش 

نسبت به سال قبل ۵2.6۷ درصد رشد داشته است.«
وی اظهار کرد: »ایران کیش در سال گذشته از نظر 
تعداد ابزارهای پرداخت به مقام اول رســید و ۱۴.۵8 
درصد از ســهم ابزارهای پرداخت در کشــور را از آن 

خود کرد.«
وی خاطر نشان کرد: »این رشد از این حیث اهمیت 
دارد که ایران کیش از معدود شرکت هایی است که در 
حوزه بازار به هیچ وجه به سمت دامپینگ پیش نرفت، 
محصــوالت ایران کیش قیمت متناســب با خودش را 
دارد بنابراین اقبال خوب از ابزارهای پرداخت، نشــان 
از رشــد کیفیت محصوالت شــرکت ایران کیش برای 

بانک هاست.«
وی با تأکید بر اینکه ایران کیش در ســال ۹۵ رتبه 
ســوم را در این شاخص داشــته و اکنون به رتبه اول 
رسیده است، افزود: »این شرکت در مبلغ تراکنش نیز 

رتبه دوم کشوری را از آن خود کرد.«
فرامرزی در مجمع ایران کیش، همچنین به رشــد 
این شــرکت در تعداد تراکنش ها اشاره داشت و گفت: 
»تعداد کارتخوان های فروشــگاهی ایران کیش با رشد 
۱۰ درصدی روبه رو بوده و تعداد تراکنش ها ۴۱ درصد 
رشد داشته اســت، ســرانه تعداد تراکنش ۱۴ درصد 
نسبت به سال ۹۵ افزایش یافته است و مبلغ تراکنش 

نیز با افزایش 2۰ درصدی روبه رو بود.«

مدیرعامل ایران کیش اظهار داشــت: »خوشحالیم 
که ایران کیش از باالترین ســرانه مبلغی تراکنش در 

شرکت های پرداخت برخوردار است.«
وی گفت: »تعداد درگاه هــای اینترنتی ایران کیش 
۹2 درصد رشــد کرده انــد؛ اما این رقم می توانســت 
بســیار باالتر از این میزان باشد، چرا که در اواخر سال 
گذشته بحثی میان سیستم شبکه پرداخت و سیستم 
بانکی پیرامون درگاه هایی که کار خالف قوانین انجام 
می دهند صــورت گرفــت، روی این موضــوع آنقدر 
خودمان محدودیت ایجاد کردیــم تا حدی که برخی 
درگاه های ســالم نیز قربانی شــدند؛ اما علی رغم این 
موضوع ما با افزایــش ۷۳ درصدی تراکنش درگاه های 

اینترنتی مواجه شدیم.«

حاشیه سود ناخالص 4۵ درصدی
فرامرزی گفت: »حاشیه ســود ناخالص شرکت ۴۵ 
درصد و حاشیه سود عملیاتی آن 2۹ درصد است. این 
حاشیه سود بسیار خوبی اســت و باعث می شود تا در 
صورت هرگونه اتفاق غیر قابــل پیش بینی در صنعت 

پرداخت بتوانیم شرایط دشوار را کنترل کنیم.«
او همچنیــن به امکان NFC در 6۰۰ هزار دســتگاه 
ایران کیش اشــاره کرد و اظهار داشت: »اگر از سمت 
بانک ها مجوزها و بازار کارت الزم را به دســت آوریم 

ایران کیش بزرگ ترین بستر NFC در کشور را دارد.«

رشد دانلود پات دو برابر بیشتر از برنامه عملیاتی
صــادق فرامرزی بــا تأکید بر اینکــه روی محصول 
موبایلی پات در ســال گذشــته تمرکز ویژه ای انجام 
گرفــت افــزود: »در برنامه عملیاتی شــرکت دانلود و 
نصب یک میلیون اپلیکیشــن را تا خردادماه امســال 
برنامه ریزی کرده بودیم که اکنــون به حدود دو برابر 
خواســته مان یعنی یک میلیون هشــتصد هزار دانلود 
رســیده ایم، با این حال با همین سرعت پیش خواهیم 

رفت و قطعاً نرخ رشــد نمایی خویش را در این زمینه 
ادامه می دهیم.«

وی همچنین به محصول سی ان جی ایران کیش نیز 
اشاره کرد و گفت: »این محصول تماماً با تولید داخلی 

شرکت ایران کیش انجام گرفته است.«
صادق فرامرزی با بیان اینکه ایران کیش نخســتین 
شرکت پرداختی بود که با اختالف زیاد مجوز محصول 
هم پات یا ام پوز ایران کیش را گرفت و به بازار فرستاد 
و تاکنــون چندین هزار از آن را فروخته اســت تأکید 
کرد: »نگران این هستیم که عده ای از رقبا با خودزنی 
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متأســفانه رایج در صنعت پرداخت این محصول را به 
رایگان توزیع کنند.«

آسان خرید و یک آینده
مدیرعامل ایــران کیش بــا تأکید بر اینکــه پروژه 
آســان خرید بانک تجــارت و ایران کیــش یک پروژه 
منحصر به فرد در ســال جدید خواهد بود اظهار کرد: 
»آســان خرید توافق فروشــندگان با خریــداران را به 
صورت اقســاطی تبدیل به یک معاملــه بانکی می کند 
بنابراین رشــد فروش اقساطی در صورتی که امن باشد 

صورت می گیرد آنچه که این فروش اقساطی را تا امروز 
رشــد نداد، عدم تضمین های کافی بود؛ اما آسان خرید 
این موضوع را حل کرده است بدین ترتیب که ضمانت 
از طرف بانک تجارت و شــبکه از طــرف ایران کیش 
تأمین می شود؛ بنابراین به نظر می رسد که رشد خیلی 

خوبی در محصول آسان خرید خواهیم داشت.«

از اسکار صنعت پرداخت تا سریعترین رشد دوباره
صادق فرامــرزی همچنین به افزایش بهره وری ایران 
کیش در ســال گذشــته و برخــی از گواهینامه ها و 
جوایز ایران کیش اشــاره کرد و گفت: »اخذ و تمدید 
گواهینامه هــای ایــزو 2۰۰۰۰ و 2۷۰۰۱ و ۱۰۰۱۵ و 
۱۰۰۰۴، بخشی از این افتخارات است. ایران کیش در 
سال گذشته عنوان شرکت دانش بنیان را به دست آورد 
و برای دومین ســال پیاپی رتبــه اول هوش تجاری را 
این بار در گرایش بهره برداری کسب کرد.« وی ارتقای 
رتبه این شرکت در شــورای عالی انفورماتیک و کسب 
 )EFQM( تقدیرنامه سه ستاره در حوزه تعالی سازمانی
و گواهینامه شفافیت مالی را یادآور شد و افزود: »ایران 
کیش در ســال گذشــته بار دیگر موفق به کسب رتبه 
در IMI۱۰۰ به عنوان برترین شــرکت از لحاظ رشــد 
سریع شد به غیر از آنکه دریافت این مقام خود، افتخار 
اســت؛ اما اینکه این شــرکت در دو ســال پیاپی این 
رتبه را کســب کرده است اتفاق نادری در میان تمامی 
شــرکت های کشــور در رتبه بندی IMI۱۰۰ به شمار 
می آید.« مدیرعامــل ایران کیش اظهــار کرد: »ایران 

کیش به عنوان تنها شــرکت پرداخت توانســت جایزه 
نوربخش را که به اســکار حوزه بانکی در ایران معروف 
است، دریافت کند. خوشــحالیم که معتبرترین جایزه 
صنعت پرداخت را به دلیل ارائه راهکار جامع کیوسک 

پرداخت الکترونیکی از آن خود کردیم.«

برای کودکان کار و برای مردم
فرامرزی در ادامه به مســئولیت های اجتماعی ایران 
کیش اشــاره کرد و گفت: »در طی چهار سال گذشته 
تمرکز بســیار خاصی بر این موضوع داشتیم به عنوان 
مثال تمام سیستم مدرســه ای در شهر ری را مجهز به 
تجهیزات خورشیدی کرده و به اصطالح سبزسازی این 
مدرســه را برعهده گرفتیم. درختــکاری و چاپ کتاب 
کودک نیز از جملــه این فعالیت ها بود. در ســال ۹6 
نیز اپلیکیشین پات به عنوان تنها اپلیکیشین پرداخت 
این امکان را برای روشــندالن فراهــم آورد تا بتوانند 
از تمامــی امکانات آن بهره ببرند، پات ســالمت هم از 
دیگر بخش های نرم افــزار ما برای فعالیت در این حوزه 
است. از سویی با خانه »ای بی« ایران همکاری داشتیم، 
کمک به سالمندان و کودکان بی سرپرست را نیز از یاد 
نبردیم. کار ویژه ای کــه در نوروز انجام دادیم، حمایت 
از کودکان کار و تأســیس مرکز حرفه آموزی برای آنها 
از طریق موسســه قاصدک بود. در زلزله کرمانشاه هر 
آنچه از دستمان برمی آمد انجام دادیم. تداوم حرکت در 
مسیر مســئولیت های اجتماعی را از وظایف همیشگی 

خود خواهیم دانست.«

نکته

شــرکت کارت اعتبــاری ایران کیش 
در گزارش حسابرســی مجمع هفتم 
خردادماه حدود 8۵ درصد از ۵34 ریال 
)4۵0 ریال( سود هر سهم شناسایی شده 

خود را بین سهامداران تقسیم کرد.
این در حالی است که درآمد عملیاتی و 
سود خالص شرکت کارت اعتباری ایران 
کیش نسبت به سال قبل به ترتیب 2۷ و 
26 درصد رشد داشته است و همچنین 
حاشیه ســود ناخالص و حاشیه سود 
خالص به ترتیب 4۵ و 30 درصد اعالم 
شد. ســود خالص عملکرد سال مزبور 
نســبت به بودجه اولیه مصوب با 34 
درصد رشد از ۷9۵.۷2۵ میلیون ریال 
به 1.06۷.161 میلیون ریال رسیده است.

در ترازنامه شرکت کارت اعتباری ایران 
کیش نیز جمع دارایی های جاری شرکت 
نسبت به سال گذشته 22 درصد رشد 
داشته اســت و بدهی جاری در همین 
دوره نشــان دهنده کاهش 11 درصدی 
بدهی نسبت به دوره مشابه سال قبل 
است. نسبت جاری و آنی »رکیش« در 
ســال 96 به ترتیب عدد 1.06 و 0.99 
است که بیانگر ریسک پایین عملیات 
شرکت بوده و برای کارشناسان بسیار 

خوب ارزیابی می شود.
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با ورود به ســال ۹۷ و گذشت یک فصل از این سال؛ 
شــاهد برخی اتفاقــات و تغییرات ســریع و بعضا غیر 
منتظره در ابعاد اقتصادی، سیاســت خارجی و داخلی 
هســتیم، اکنون برای بسیاری این پرسش مطرح است 
که این تغییرات تا چه میزان می تواند در کسب وکارهای 

گوناگون تاثیرگذار باشد؟
شــرکت کارت اعتباری ایران کیش بــه عنوان یک 
شــرکت فناورانه که همواره تالش داشته تا خود را از 
میان چالش های مختلف عبور دهــد، نیز از این قاعده 
مستثنی نیســت. ایران کیش هم بی تردید در ماه های 
پیش رو برنامه هایی در قبال این تغییرات خواهد داشت 
و تالش دارد با گذر به موقع از تهدیدها و تبدیل آن به 

فرصت ها در مسیر کامیابی آینده گام بردارد.
اما امید داشــتن برای توفیق در این مســیر به یک 
عامل دیگر نیز بســتگی دارد و آن بررسی سیر حرکت 
برنامه ریزی ها و اســتراتژی های گذشــته این شرکت 
است. بدون شک بررســی عملکرد یک سال قبل ایران 
کیش میزان مناســبی اســت برای اینکه بدانیم تا چه 
اندازه، اهداف و برنامه های خواســته شــده ســازمانی 
محقق شده اند و چه قدر از این برنامه ها عقب مانده ایم. 
نکاتی که پاســخ به آنها بیانگر این است که آیا اساسا، 
حرکت ایران کیش در مســیر صحیحی پایه ریزی شده 

و یا نه!

پس بد نیست تا در این میان نگاهی به عملکرد ایران 
کیش در سال ۹6، نیز داشته باشیم.

قطعا امیدوارم
در جست وجوی پاســخی برای این پرسش به سراغ 
کســانی رفتیم که برنامه های ایران کیــش را همواره 
رصد و درباره آینده آن تصمیم گیری و تصمیم ســازی 
می کنند، کسانی مثل هوشــنگ ضروری، عضو هیات 
مدیره این شرکت، کسی که وقتی از او درباره عملکرد 
یکساله گذشته این شرکت می پرســیم با اندکی تامل 
می گوید: »سال گذشته با دشواری های متعددی برای 
شــرکت همراه بود اما باید بی تعارف گفت ایران کیش 
توانســت بر آنها فائق شود، این شــرکت عالوه بر فائق 
آمدن بر این مشکالت، در جهات مختلفی پیشرفت های 

قابل توجهی نیز داشت.«
و اما آینده از نگاه ضروری چگونه است او در این باره 
می گوید: »بدیهی اســت با توجه به شــرایط اقتصادی 
امسال و همین طور قوانینی که احتماال از بانک مرکزی 
اعالم می شــود و برای ما ناشناخته اســت باید آماده 
باشیم تا در برابر چالش های احتمالی نیز چیره شویم.«

ضروری اما بر یک نکته هــم تاکید دارد: »می توانم 
این اطمینان را بدهم که شــرکت ایران کیش هم در 
سطح هیات مدیره و هم ســطح کارکنان، این آمادگی 
را دارد تا با برنامه ریزی درســت، آینــده را به خوبی 

دنبال کند.«
وی در پاســخ به این ســوال که تا چه انــدازه این 
شــرکت در بحث بازاریابی و نوآوری محصول موفقیت 
داشــته اســت به ما گفت: »یکی از تمرکزهای ایران 
کیش آن اســت تا بتواند برروی نرم افــزار پات هر بار 
برنامه های جدیدتری تعبیــه کند و در بخش بازاریابی 
نیز می خواهیم تا با ابزارهــای جدیدتر فعالیت هایمان 
را گســترش دهیم. مطمئنا امسال سالی حساس برای 
شــرکت خواهد بود تا از جمیع آنچه که تا کنون انجام 

شده است، ارزش های بیشتر خلق کند.«
عضو هیات مدیره ایران کیش اظهار می کند: »قطعا 
به آینده امیدواریم و می خواهیم تا با همکاری بیشتر و 
استفاده از فرصت ها در وقت الزم اتفاقات بهتری را در 

کشور رقم بزنیم.«

فراتر از انتظار اعضای هیات مدیره
می خواهیم تا از نظرات محمــد صفرزاده یکی دیگر 
از اعضای هیات مدیره نیز در این زمینه جویا شــویم. 
صفرزاده هم درباره ســختی های ســال ۹6 با ضروری، 
هم عقیده اســت؛ هرچند که می گوید طبیعی است که 
سال ۹۷ برای تمامی شــرکت های خصوصی می تواند 

سال سخت تری هم باشد.
با این حال او از آنچه گذشــت راضی اســت و اظهار 
می دارد: »شــرکت کارت اعتباری ایران کیش در سال 
گذشــته فراتر از انتظــاری که اعضای هیــات مدیره 

داشتند عمل کرد.«

صفرزاده از شــگفتی اش دربــاره اتفــاق خوبی که 
بــرای نرم افزار پات افتاده اســت می گوید: »در ســال 
گذشته ایران کیش برروی پات سرمایه گذاری ویژه ای 
داشــت و به نظر می آید این اپلیکیشــن خیلی خوب 
توانســت جای خودش را باز کنــد، همچنان معتقدیم 
که باید این اپلیکیشــن را رشد دهیم. خوشحالیم که با 
افزایش خیره کننده ای در دانلود این اپلیکیشن روبه رو 

بوده ایم.«
وی ایــن نکته را هــم اضافه می کند کــه در حالی 
که پیش بینــی حداکثر ۷۰۰ تا 8۰۰ هــزار دانلود این 
نرم افــزار را در خوش بینانه ترین حالت داشــته، اکنون 
شاهد یک میلیون وهشتصد هزار دانلود پات است و این 

خبر بسیار خوبی است.
از صفرزاده درباره وضعیت بازار ارز و اقتصاد و اینکه 
آیا این موضــوع چالش هایی برای ایــران کیش ایجاد 
می کند یا نه ســوال می کنیم که می گوید: »می دانیم 
بــا اتفاقاتی ماننــد نوســانات ارز ممکن اســت دچار 
چالش هایی شویم ولی خوشبختانه ایران کیش تا اندازه 
الزم قوه و بنیه الزم را دارد تا بتواند این تهدید را پشت 

سر بگذارد.«
این عضو هیــات مدیــره ایران کیش خاطرنشــان 
می کنــد: »برای ســال جاری شــرکت های بورســی 
می توانند توان خودشــان را به اثبات برسانند. در حال 
حاضر به دلیل مســائل سیاســی که در کشــور اتفاق 
افتاده، همه بودجه ها، بودجه های منفی بوده است، اما 
ایران کیش بودجه مثبت داشــته است و می تواند این 

روند را ادامه بدهد.«

نظر اعضای هیات مدیره ایران کیش درباره عملکرد و آینده این شرکت

قطعا امیدواریم

| گزارش| | گزارش| 

هوشنگ ضروری: بدیهی است با توجه به 
شرایط اقتصادی امسال و همین طور قوانینی 
که احتماال از بانک مرکزی اعالم می شود و 

برای ما ناشناخته است، باید آماده باشیم تا بر 
چالش های احتمالی نیز چیره شویم؛ می توانم 
این اطمینان را بدهم که شرکت ایران کیش 

هم در سطح هیات مدیره و هم سطح کارکنان، 
این آمادگی را دارد تا با برنامه ریزی درست، 

آینده را به خوبی دنبال کند

محسن محمدی: شرکت های پرداخت مانند 
ایران کیش از موضوع ارز چندان صدمه 
نخواهند دید، چرا که این شرکت پیشتر 

تجهیز منابعی که قرار بود انجام دهد را حتی 
خیلی بیشتر از حد نیاز هم تامین کرده است
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سود بهتر
مرتضی ســامی عضو دیگر هیات مدیره ایران کیش 
نیز درباره این شرکت در سال جدید و سالی که گذشت 
با ما گفت وگو می کند. او می گوید: »ایران کیش هرچند 
در سال گذشــته با چالش هایی روبه رو بوده است؛ اما 
برآیند فرصت ها مثبت و نتیجه آن نیز خوب بوده است 

البته ممکن است به هر دلیلی مانند ترکیب سهامداری 
و مشــکالتی که در جامعه وجود دارد برخی اهداف نیز 

محقق نشده باشد.«
از او هم درباره محصوالت ایران کیش می پرسیم که 
پاســخ می دهد: »طبیعتا در سال جدید نیز محصوالت 
جدیدی ارائه می کنیم، حتی از تجهیزات سخت افزاری 

جدید نیز بهره می بریم.«
ســامی درباره چالش های ایران کیش اظهار می کند: 
»طبیعتا در ســال جاری به دلیل اینکه مشــتریان ما 
بانک ها هســتند و موضوع تحریم ها پیش آمده، ممکن 
است مشکالتی داشته باشیم، این چالش ها وجود دارد؛ 
اما ما امیدواریم ســال جاری بهتر بتوانیم از مشکالت 

عبور کنیم.«
عضو هیات مدیره ایران کیش اما نسبت به سودآوری 
ایران کیش نیز امیدوار است و تاکید می کند: »قطعا در 
سال جدید ســود ایران کیش بیشتر شود و باید منتظر 

محصوالت جدیدتری بود.«

خیالمان راحت است
بدون شــک شــنیدن نظــرات محســن محمدی 
مدیرعامل ســرمایه گذاری ایرانیان به عنــوان یکی از 
سهامداران عمده ایران کیش نیز در این میان خالی از 
لطف نیست، کســی که در این چند ساله خیلی ها او را 

به نام رئیس مجمع های ایران کیش نیز می شناسند. 
وقتی از محمدی درباره این شرکت در سال گذشته 
ســوال می کنیم، اظهــار می کند: »ایــران کیش طی 
سال های اخیر شتاب بسیار مطلوبی گرفته است؛ رشد 
شــرکت هم در مبلغ تراکنش ها، هم تعداد تراکنش و 
تعداد ابزارها نشــان دهنده این اســت که باید آینده و 

چشم انداز خیلی خوبی برای شرکت متصور بود.

در حــال حاضــر نیــز چــون شــرکت در حوزه 
اپلیکیشــن ها ورود پیدا کرده اســت امیدواریم که با 
توسعه بیشتر شــرکت روبه رو شویم و ایران کیش در 
قیاس با سایر شرکت ها بتواند در تمام شاخص ها بهتر 

از رقبا باشد.«
وی تاکید دارد که تمرکز ایران کیش باید در باالبردن 
کیفیت دســتگاه ها، تنوع محصوالت و ســرویس های 

مبتنی براپلیکیشن باشد.«
از او درباره وضعیت بازار ارز و تاثیرات آن در ساختار 
شرکت نیز می پرســیم که پاسخ می دهد: »شرکت های 
پرداخت مانند ایران کیش از موضوع ارز چندان صدمه 
نخواهند دید، چرا که این شرکت پیشتر تجهیز منابعی 
که قرار بود انجام دهد را حتی خیلی بیشتر از حد نیاز 
هم تامین کرده اســت، اما موضــوع ارز می تواند نقطه 

ضربه پذیر برای شرکت های تازه وارد باشد«
مدیر عامل ســرمایه گذاری ایرانیان درباره بزرگترین 
چالــش صنعت پرداخت در ســال جــاری و اینکه راه 
عبور از آن چالش ها چیســت به ما می گوید: »یکی از 
مهم ترین آنها چالش قانونگذار است؛ هنوز هم موضوع 
تغییر کارمزدها وجــود دارد که راه عبور از این موضوع 
توســعه خدمات و محصوالت است ایران کیش با تنوع 
محصوالت و نه تمرکز صرف بر دستگاه های پوز از سد 

این چالش عبور خواهد کرد.«
محمدی خاطرنشــان می کند: »با رفــع تحریم های 
ظالمانه و عبور از وضعیت کنونی شــاهد رشــد قابل 

توجهی در سهم ایران کیش خواهیم بود.«
 از میــان اظهارات و گفت وگوهــا آن طور بر می آید 
که اگــر چه در این مدت نگرانی های زیادی از ســوی 
برخی در کشــور درباره تبادالت و تعامالت اقتصادی 
مطرح می شــود؛ اما ایران کیش ضمن آگاهی از برخی 
چالش ها ازجملــه وضع قوانین جدیــد از طرف بانک 
مرکزی و یا بازار ارز؛ امیدوار به تداوم برنامه ها و رشــد 
نمایی در ســال ۹۷ در ارائه محصوالت نوین اســت و 
بدون شــک این موضوع نیازمنــد همتی دوچندان در 

سال جاری خواهد بود.

فین تک ها را در مقابل PSPها قرار ندهید

محسن محمدی، مدیرعامل سرمایه گذاری 
ایرانیان با اشــاره به توییــت اخیر وزیر 
ارتباطات درخصوص مصوبات جدید هیات 
دولــت و اینکه وزیر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات این مصوبات را بــه معنای پایان 
انحصار شرکت های PSP و ایجاد فضای بهتر 
برای فعالیت فین تک ها عنــوان کرده بود، 
گفت: »عده ای به اشــتباه ورود فین تک ها 
را بــه عرصه به معنــای الــزام در رقابت 
با  پی اس پی ها یا رفع انحصار شــرکت های 
پرداخت تعبیر می کنند. این در حالی است 
که حضور فین تک هــا در صنعت پرداخت 
برای نخســتین بار نیست که رخ می دهد و 
فین تک ها پیشتر با شرکت های پرداخت از 
جمله ایران کیش ارتباط نزدیک داشته و از 
سوی این شرکت حمایت های بسیار زیادی 

شده و خواهند شد.«
وی ادامه داد: »آنچــه که در این حوزه قابل 
اهمیت اســت توجه به حساسیت صنعت 
پرداخــت و این موضوع اســت کــه باید 
ارتباطــات قابل اعتماد بــرای رگوالتور و 
قانوگذار با شرکت های مقابل در این زمینه 

وجود داشته باشد، شرکت های پی اس پی آن 
اعتبار و اعتماد را ایجاد کرده اند. اعتباری که 

نمی توان از سایرین نیز انتظار داشت.«
محمدی گفت: »از سویی بحث برندینگ نیز 
در این زمینه خیلی موثر اســت و این طور 
نیســت هرکس که به تازگی وارد این بازار 
می شــود بتواند در این عرصه موفق عمل 

کند.«
مدیرعامل سرمایه گذاری ایرانیان اظهار کرد: 
»شرکتی که برند معتبری داشته و خودش 
رادر صنعــت پرداخت جا انداخته باشــد 
حتما نسبت به شرکت هایی که بخواهند به 
تازگی وارد میدان شوند بیشتر مورد اقبال 
مشــتریان و ذینفعان خواهد بــود و بعید 
می دانم شــرکت هایی مانند ایران کیش که 
یک برند قدیمی در این صنعت هســتند، 

نگرانی از این بابت داشته باشند.«
وی با اشاره به مشــکالت ارزی موجود در 
کشور و تاثیر آن در صنعت پرداخت گفت: 
»اتفاقا یکی از لطمات در این حوزه را همان 
شــرکت های فین تکی که قصد ورود به این 

عرصه را دارند خواهند خورد.«

|Report||Report|

مرتضی سامی: قطعا در سال جدید سود ایران 
کیش بیشتر شود و باید منتظر محصوالت 
جدیدتری بود ایران کیش هرچند در سال 

گذشته با چالش هایی روبه رو بوده است. اما 
برآیند فرصت ها مثبت و نتیجه آن نیز خوب 

بوده است

محمدصفرزاده: در حالی که پیش بینی حداکثر 
۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دانلود این نرم افزار را در 
خوش بینانه ترین حالت داشتم، اکنون شاهد 

یک میلیون و هشتصد هزاردانلود پات هستیم. 
خوشحالیم که با افزایش خیره کننده ای در 

دانلود این اپلیکیشن روبه رو بوده ایم
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نمایی از یکسال تالش
پانزدهــم و شــانزدهم اســفندماه زمــان برگزاری 
چهارمیــن همایش گســتره )گردهمایــی و تبادل 
نظر رهبران ایران کیش( بود. روزهای پایانی ســال 
گذشــته وقت خوبی برای آن شد که ایران کیش و 
پشتیبانان بدانند که در این یکسال چه کرده اند در 
کجای ماجرا قراردارند و در سال جدید چه چالش ها 
و مشکالتی را در پیش رو خواهند داشت. از اظهارات 
فرهاد وکیلیان معاون توسعه بازار ایران کیش درباره 
فرصت ها و تهدیدها بگیرید تا برنامه های ســال ۹۷ 
از زبــان احمد هادی پــور معاون طــرح و برنامه، از 
گفته های قاســم موســوی معاون امور پذیرندگان 
درباره آنچه که باید پشــتیبانان مــد نظر قراردهند 
تا نشســت های پرسش و پاســخ در این زمینه؛ اما 
بی تردیــد روز دوم همایــش، برای پشــتیبانان و 
کارمنــدان دفاتر ایــران کیــش روز متفاوتی بود، 
روزی که در آن از تالش های یکســال برترین ها در 
رســته های مختلف قدردانی شــد و درادامه اسامی 

برگزیدگان بخش های مختلف اعالم می شود.

پشتیبانان برتر هراستان
اسکندر عسگری از اصفهان

مهدی عزیزیان از ایالم
محمدحسین پاک رونیا از آذربایجان شرقی

علی نژادعباسی بستان آباد از آذربایجان شرقی
مهران مهران مالزهی از سیستان وبلوچستان

وحید قهرمانی از فارس
علی سلطانی از کردستان
حامد طهماسبی از کرمان

محسن احمدی پور از کهگیلویه وبویراحمد
سعید یدالهی گرجی از مازندران

سعید پسندیده از گیالن
کامران بازیار از هرمزگان )بندر عباس(

خلیل کمالی نیا از هرمزگان )کیش(
روزبه کبیری از پارس نت زاگرس

محمدرضا حیدرزاده از تراشه افق ره آورد
بابک مقصودزاده از سایان پردازش فراز

فرهاد مدنی از طرح نگار
مسعود ابراهیمی از فرانگر

پشتیبانان برتر کشوری )به ترتیب(
محمدباقر زارعی از قزوین )اول(

ابوالفضل نباتخور سنگی از بوشهر )دوم(
احسان عسگری از یزد )سوم(

جالل امیری کندری از خوزستان
امیر فرهادی از لرستان

عباس خندان از یزد
احسان موفق از یزد

علیرضا عبادیان از یزد
سیروس حاتمی از تهران

محمود عزمی از زنجان
علی اسمعیل پور وصال از همدان

امیرسینا عمید از خوزستان
توفیق طوینی از خوزستان

حسین پهلوان از خراسان شمالی
بهزاد زارعی از هرمزگان )قشم(

امیرحسین فرج زاده از خراسان جنوبی
رامین ناصری از قزوین

میالد دهنوی از کرمانشاه
سجاد داوودپور از البرز
سعید نعمتی از مرکزی

احسان صدیقی از کرمانشاه
محسن محسن جعفری از زنجان

شهرام سلمانزاده از اردبیل
مهدی ابراهیمی از اراک
حسین کردلو از زنجان

محسن فیروزی از زنجان
محمدحسین حسینی از قزوین

وحید حیدری از کرمانشاه
وحید رستم خانی از زنجان
مهدی مصطفایی از تهران

محسن حسینی از سیستان وبلوچستان
یوسف انصوری سواری از خوزستان

محمدابراهیم اسماعیلی از زنجان
رضا پرویزنژاد از لرستان
سعید مویدی از سمنان

کارمندان دفتری برتر هراستان
محمدرضا بالی الشکی از مازندران

امیرخدایی از اردبیل
امین نعتمی خطبه سرا از قزوین
عماد کمیلی از خراسان جنوبی
سیدمحمود حجازی از گلستان

سیمین دخت قاسم زیکساری از گیالن

محمد مسیگر از بوشهر
آرش ابوحمزه از تهران
مرتضی فالحی از ایالم
مسعود ناظمی از فارس

امیر رحیمی از کردستان
عادل شریفی از کرمان
حمید زاهدی فر از البرز

سمانه سرلک از هرمزگان )کیش(
سیاوش ترابی از اصفهان

مهدی اکبری از کرمانشاه
محمدرضا حیدری از هرمزگان )قشم(

علی شمسی از اراک
فرزان نصرتی از چابهار

نفرات دهم تا چهارم کارمند برتر کشوری
مهدی جواهری خواه از همدان

محسن سعادتمند از سیستان وبلوچستان
محمدرضا مصطفایی سمنان

مصطفی صحرانورد خراسان شمالی
سعید محمودی لرستان
سیدمحمد افتخاری یزد

راضیه احرام باف خوزستان

نفرات سوم تا اول کارمند برتر کشوری
نرگس صفیلی اول زنجان

زهراقایمی دوم زنجان
لیالبازرگان سوم زنجان

انباردار برتر کشور
فرهاد هفت لنگ از سمنان

تقدیر از همکاران واحدهای مختلف
ابوالفضل آزاد فالح از هوش تجاری

زهرا به نوید مرکز تماس
سمانه تقی زاده غریبدوستی مرکز تماس

محمدرضا حامدی نژاد روابط عمومی
مریم حاتمی کنترل پروژه ها

کمال الدین حسینی اموال و انبار
آرزو حسینی حسابداری

نصیبه دواتگران کارگزینی
محمد ربیعی پشتیبانی

نادر رحمانی اموال و انبار
سعید سعادت نظریان بازرسی

رزا سعدالهی مرکز تماس
مسعود طالبی مرکز داده

سعید عزیزی حسابداری مالی
محمدعلی مددی ابزارهای پذیرش

جواد فرهنگیان مرکز تماس
الهام قدسی نژاد تولید

چهارمین همایش گستره با معرفی برترین ها در هر حوزه برگزار شد

فرامرزی: ما در این اپلیکیشن از کمک سه نفر 
از کارشناسان که جزو روشندالن هستند برای 

پیش بردن امور این امکان در پات استفاده 
کردیم، مرحله به مرحله امور فنی و نرم افزاری 
این کار درداخل ایران کیش تهیه شد و امروز 
جا دارد از مشاوران روشندلمان که ما را در 

این امر یاری رساندند، قدردانی کنیم
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کامیار کاظمی امور انبارها
شهروز کریم زاده مرکز تماس

احسان نیازی امور انبارها
مهیار یادگاری مرکز تماس

سه پشتیبان همراه همفکر
احمدطه خوشکام از خوزستان

رضا متکی از گلستان
سعید پسندیده از گیالن

کارشناسان اول تا سوم
توحید کالشی

مهدی میرکاظمی
مهدی دارابی

دفاتر رشد سریع
فاطمه حدادی از بندر عباس
امین براتی از خراسان جنوبی

سعید غرویان از تراشه افق ره آورد
سرپرستان منطقه

محسن جنت علی پور منطقه 2
توحیــد کالشــی، محبوبــه ســاعتچیان فرنوش 

ابراهیمیان »نمایندگان« منطقه ۳
حمیدرضا سلطانی منطقه ۴

دفاتر برتر امسال از چهارم تا دهم به ترتیب
 فاطمه منتظری یزد

محمد باهنر سیستان وبلوچستان
تورج آروان لرستان

مسعود آل کثیر خوزستان
محمدعلی شمسیان سمنان

بهاره چیت ساز مرکزی
سیدمهرداد حسینی کرمانشاه

و برندگان دفاتر کشور امسال )اول تا سوم(
فاطمه حدادی هرمزگان )قشم(

مریم صفیلی زنجان
عبدالوحید مالزهی چابهار

تولد پات چند زبانه
همچنیــن جدیدترین نســخه پــات در چهارمین 
گردهمایی تبــادل نظر رهبران ایران کیش رونمایی 
شــد. قابلیت چندزبانه شدن در نســخه جدید این 
اپلیکیشــن اضافه شــده و اکنون زبان های فارسی، 

انگلیسی، عربی و آذری در آن پشتیبانی می شود.
شهره آقابابایی، قائم مقام معاونت فناوری اطالعات و 
مدیر پروژه پات در این مراسم گفت: »اتفاقات مهمی 
در سال ۹6 برای اپلیکیشن پات افتاد، از جمله امکان 
خدمات دهی به روشندالن از هفته گذشته که قابلیتی 

منحصر به فرد به نسبت سایر اپلیکیشن ها است.«
آقابابایی با اشــاره به اینکه هر ماه یک قابلیت جدید 
به این اپلیکیشن اضافه می شود، گفت: »با رونمایی 
از قابلیت چندزبانه شــدن پات این شرکت تبلیغات 

پات را به فراخور هر منطقه آغاز می کند.«
وی با اشاره به قرعه کشی برای سفر به روسیه گفت: 
»همزمان با والدت حضرت فاطمه در ۱8 اسفندماه 
قرعه کشی اعزام 2۵ نفر از ۵۰ نفر به مسابقات جام 
جهانی به روســیه انجام و قرعه کشــی برای 2۵ نفر 
باقیمانده در فروردین و اردیبهشــت ماه ســال ۹۷ 
انجام می شود.«آقابابایی افزود: »در روزهای نخست 
بهمن ماه ایران کیــش جزو اولین PSPهایی بود که 
امکان درخواست موجودی را در اختیار کاربران پات 

قرار داد.« وی در خصوص تاثیــر کمپین تبلیعاتی 
این شرکت در رشــد اپلیکیشن پات گفت: »کمپین 
تبلیغاتی در سال ۱۳۹6 حول پات شکل گرفت که 
نتایج خوبی داشت و در دو ســه ماه اخیر در تعداد 
کاربــران و در تعداد تراکنش ها رشــد ۱۳۰ درصد 
تجربه شــده است و پیش بینی می شــود در اواسط 

سال ۹۷ جزو سه برند کشور در این حوزه باشیم.«
در این مراســم همچنین از مشاوران روشندل ایران 
کیش که در نســخه نرم افزار پات ویژه روشــندالن 
نقــش داشــتند قدردانی شــد. صــادق فرامرزی، 
مدیرعامل شــرکت کارت اعتباری ایــران کیش به 
عنوان ایده پرداز و مبدع نرم افزار پات برای روشندالن 
گفت: »چند سالی است که به دالیلی افتخار آشنایی 
با انجمن روشندالن استان اصفهان راداشتم. ازطریق 
یکی از دوســتانم دراین مدت متوجه توانایی حیرت 
انگیز این عزیزان شده بودم. برای اولین بار اقداماتی 
را برای دستگاه های ATM ویژه نابینایان انجام دادیم 
که چندان موفق نبود اما در شــرکت ایران کیش و 
بعد از تهیه نســخه نرم افزاری اپلیکشینی پرداخت 
پات، به نظرم رسید که جای خالی سرویس مختص 

نرم افزار پرداخت برای روشندالن را باید پرکرد.«
وی ادامه داد: »خوشبختانه در نسخه نرم افزاری پات 
به خواستمان رسیدیم و موفق شدیم اولین نرم افزار 

پرداخت ویژه نابینایان را به کشور ارائه دهیم.«
فرامــرزی گفت: »مــا در این اپلیکیشــن از کمک 
سه نفر از کارشناســان که جزو روشندالن هستند 
برای پیــش بردن امور این امکان در پات اســتفاده 
کردیم، مرحله به مرحله امور فنــی و نرم افزاری این 
کار درداخل ایران کیش تهیه شــد و امروز جا دارد 
از مشــاوران روشــندلمان که ما را در این امر یاری 

رساندند، قدردانی کنیم.«
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با پات  چند گام به پیش رفتیم

آقای رضایی اهداف انجمن مــوج نور اصفهان 
چیست؟

کار ما گســترش فناوری ارتباطات برای نابینایان 
اســت، اموری که ما در انجمن انجــام می دهیم 
مجموعه اقداماتی اســت که نابینایــان بتوانند با 
کامپیوترهــا و موبایل های معمولــی کار بکنند و 
احتیــاج به موبایل یــا کامپیوتر خاصی نداشــته 
باشــند. در واقع مــا یک NGO هســتیم که کار 
فناوری اطالعات برای نابینایــان انجام می دهیم. 
تهیه کتاب های آموزشــی، کالس های آموزشــی، 
برگزاری و شــرکت در ســمینارهای پیرامون این 
موضوعات از جمله ســایر کارهای مجموعه ما در 

انجمن است.
چرا اقــدام در زمینه فنــاوری اطالعات برای 

نابینایان تا این حد برای شما مهم بود؟
ما اعتقادد داریم، هر یک قدمی که برای نابینایان 
برداشته می شــود آنها را چند قدم به جلو می برد، 
در پاسخ به سؤال شما باید بگویم به نظر می رسد 
فرد نابینــا دو برابر فرد بینا بــه فناوری اطالعات 
نیاز دارد، به خصوص اینکه یک نابینا باید با همان 
وســیله ای کار کند کــه فرد بینا از آن اســتفاده 

می کند.
اپلیکیشن موبایلی پات تا چه اندازه توانسته این 

مسیر و این جهت را برای نابینایان باز کند؟
وقتی نابینا بخواهد یک مبلغی را در بانک جابه جا 
کند، اینکه چگونه مبلغ را بنویسد، به کجا برود، از 
چه کسی کمک بگیرد همه این ها با پات حل شده 
اســت. دیگر حتی نیازی نیست که از خانه بیرون 
برویم، این موبایل و مناسب ســازی آن باعث شده 

تا خیلی راحت کار پرداخت صورت بگیرد.
این اپلیکیشن از این نظر هم که ما امروز با همان 
موبایل معمولی و با همان نرم افزاری که افراد بینا 
از آن اســتفاده می کنند عملیات پرداخت را انجام 
دهیم قابل تحســین اســت. پات اگر یک قدم در 
عرصه پرداخت برداشته، چند قدم در راستای حل 

مشکل نابینایان برداشته است.
شما خود از مشــاوران این اپلیکیشن بودید، از 

این همکاری برایمان بگویید؟
نرم افزار پات را شــرکت ایران کیــش تهیه کرده 
بود، ما نیز در این راه با این شــرکت همراه شدیم 
و نکاتی که نیاز بود در این نســخه رعایت شود را 
عنوان و با آنها همکاری کردیم. ما می خواستیم تا 
واقعاً شرایطی فراهم شود که افراد نابینا، بتوانند با 

همین موبایل معمولی کارهای بانکی شان را انجام 
دهند، این قدم بســیار مهمی در مســتقل کردن 

نابینایان بود.
از مشکالتی که ممکن است این نرم افزار داشته 

باشد به چه مواردی می توان اشاره کرد؟
تاکنــون این اپلیکیشــن از لحاظ فنی مشــکلی 
نداشــته اســت. از طرفی روزبــه روز بــه تعداد 
بانک هایی که عضو پات هســتند اضافه می شود و 
این اتفاق بســیار خوبی است، من هم با آن راحت 
کار می کنم، به دوســتان هــم در انجمن موج نور 
گفتیم که اگر کســی نظری یا مشکلی دارد بگوید 
تا ایرادات به شرکت منعکس شود. ولی تا به حال 
مشکلی در این باره نداشته ایم، هم اکنون هم همه 
ما با این نرم افزار در حال کار کردن هســتیم، اگر 
بعدها نیز امکاناتی به این نرم افزار اضافه شــود آن 
را بررسی می کنیم و ایراد یا مشکالت را به شرکت 

انعکاس می دهیم.
نهاد شما قرار است در آینده نیز با شرکت ایران 

کیش همکاری داشته باشد؟
همان طور که گفتم یکی از اساسی ترین مشکالت 
نابینایان جابه جا کردن پول بود که در حال حاضر 
نرم افزار پــات به این موضوع بســیار کمک کرده 
اســت. اگر روزی مــا بتوانیم برای دســتگاه های 
پوز هم امکاناتــی را در این زمینــه فراهم کنیم 
بسیار خوب اســت و گامی دیگر برای حل مشکل 
نابینایان برداشته می شــود. طبیعی است که این 
نهاد نیــز در هــر کاری و هر اقدامــی در زمینه 
فناوری بــرای نابینایان با ایــران کیش همکاری 

خواهد کرد.

مدیرعامل روشندل موج نور:

نرم افزار پات در اســفندماه ســال 
گذشــته از دو امکان جدید خود که 
این اپلیکیشن را با سایر نرم افزارها 
متمایز می کنــد؛ رونمایی کرد. یکی 
امکان چندزبانه بودن پات بود. این اپلیکیشن عالوه 
بر زبان فارسی هم اکنون به زبان های انگلیسی، عربی 
و آذری نیز در دسترس عموم قرار دارد. امکان جدید 
دیگر این نرم افزار اما نسخه ویژه پات برای روشندالن 
کشورمان است. این اپلیکیشن به صورت شنیداری و 
به زبان فارسی این امکان را برای نابینایان فراهم آورده 
تا از تمامی امکانات آن استفاده کنند. در نسخه جدید 
پات، شــرکت کارت اعتباری ایران کیش از دو تن از 
روشندالن مشاوره گرفت. نصراهلل رضایی، مدیرعامل 
انجمن موج نور اصفهان است. مدیرعاملی که خود از 
روشندالن بوده و در مشاوره های پات نقش عمده ای 
داشته است. وی بانی و موسسه نهادی ویژه فناوری 
اطالعات برای نابینایان است. به سراغ او رفتیم و در 

گپی خودمانی از پات و ایده این نرم افزار پرسیدیم.

| گفت وگو|

وقتی نابینا بخواهد یک مبلغی را در بانک 
جابه جا کند، اینکه چگونه مبلغ را بنویسد، 
به کجا برود، از چه کسی کمک بگیرد همه 

این ها با پات حل شده است. دیگر حتی نیازی 
نیست که از خانه بیرون برویم، این موبایل و 
مناسب سازی آن باعث شده تا خیلی راحت 

کار پرداخت صورت بگیرد
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فین تک ها، بال های صنعت بانکداری
در دنیــای کســب وکار و به ویژه اســتارت آپ ها، هر 
روز شاهد پخش داســتان های شــیرین موفقیت این 
کسب وکار ها از رســانه های مختلف داخلی و بین المللی 
هستیم اما کمتر به موانع و مخاطرات آن پرداخته شده 
اســت. در PainTech به این جنبه پنهان یا نیمه پنهان 
 PainTech کســب وکار ها پرداخته خواهد شد. رســالت
عبــور کارآفرینان از دره مرگ ایده یــا انگیزش آنها به 
ایده پردازی مجدد اســت. این مفهوم بــرای اولین بار 
توســط صادق فرامرزی مدیرعامل شرکت ایران کیش 
بیان شــد و او در یادداشتی نوشــته است: »پای حرف 
استارت آپ ها و فین تک ها که می نشینی به بهانه حجم 
مخاطــرات، نشــدن ها، موانع، نامشــخص بودن ها و...، 
علیرغم سن جوان خودشان و کسب وکارشان کم خاطره 
بد ندارنــد، باید اجازه داد درد دل کنند، باید بشــنوی 
و باید که بشــنویم.« براســاس تازه تریــن اخبار حوزه 
فین تک، نمایندگان دادســتانی در جلسه مشترک شان 
با بانک مرکزی و انجمن فین تک، تأکید کردند مشتریان 
فین تک ها بــرای دریافــت ســرویس از پرداخت یارها 
ملزم به دریافت جواز کســب از اتحادیه کسب وکارهای 
اینترنتی هستند. این پیشــنهاد چندان مورد استقبال 
بانک مرکزی قــرار نگرفت، اما نمایندگان دادســتانی 
بــر آن تأکید کردنــد. آن گونه که ســخنگوی اتحادیه 
کسب وکارهای فضای مجازی می گوید جزئیات موضوع 
اعطای مجوز به کسب وکارهای مشتری پرداخت یارها، 
در اولین جلســه هیات مدیره ایــن اتحادیه در فوریت 
بررســی قرار دارد. ضمن اینکه در عیــن هماهنگی با 
نهادهای مختلف، به این کســب وکارها تــا اوایل هفته 
آینده بــرای دریافت مجوز فراخوان داده خواهد شــد. 
این در حالی است که مدیران ایران کیش بر این باورند 
که فین تک ها می توانند ماننــد بال های اجرایی صنعت 

بانکداری باشند و نیازمند توجه بیشترند.
در این میان صــادق فرامرزی، مدیرعامل ایران کیش 
در نشســت فیناپ که در دانشــگاه خاتم برگزار شد از 
»pain tech« گفت. او با اشــاره به ســابقه این واژه که 
از همایش بانکداری سال گذشــته توسط ایران کیش 
مطرح شده بخش هایی از دردهای فناوری را بیان کرد. 
او با بیان اینکه می توان تا حدی این واژه را به مجموعه 
فرایندهایی که بــرای عبور از دره مرگ ایده یا انگیزش 
الزم اســت تعریف کرد گفت: »به قول اســتیو جابز به 
همان اندازه که مهم اســت چه کاری در اســتارت آپ 
انجام می دهید مهم اســت که بدانید چــه کاری نباید 

انجام دهید.«
فرامرزی عدم ریســک پذیری شــرکت های بزرگ و 
ســیر بوروکراســی و طوالنی بودن فرایندهای موافقت 
با حمایت از استارت آپ ها از ســوی این شرکت ها را از 
جمله دردهای امروز اســتارت آپ ها دانست. مدیر عامل 
ایران کیش تأکید کرد باید دلیلی برای شکســت های 
اســتارت آپی بیابیــم. فرامــرزی بحث هــای مرتبط با 
رگوالتوری، فاصله زمانی بین نظارت با تکنولوژی، عدم 
سرمایه گذاری در استارت آپ ها، عدم اعتماد به تخصص 

جوانان، عــدم توانایی در مدیریت ریســک را از جمله 
موانع استارت آپ ها برشــمرد. او تأکید کرد که باید به 
استارت آپ ها اجازه اشــتباه بدهیم و اگر بنا به جریمه 
کردن است باید به اندازه همان اشــتباه آنها را جریمه 

کنیم.
فرامــرزی در ادامه بــه یکی از مشــکالتی که برای 
شــرکت ایران کیش از لحاظ حقوقی و به اشــتباه، به 
دلیل حمایت از استارت آپ ها پیش آمده بود اشاره کرد 
و در این باره گفــت: »آن موقع »pain tech« و دردهای 
فناوری را بیشــتر حس کردم، من هــم عین پین تک 
هستم. شــمایی که دستی در اســتارت آپ دارید عین 
پین تک هســتید. دانایــی درد دارد و امیدواریم که ما 
مفهوم بزرگی ماننــد »paintch« را نهادینه کنیم تا به 

کمک آن در مسیر حل دردها گام برداریم.«
از سویی حسام دربانی، رئیس اداره بازاریابی و توسعه 
درگاه های پرداخت ایران کیش در ادامه همایش فیناپ 
گفــت: »مهم  ترین بحث در رویکــرد پیرامون فین تک 
بحث فرهنگ سازی و بحث های حقوقی است.« او ادامه 
داد: »خوشــبختانه بانک مرکزی و شاپرک نقش خود 
را به درســتی ایفا کردند و در بحث ایجاد زیرســاخت 
حقوقی عملکرد خوبی داشتند؛ اما مشکل فرهنگ سازی 

همچنان وجود دارد.«
دربانــی تأکید کــرد: »بانک ها می تواننــد با رویکرد 
انعطاف پذیرشــان از فرصت حضور فین تک ها به عنوان 
بال های اجرایی برای حرکت رو به رشد مطمئن صنعت 
بانکداری و پرداخت اســتفاده مطلوب کنند.« به گفته 
او تمــام فناوری ها در حوزه بانکــی و پرداخت نیازمند 
شــناخت، تحلیل و درک نیاز مشــتری براساس دانش 
مدیریت تجربه مشتری اســت که مجری آن باید یک 
عنصر پویا و هوشمند باشــد و آن عنصر هوشمند فین 

تک است.

نرخ ۷۵ درصدی شکســت ایده های موفق در سال 
2018

در کارگاه جنبــی رویداد فیناپ شــیراز بــا عنوان 

PainTech. Deep Inside حمیدرضا نورصالحی، مشــاور 
مدیرعامل شــرکت ایران کیش بیشتر درباره این مقوله 
توضیح داد. در این رویداد برای نخستین بار کارگاهی با 
موضوع »پین تک« به  عنوان یک مفهوم جدید در حوزه 
اســتارت آپی برگزار شــد. در این کارگاه، PainTech که 
برای اولین بار توسط صادق فرامرزی، مدیرعامل شرکت 
ایران کیش مطرح شــده بود به صورت دقیق معرفی و 

ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گرفت.
حمیدرضا نورصالحی، مشــاور مدیرعامل شرکت ایران 
 PainTech. Deep Inside کیش این کارگاه را تحت عنــوان
برگزار کرد. با وجود آنکه کارگاه پین تک آخرین برنامه رویداد 
پنج ساعته فیناپ بود اما مورد استقبال شرکت کنندگان، 

کارآفرینان و فعاالن استارت آپی قرارگرفت.
نورصالحی صحبت های خود را بــا بیان تاریخچه ای 
از شــکل گیری PainTech و مفهوم آن آغاز کرد و گفت: 
»استارت آپ های زیادی بوده اند که به  مرور نابود شده اند 
و دیگــر فعالیتی ندارند. به همین دلیــل به دنبال این 
رفتیم ببینیم چرا این اتفاق رخ می دهد. این بحث تحت 
نام pain tech شکل گرفت؛ بنابراین pain tech یک ایده 

جدید است که باید به  مرور رشد کند.«
او ادامه داد: »مطالعات انجام شــده نشان می دهد از 
هر ۱۰۰ ایده ۹8 مورد آن قطعــا از بین می روند. این 
آمار جهانی و مســتند اســت که دی ماه سال گذشته 
منتشر شــده اســت؛ یعنی تنها 2درصد ایده ها موفق 
می شوند؛ اما اخبار منتشر شده در ابتدای سال 2۰۱8 
میالدی حکایت از نرخ ۷۵ درصدی شکســت ایده های 
موفق داشــت.« به گفته نورصالحی ایــن آمارها اولین 
نشانه های بروز یک بحران جدید بودند. بر همین اساس 
هم جلســه اضطراری در محل شــرکت ایران کیش، 
شرایط مورد بررسی قرار گرفت و ایده PainTech توسط 
دکتر فرامرزی )مدیرعامل شــرکت ایران کیش( شکل 

گرفت.
نورصالحی گفت: »تنها با مطالعه و بررســی آمارهای 
جهانی، وضعیت ایران و اکوسیســتم اســتارت آپی آن 
مشخص نمی شود؛ بنابراین باید استارت آپ های ایرانی 

در رویداد فیناپ مطرح شد
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بررسی شوند و دالیل شکست و موفقیت آنها در داخل 
کشور مشخص شود. از همین رو پیگیری بحث پین تک 

از اهمیت باالیی برخوردار است.«
در ادامــه چهارمین رویــداد فیناپ شــیراز که روز 
پنجشنبه 6 اردیبهشت ماه در دانشگاه شیراز با استقبال 
فعاالن فین تک شیراز و دانشــجویان و کارآفرینان این 
شهر مواجه شد. مشاور مدیرعامل شرکت ایران کیش به 
تبیین »رعشه کارآفرینی« پرداخت و گفت: »بی ارزش 
بودن شکست های ناشــی از رعشه کارآفرینی در حالی 
اســت که شکســت خوردن به ســبک »کارآفرینانه« 
ارزش افزوده ای در ذهن فرد ایجاد می کند که موردنظر 

ایده فراگیر PainTech است.«
پس از بیان این مقدمات بحث اصلی پین تک مطرح 
و گفته شد که جمع بندی این ایده آن بود که پین تک 
درفرمــت یک »فریم ورک« باشــد؛ زیــرا فریم ورک 
بهترین قالب بــرای پین تک و یک اســتاندارد داخلی 
و بومی اســت. حلقه اصلی این فریــم ورک نیز چیزی 

نیست جز مدیریت استراتژیک.
در ادامه، مشاور مدیرعامل شرکت ایران کیش بیانیه 
چشم انداز PainTech را این گونه بیان کرد: »ایجاد توان 
تصمیم گیری توأم با خردمندی بر پایه دانش مدیریت 
اســتراتژیک و توسعه آن در سطح کارآفرینان جامعه.« 
با توجــه به نقش مدیریــت اســتراتژیک در پین تک، 
نورصالحی نگاه مدیریت اســتراتژیک به کارآفرینی را 
تبیین کرد و ابعــاد مختلف آن را از نظر فنی و با بیانی 

علمی مورد بررسی قرار داد.
در ادامه کارگاه، رســالت اصلی و هدف PainTech یا 

انگیزش آنها به ایده پردازی مجدد معرفی شد.
نورصالحــی ادامه داد: »با این تفــاوت بزرگ مواجه 
هستید که در سمت سرمایه گذار صرفا با »پول« یا هر 
ماهیت قابل خرید و فروش دیگر ســر و کار دارید، اما 
در ســمت ایده پرداز صرفا با »زمان و عشق« سر و کار 
دارید؛ بنابراین ریشــه بســیاری از خرابی ها در مسیر 
نوآوری های سطح باال در همین رفتار سطحی دو طرف 

قرار دارد که Behavior Gap نامیده می شود.«
در این رویداد، مشــاور مدیرعامل ایران کیش عوامل 
مختلف موفقیت اســتارت آپ ها را بررسی کرد و ادامه 
مباحث خود را به حل تناقض ســرمایه گذار و صاحب 
ایده اختصــاص داد. تناقضی که می تواند به  ســرعت 
منجر به نابودی استارت آپ شــود و باید برای برطرف 
کردن آن چاره اندیشــی کرد. در اواخر کارگاه به نقش 
سرمایه گذار و ایده پرداز در پین تک اشاره و مطرح شد 
که باید توجه داشــت تحمل درد ناشی از دانایی صرفا 
مختص ایده پردازان نیست. بلکه سرمایه گذار هم در اثر 
دانایی، اقدام به ســرمایه گذاری دردناک در تحقیقاتی 
خواهد کرد که آینده مشــخصی در بازگشــت سرمایه 
ندارد. به همین دلیل ســرمایه گذار هــم درد را حس 

خواهد کرد.
آخرین بحث این کارگاه بررســی نقــش و ضرورت 
چارت سازمانی و رســانه در قالب کاری PainTech بود 
و گفته شد که ایجاد ســاختار سازمانی یک مهارت در 
محدوده شخصیت مدیر و نیاز فوری برای موفقیت در 
تولید محصول جدید است. همچنین موفقیت محصول 
پس از طی تمام مراحل منوط به همراهی رسانه است 
و از نقش رســانه نباید غافل شــد. در پایان کارگاه نیز 
نورصالحی از لوگوی رســمی painTech برای نخستین 
بار رونمایی و ابــراز امیدواری کرد که در آینده مباحث 
بیشــتری پیرامون این پدیده مطــرح و رویدادهایی با 

موضوع پین تک در محافل استارت آپی برگزار شود.

ستــــــارت آپ ها  نابودی 7۰ درصد ا
به paintech را ضـــــروری می کند توجه  

مشاور و طراح سیستم های پیشرفته علم و فناوری:

همه چیز با از بین رفتن 60 تا ۷0 درصد کســب وکارهای استارت آپی شروع شد. ضربه ای 
که به نظر جبران ناپذیر می رســید. فیلترینگ استارت آپ های فین تکی، فیلترینگ تلگرام 
و مشــکالت جامعه فین تک ها با بانک مرکزی از جمله مســائلی بود که این ضربه بزرگ 
را ممکن کرد؛ اما جامعه اســتارت آپی کشــور با وجود تمام ســختی ها و محدودیت های 
پیش رویش بــه راهش ادامه داده و پیش می رود و همین میزان از امیدواری و چشــم دوختن به آینده ای 
روشن مسئله ای بود که باعث شد مدیرعامل ایران کیش برای حل مشکالت پیش روی جامعه استارت آپی 
به دنبال راه چاره بگردد. در نهایت به تولید واژه ای به نام paintech رســید. صادق فرامرزی، مدیر عامل 
شــرکت کارت اعتباری ایران کیش در همایش بانکداری امسال برای نخستین بار واژه »paintech« یا درد 
دانایی را مطرح کرد. او در همایش فیناپ در دانشــگاه خاتم نیز بار دیگــر با بیان اینکه خودش هم عین 
»پین تک« است تالش داشت تا صدای این روزهای مشکالت اســتارت آپی را به گوش مسئوالنی که باید 
برســاند و به آنها نهیب زند. به باور فرامرزی، وضعیت نامطلوب موجود در حمایت از استارت آپ ها همان 
درد دانایی اســت. paintech می خواهد ایده های از بین رفته جامعه استارت آپی  را بررسی و مورد ارزیابی 
مجدد قرار دهد تا آنها دوباره تحت عنوان ایده های نو وارد چرخه بازار شوند. او معتقد است سیب گاز زده 
استیو جابز نشــان از درد دانایی دارد و پیش از این در این باره گفته بود: »پین تک منحصر به تازه واردین 
نیست، هرجا دانایی هست و تالش برای دانایی هست، درد نیز هست.« در این شماره پرداخت سبز درباره 
اینکه پین تک چه قدر می تواند، مشکالت اســتارت آپ ها را حل کند با شاهین نور صالحی، مشاور و طراح 
سیستم های پیشــرفته علم و فناوری گفتگویی انجام دادیم. او ابراز امیدواری کرد که پین تک باعث شود، 
از تجربه ها و شکست ها درس بگیریم و دوباره تیم های اســتارت آپی تازه با ایده های جسورانه تر تشکیل 
شوند. او معتقد است مدیران تصمیم گیرنده شــبکه بانکی مخاطب این ماجرا هستند و از سوءتفاهم در 
برداشت از مفهوم امنیت در شــبکه بانکی می گوید. نور صالحی بر این باور است که اشکالی که در شبکه 
بانکی وجود دارد این اســت که مفهوم امنیت را با اینکه هیچ کاری بیرون از شــبکه بانکی انجام نگیرد 
اشتباه گرفته اند. اگر می خواهید با رنج های جامعه استارت آپی و راهکارهای عبور از این رنج ها آشنا شوید 

متن کامل این گفت وگو را بخوانید:

آقای نور صالحی ماجرای »paintech« دقیقًا از کجا شــروع شــد؟ چرا به این نتیجه رسیدیم که باید 
فکری عاجل به حال فین تک ها کرد؟

همه چیز از گروه های تلگرامی و تخصصی آغاز شــد، بچه های فین تکی و استارت آپی و همه مدیران چندین 
و چند ســاله بانکی در این گروه ها هستند؛ اما استارت آپی ها گاهی واقعیتی که در دلشان هست را نمی گویند. 
شاید از نگرانی بابت اینکه انتقاد باعث شود تا سدهای راهشان بیشتر شود، سخنی نمی گویند و معموالً جوانب 
ماجرا را رعایت می کنند. باید به این افراد کمک کرد. همیشه ما غیر استارت آپ ها خودمان راجع به آنها سخن 
می گوییم و خودمان را به جای آنها می گذاریم. در حالی که آنها خود باید فرصتی برای حرف زدن و ابراز عقیده 

در این باره داشته باشند هیچ کسی جز خود استارت آپی ها دردهای آنها را لمس و حس نکرده است.
چه شد که توانســتید جامعه استارت آپی  ســاکت و نگران از اینکه اگر انتقاد کنند به ضررشان تمام 

می شود را به حرف آورید؟
همه چیز از جایی شــروع شــد که ناگهان خبر رســید که در ســه ماه اخیر چیزی حــدود 6۰ تا ۷۰ درصد 
استارت آپ هایی که قباًل می شــناختیم از بین رفتند. این اتفاق بزرگ و وحشــتناکی است. این یعنی ناگهان 
متوجه شدیم از میان این همه استارت آپ های فیلتر شده ای که همه از مسیرهای سخت گذرکرده، آمدند و در 

رویدادهای مختلف جایزه بردند، 6۰ تا ۷۰ درصد آنها به طور کلی از بین رفته اند.
این عدد در ذهن ما بســیار آزاردهنده بود تا اینکه آن را در میان استارت آپی ها بیان کردیم و گفتیم که چنین 
ماجرایی اســت و احساس می کنیم که حتی اتفاقات بدتری در حال رخ دادن است. همین صحبت کافی بود تا 

با سیلی از اعتراضات و مشکالت از سوی جامعه استارت آپ ها مواجه شویم.
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چه شــد که این گله هــا و شــکایت ها به واژه 
paintech ختم شد؟

در این شــرایط و پــس از دریافــت بازخوردهای 
اولیه فهمیدیم که ظاهراً جو خیلی بدی بر جامعه 
اســتارت آپ ها حاکم است. در جلسه ای اضطراری 
با صــادق فرامرزی مدیــر عامل ایــران کیش به 
این نکته اشاره شــد که ظاهراً نیاز به هم اندیشی 
در ایــن زمینه وجــود دارد که خوشــبختانه این 
اتفاق هم افتاد. فرامرزی در آن جلسه به همایش 
بانکداری که در پیش بود اشاره کرد. اینکه شرکت 
ایــران کیش مثل هر شــرکت دیگــری زمانی را 
برای معرفی محصــوالت خود در اختیار دارد ولی 
می تواند این جلسه معرفی محصول را برگزار نکند 
و زمان آن را به بچه های اســتارت آپی اختصاص 
دهد. او به واژه »paintech« به معنای درد ناشی 
از فناوری رسید و همین باعث شد که این جلسه 
همایش را هم با عنــوان »پین تک« برگزار کنیم. 
واژه ای که حاال به مرور در بین اســتارت آپ ها جا 

افتاده است.
به نظر شما داســتان paintech چگونه می تواند 

ادامه پیدا کند؟
بابت ادامه ماجرا از کسانی که به هر دلیل یک تیم 
داشــتند و هم اکنون به دلیــل عوامل بازار و عدم 
پیشرفت کار و ســدهای مجوزی دچار مشکالتی 
هســتند دعوت کردیم تا در این نشســت حضور 
یابند و از مشکالت شــان بگویند. امید این اســت 
که پین تک باعث شــود، از تجربه ها و شکســت ها 
درس بگیریم و دوباره تیم های اســتارت آپی تازه 
با ایده های جسورانه تر تشکیل شوند. به طور کلی 
دو دســته تیم اســتارت آپی داریم. یکی تیم هایی 
که در رویداد به خصوصی برتر شــناخته شــده و 
جایزه بردند یا آنهایی که مستقیما از یک رویدادی 
حذف شدند. ولی االن هر دو گروه دچار مشکالت 
بسیارند و من و آقای فرامرزی امید بسیاری داریم 
که مسائل شــان تحت عنوان رویدادهای دنباله دار 
paintech بررسی و مورد ارزیابی مجدد قرارگیرد 
تا آنها را دوباره تحت عنوان ایده های نو وارد چرخه 

بازار کنیم.
آیا واقعًا می توان آنها را دوبــاره به چرخه بازار 

برگرداند؟
این افراد تحت هر شرایطی ذوق و نوآوری خودشان 

را دارند اما در بازار موفق نشــدند. چنانچه این کار 
ادامه دار شود حتی معتقدیم می توانیم رویدادی به 

عنوان بهترین ایده از بین رفته سال برگزار کنیم.
و این چه کاربردی دارد؟

این یعنــی در میان همان ایده هایی که شکســت 
خوردند اگر بگردیــم می بینیم که بــا یک تغییر 
تکنیکی و ایده و وصل شدن دو ایده به هم که قباًل 
از بیــن رفته اند یک مرتبه ممکن اســت یک ایده 

خیلی بهتر و بزرگتری شکل بگیرد.
خود فین تک ها چه طور می توانند در این موضوع 

نقش داشته باشند؟
اینکه شــرکت ایران کیش تمام پرزنت محصوالت 
خــودش را در همایش بانکداری کنســل کرد و 
برنامه ویــژه ای در این زمینه ارائــه داد، یا صادق 
فرامرزی مدیــر عامل ایــران کیش، شــخصاً از 
رویدادهایــی مثل فیناپ حمایت کــرده و در آن 
از پین تــک گفت، مشــخص کرد که شــرکت و 
مدیر عامل آن تمرکز خاصی برای حل مشــکالت 
استارت آپی دارد. ما می خواهیم تا استارت آپ هایی 
که همین االن به مشــکل برخوردند و در بازار )یا 
اتاق کار خانگی خود( حضور دارند بیایند و راجع 
به اینکه چه اتفاقی برایشــان افتــاده حرف بزنند. 
این ها ممکن است در آستانه شکست باشند حتی 
ممکن اســت در حال حاضر کارمند داشته، سود 
هم به دست بیاورند اما می توانند پیش بینی کنند 
که اگر ســه تا 6 مــاه دیگر مانع جلوی پایشــان 
برداشته نشود حتماً از بین می روند باید این دردها 

شنیده شود.
به نظر شما غیر از ایران کیش چه کسان دیگری 

باید این صداها را بشنوند؟
مدیــران تصمیم گیرنده شــبکه بانکــی مخاطب 
این ماجرا هســتند. چون این مدیران هستند که 
می توانند دســت جامعه استارت آپی را بگیرند و یا 
آنها را بــه پروژه هایی ببرند که در بانک ها می تواند 
حالت برون ســپاری به خود بگیرد. اشکالی که در 
شبکه بانکی وجود دارد این است که مفهوم امنیت 
را با اینکه هیچ کاری بیرون از شــبکه بانکی انجام 
نگیرد اشــتباه گرفته اند. این امنیت نیســت. باید 
بتوانید همزمان بازیگران دیگر بازار را با خود همراه 
کنید؛ اما ما به دالیل عجیب وغریبی کاًل به برخی 

از فین تک ها اجازه کار نمی دهیم.

ستــــــارت آپ ها  نابودی 7۰ درصد ا
به paintech را ضـــــروری می کند توجه  

مشاور و طراح سیستم های پیشرفته علم و فناوری:

همه چیز از جایی شروع شد که ناگهان خبر 
رسید که در سه ماه اخیر چیزی حدود 6۰ تا 

۷۰ درصد استارت آپ هایی که قباًل می شناختیم 
از بین رفتند. این اتفاق بزرگ و وحشتناکی 

است. این یعنی ناگهان متوجه شدیم از میان 
این همه استارت آپ های فیلتر شده ای که 
همه از مسیرهای سخت گذرکرده، آمدند و 

در رویدادهای مختلف جایزه بردند، 6۰ تا ۷۰ 
 درصد آنها به طور کلی از بین رفته اند.

این عدد در ذهن ما بسیار آزاردهنده بود تا 
اینکه آن را در میان استارت آپی ها بیان کردیم 

و گفتیم که چنین ماجرایی است و احساس 
می کنیم که حتی اتفاقات بدتری در حال رخ 

دادن است. همین صحبت کافی بود تا با 
سیلی از اعتراضات و مشکالت از سوی جامعه 

استارت آپ ها مواجه شویم

|Dialog|
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 گزارش تصویری
از برخی رویدادهای
ایران کیش

| گزارش تصویری| 

افشین آقازاده و محمد امین کسرایی نشان شجاعت ایران کیش را دریافت کردند
این دونفر در حادثه آتش سوزی که در سال گذشته رخ داده بود با اقدام به موقع خود

مانع از اتفاقات ناخوشایند درشرکت شدند  

چهارمین همایش گستره )گردهم آیی و تبادل نظر رهبران ایران کیش(در روزهای پانزدهم و شانزدهم اسفندماه برگزار شد
و درروز پایانی برترین پشتیبانان ودفاتر در سال 96 معرفی شدند .

دراکران خصوصی فیلم سینمایی لونه زنبوردر پردیس سینمایی باغ کتاب و سینما آزادی  پات به عنوان حامی اصلی لونه زنبور حضوری چشم گیر داشت

در قرعه کشی توسط صادق فرامرزی مدیر عامل ایران کیش برگزار شد یاسر
یوارپور طرفی به عنوان پشتیبان ایران کیش در جام جهانی روسیه انتخاب شد 

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ایران کیش هفتم خردادماه برگزار شد
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|Report Image|

چهارمین همایش گستره )گردهم آیی و تبادل نظر رهبران ایران کیش(در روزهای پانزدهم و شانزدهم اسفندماه برگزار شد
برگزاری کالس های آموزشی در شرکت ایران کیشو درروز پایانی برترین پشتیبانان ودفاتر در سال 96 معرفی شدند .

در دو مرحله قرعه کشی جام جهانی پات که از صداوسیما پخش شد ۵0 برنده خوش شانس مشخص شدند

مرکز حرفه آموزی شرکت ایران کیش؛ویژه کودکان کار با حضور مهدی پاکدل سفیر فرهنگی این شرکت افتتاح شد
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| گزارش|

تراکنش ها به جام جهانی رسیدند

امسال سال فوتبال اســت و ایران کیش هم با جوایز 
فوتبالی هیجان انگیزش توانســته یک ســر و گردن از 
رقبایش باالتر بایســتد و کاربران اپلیکیشــن پات را با 
خود همراه کند. ایران کیش در همین راستا دو مرحله 
قرعه کشی انجام داد و ۵۰ کاربر اپلیکیشن پات را راهی 
سفر جام جهانی روســیه کرده اســت؛ اما این آخرین 
کمپین ایران کیش نیســت و کمپین هــای دیگری در 
راهند تا جوایز خود را نصیب کاربرانی کنند که از ســفر 

به روسیه بازماندند.
مرحله اول قرعه کشــی جــام جهانی پــات با عنوان 
»هواپیمای پــر از برنده به جام جهانی«، 2۵ اســفند و 
پیش از شروع اخبار 2۰:۳۰ انجام شد. در این قرعه کشی 
2۰ نفر از کاربران اپلیکیشــن پات به عنوان نخســتین 
برندگان ســفر به جام جهانی روسیه که به همراه پژمان 
جمشیدی به این کشــور سفر می کنند مشخص شدند. 
مرحله دوم این قرعه کشی نیز ۱2 اردیبهشت ماه انجام 
شــد و در این مرحله ۳۰ نفر دیگر برای ســفر به جام 
جهانی خود را شناختند. دومین مرحله  قرعه کشی پات، 
ســاعت ۱8:۳۰ به صورت زنده از شــبکه ی یک سیما 
پخش شــد. در این برنامه همچنین با برنــده اول این 

قرعه کشی تماس گرفته شد که از شهر اهواز بود.
پیمان طبری، معاون فناوری اطالعات ایران کیش در 
ویژه برنامه قرعه کشی پات با تأکید بر اینکه در سال ۹۷ 
امکانات جدید بســیاری برای پات در نظر گرفته شــده 
است، به نســخه این نرم افزار برای روشندالن اشاره کرد 
و گفت: »نسخه پات برای روشندالن با مشاوره های خود 

روشندالن تهیه شده است.«
او در ادامه، از چندزبانه  بودن این اپلیکیشــن گفت: 
»مدتی اســت که این نرم افزار به زبان های انگلیســی، 
عربی و آذری در اختیار عموم قرار دارد و به زودی زبان 

آلمانی نیز به آن اضافه می شود.«

امکان چارتر در اپلیکیشنی چند زبانه
طبــری معتقد اســت این اقــدام حرکتی به ســوی 
بین المللی شــدن این اپلیکیشن به شــمار می آید که 
تاکنون در نرم افزارهای پرداخت مشــابه وجود نداشته 
اســت. به گفتــه او گویش هــای کــردی، مازندرانی و 
گیلکی هم به این نرم افزار اضافه خواهد شــد. قرار است 
ویژگی های جدید دیگری هم به اپلیکیشــن پات اضافه 
شــود که معاون فناوری اطالعات ایــران کیش درباره 
آنها گفت: »یکــی از این امکانات، امکان چارتر اســت، 
افرادی که از این اپلیکیشن استفاده می کنند، می توانند 
با استفاده از امکان چارتر سفرهای داخل کشور را از این 
طریق مدیریت کرده، بلیت بگیرنــد و به  محض خرید، 

بلیت به پست الکترونیکی آن ها ارسال خواهد شد.«
یکی دیگر از مواردی که مزیت پات محسوب می شود 
و مورد اشــاره طبری قــرار گرفت، امنیــت باالی این 
اپلیکیشــن بود. او در پاسخ به ســؤالی در این باره که 
چرا اســتفاده از اپلیکیشن های پرداخت به مردم توصیه 
می شود گفت: »مهم ترین دلیل آن استفاده راحت از این 
نرم افزار است، به عنوان مثال وقتی انتقال وجه، کارت به 
کارت و یا امکان مانده گیــری از طریق موبایل صورت 
می گیرد طبیعی است که استفاده از آن ها توصیه شود.«

پیمان طبری همچنین به کمپین جدید پات اشــاره 
کرد: »هرچند این دومین قرعه کشــی پات برای سفر به 
جام جهانی روسیه اســت و این کمپین به اتمام رسیده 
است؛ اما تمام کسانی که پات را نصب کرده اند، استفاده 
از این اپلیکیشــن و کســب امتیاز از طریق آن را ادامه 
بدهند چراکه به زودی کمپین جدیــدی در راه خواهد 
بود و جوایز ارزنــده دیگری را برای کســانی که از این 

اپلیکیشن اســتفاده می کنند در نظر گرفتیم.« او تأکید 
کرد: »امتیاز تمام کســانی که اپلیکیشــن را برای این 
کمپین نصب کــرده  بودند اما جزو ۵۰ برنده ســفر به 
جام جهانی نبودند، محفوظ اســت و برای جوایز بعدی 
محاســبه می شــود.« یکی از مهم ترین مزیت های این 
اپلیکیشن این اســت که هرماه یک امکان جدید به آن 
اضافه می شــود و مردم با نصب این اپلیکیشن و افزایش 
تراکنش ها، شانس بیشتری برای قرعه کشی های بعدی 

خواهند داشت.

کمپین تبلیغاتی و رشد 130 درصدی تراکنش ها
»هواپیمای پر از برنده به جام جهانی« شــعار کمپین 
ایران کیش بود عنوانی که در اذهان مردم ماندگار کند. 
این کمپین جوایز هیجان انگیزی داشــت. هواپیمای پر 
از برنده به جام جهانی هر کســی را ترغیب می کرد که 
پات را روی گوشــی خود نصب و تراکنش های مالی اش 
را با آن انجام دهد تا شاید دری به تخته خورد و یکی از 
برندگان این کمپین بی رقیب شد. این کمپین یک سفیر 
برند هم داشــت پژمان جمشیدی کسی که برندگان در 
ســفر به جام جهانی را همراهی می کرد. در این کمپین 
تالش شده بود تا با ایجاد انگیزه در کاربران آنها به سمت 
اپلیکیشن پات و شماره #۷88* پیش روند. پیش از این، 
شــهره آقابابایی، قائم مقام معاونــت فناوری اطالعات و 
مدیر پروژه پات گفته بود: »کمپین تبلیغاتی در ســال 
۱۳۹6 حول پات شــکل گرفت که نتایج خوبی داشت و 
بر همین اســاس تعداد کاربران و تعداد تراکنش ها رشد 
۱۳۰ درصد تجربه کرده و پیش بینی می شود در اواسط 

سال ۹۷ جزو سه برند کشور در این حوزه باشیم.«
اســکان، رفت و برگشــت برندگان کمپین هواپیمای 
پر از برنده بر عهده شــرکت ایران کیش بود و برندگان 
می توانستند هر سه بازی ایران را تماشا کنند و سپس به 
ایران برگردند. گفتنی است اولین مرحله قرعه کشی این 
کمپین از این جهت در اســفند ماه سال گذشته برگزار 
شد که زمان کافی برای دریافت ویزا وجود داشته باشد. 
مرحله دوم نیز به این دلیل در اردیبهشت ماه انجام شد 
چون خرداد ماه تنها فرصت باقیمانده برای دریافت ویزا 
و رفتن به جام جهانی بود. در زمان نگارش این گزارش، 
برندگان این کمپین هر سه بازی ایران در جام جهانی را 

به تماشا نشسته اند.
پیش از این، صادق فرامــرزی مدیرعامل ایران کیش 
درباره اپلیکیشن پات گفته بود: »در فاز جدید اپلیکیشن 
پات موفق ترین الگوهای داخلی و خارجی بررسی شده اند 
تا یک محصول متمایز ارائه شــود و فکــر می کنیم در 
آینده کاربران این نرم افزار به تمایزهای این اپلیکیشن 
نسبت به ســایر نرم افزارهای مشــابه پی خواهند برد و 
مطمئن هستم ورژن های جدید این اپلیکیشن مردم را 
شگفت زده خواهد کرد.« اپلیکیشــن پات نزدیک به دو 
سال اســت که از سوی شــرکت ایران کیش راه اندازی 
شــده و در حال حاضر، پات امکان کارت به کارت برای 

بانک های معتبر کشور را عملیاتی کرده است.

کمپین ایران کیش برای کاربران پات 
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|Report|

قاصدک ها پرواز کردند

صــدا، دوربین، حرکت... مهدی پاکــدل، این بار هم 
جلوی دوربین قرار گرفته اما نه! این یکی فرق دارد.

دوربین ها حــاال چشــمان واقعی کــودکان کارند! 
لوکیشن »قاصدک« مدرســه آنها )کودکان کار( است 
و کارگردان شرکت کارت اعتباری ایران کیش و امروز 
نقش پاکدل با همــه نقش هایی که تا بــه امروز بازی 
کرده اســت، زمین تا آســمان فرق می کند. او حاال در 
زندگی واقعی اســت برای افتتاح مرکــز حرفه آموزی 
خانه قاصدک. برای آنکه نمادین روبان این مرکز حرفه 
آموزی را پاره کند تا آغاز رســمی، این مرکز را در این 

مدرسه رقم بزند.
یادمان نرفته مدرســه قاصدک مدرسه ویژه دختران 
و پسران شــش تا هجده سال اســت جایی که در آن 
برای کســانی که عالوه بر درس خواندن کار می کنند، 
آموزش های فــوق برنامه مانند نقاشــی های خالقانه، 

موسیقی و مهارت های مختلف آموزش داده می شود.
قاصدک به حرف های قربانیان نابرابری ها گوش داده 
و تالش دارد آن طور که شایســته این کودکان است با 

آنها رفتار شود.
در این میان هم شــرکت ایران کیش متعهد شــده 
است که در چارچوب مســئولیت های اجتماعی، ضمن 

حمایت مالی از این مدرســه، یــک مرکز حرفه آموزی، 
چند سیســتم کامپیوتــری و میزو صندلــی نیز برای 

قاصدک فراهم کند.

و افتتاح مرکز حرفه آموزی
و اکنون وقت افتتاح رســمی این مرکز حرفه آموزی 
فرارسیده... و آن روبانی که توسط مهدی پاکدل سفیر 
فرهنگی و مشــاور مدیر عامل ایران کیش پاره می شود 
تا شاید نمادی از آغاز رسمی کارگاه بچه های قاصدکی 

باشد.
اما بچه های اینجا چند وقتی قبل تر از این افتتاح هم 
در این مرکز حرفه آموزی شــروع به کار کرده اند، برای 
همین به ســراغ بعضی از آنها می رویم؛ درســت مثل 
»فهمیه« که حدود یک هفته اســت در اینجا مشغول 
به کار بوده و می گوید از هشــت و نیم صبح تا ۵ غروب 
اینجــا کار می کنــم. وقتی از مشــکالت و کمبودهای 
کارگاه می پرســم راضی اســت و می گوید خدا را شکر 
تولیدات روزانه خوبی داریم. چون سرپرست نداریم و با 
مادر و خواهرم زندگی می کنیم؛ خوشــحالم که در این 

کارگاه مشغول به کار شده ام و می توانم کار کنم. 
»صبور« هم که چند ســالی اســت با کارکنان این 

انجمــن آشــنایی دارد می گوید حدود یک ماه اســت 
که در این تولیدی حضــور دارم و خیاطی می کنم.. او 
اضافه می کند: »برای این کار حدود یک هفته آموزش 
دیده ایــم و امکاناتی که امروز داریــم از آن چیزی که 

خودمان انتظار داشتیم بیشتر است.«
»رعنا« از بیســت و دوم دی ماه شروع به کار کرده 
اســت و می گوید خدا را شــکر که در کارگاه مشکلی 
نداریم. »فاطمه« هم که از یک ماه پیش شــروع به کار 
کــرده، می گوید امکانات تا به امروز خوب بوده اســت. 
در ایــن میان یکی از بچه های خجالتــی این مرکز نیز 
که نمی خواهد اســمش را بگوید برایمان گفت از اینجا 
بودن خوشحال اســت چرا که اینجا یک امید دوباره به 

او می دهد. 
و این آغاز یک راه طوالنی اســت بــرای حرکت در 
مسیری که همه آرزویش را داریم؛ برای آنکه ماهیگیری 
را بیاموزانیم به کودکان فردایمان که از بخت بد روزگار، 
مثل سایر همسن و ساالنشان نمی توانند زندگی کنند، 
اما زندگــی کردن را بــه طریقه راســتین آموخته اند. 
آنها در زیســتن در کودکی خود نقشــی نداشتند، اما 
آینده شــان را روشــن برای خود رقم خواهند زد... این 

امید همه ماست.

روز خاطره انگیز یک افتتاح
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نزدیک شــدن به جام جهانی فقط التهاب تشــویق 
تیم ملی کشــور یا تیم مورد عالقه را تشدید نمی کند 
بلکه التهاب شــرط بندی بر ســر تیم مــورد عالقه را 
نیز در برخی افراد بیشــتر می کند. تعداد ســایت های 
شرط بندی طی سال های گذشــته افزایش یافته است 
و با وجــود اینکه هر روز خبر می رســد کــه تعدادی 
از این ســایت ها از طرق گوناگون بســته شــده اند اما 
آمار کلی آنان کاهــش نمی یابد؛ اما به نظر می رســد 
شرکت های پرداخت الکترونیکی به دنبال راهی هستند 
تا بتوانند تراکنش های ناشــی از سایت های شرط بندی 
را شناســایی و به صورت خودکار اقدام به تعطیلی این 

سایت ها کنند.
مدیــر بازاریابــی و توســعه خدمــات ایران کیش با 
اشــاره به اینکه تعداد این ســایت ها نسبت به گذشته 
افزایــش یافته و امکان افزایش این ســایت ها همزمان 
با جام جهانی نیز وجود دارد، گفت: »شــاید تعداد این 
ســایت ها در مقایسه با تعداد کل ســایت های فعال از 
نظر درصدی بسیار ناچیز باشــد؛ اما مسئله این است 
که نه شــرع و نه قانون به ما اجــازه فعالیت به چنین 
ســایت هایی را نمی دهد. از همین رو فعالیت حتی یک 
سایت در این زمینه نیز برای شــرکت های پرداخت و 

شبکه بانکی قابل قبول نیست.«
محســن محتشــم اعالم کرد: »طی ســال گذشته 
شرکت کارت اعتباری ایران کیش ۱8۰ سایت قمار را 

شناسایی و مسدود کرده است.«
مشــکل اینجاســت که معمــوال وقتی یک ســایت 
شرط بندی بسته می شود، ســایت دیگری جای آن را 

می گیرد.
در نگاه اول ســایت های شــرط بندی برای صاحبان 
آن، شــرکت کنندگان و البتــه درگاه هــای بانکــی 
درآمدزایــی می کنند؛ اما این تمام ماجرا نیســت. زیر 
پوست ســایت های شــرط بندی آنالین مبالغ هنگفتی 
با داســتان های عجیب، در حال جابه جایی اســت. در 
ایران شمار سایت هایی که امکان شرط بندی آنالین در 
حوزه های مختلف، مثل انواع مسابقات ورزشی و بازی  
را فراهم کرده اند؛ براساس جدیدترین گزارش ها حدود 
۳6۵ دامنه تخمین زده شــده که گردش مالی هرکدام 
از ســایت ها در شــبانه روز کمتر از یک میلیارد تومان 
نیست؛ اما این آمار مربوط به پیش از جام جهانی است.

سایت های شــرط بندی آنالین درآمد باالیی دارند و 
بابت قماری که در بسترشــان انجام می شــود، کارمزد 
دریافــت می کنند. البته درصد کارمــزدی که دریافت 

می کنند ثابت نیســت. مثاًل از قمــاری که برایش یک 
میلیــارد تومان پول جمع شــده باشــد، ۱۰ درصد به 
عنوان ســهم خود یا کارمزد کســر می کنند. در اصل 
زمانی که شــبکه بانکی به خاطر ســرویس های قانونی 
که در اختیار مشــتریان خود قــرار می دهد نمی تواند 
کارمزد بگیرد، سایت های شرط بندی و قمار به سادگی 
مشتریان خود را مجاب می کنند تا به خاطر بستری که 

برایشان فراهم کرده اند، کارمزد پرداخت کنند.
شرط بندی در قوانین اسالم و کشور جایی ندارد، چه 
آنالین باشد چه نباشد. سؤال اینجاست که چطور تعداد 
ســایت های شــرط بندی آنالین یا به اصطالح عامیانه 
قمار آنالین تا این حد زیاد شده اند و درگاه الکترونیکی 

بانک های رسمی کشور در اختیار آنهاست.
در شرایط فعلی به نظر می رســد این سایت ها بدون 
هیچ مشکلی از طریق شرکت های ارائه دهنده خدمات 
پرداخــت تحت نظر شــرکت شــاپرک، ســایت های 
غیرقانونــی را به درگاه های بانکــی متصل می کنند تا 
امکان تراکنش مالی آنالین برای کاربران شــان فراهم 
شــود. این در حالی اســت که طی روزهــا و ماه های 
گذشــته به صورت مرتب در خبرهای مختلفی تالش 
شــرکت های ارائه دهنده خدمات در مســدود کردن 

بازار داغ سایت های شرط بندی در روزهای جام جهانی به زودی سرد می شود

برنامه ای برای شناسایی 
تراکنش های قمار
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سایت های قمار منتشر شده اســت و به صورت مرتب 
این شــرکت ها اعالم کرده اند درگاه پرداخت ایشان را 

قطع کرده اند.
یکی از شــروط دریافت درگاه بانکی برای یک سایت 
مشخص شدن مالکیت دامنه و فعالیت آن برای بانک ها 
اســت. در اصل بانک ها باید با نحوه کار ســایت و نوع 
فعالیت آن آشنا باشند و پس از آن اقدام به ارائه درگاه 
بانکی خــود کنند، پس این ســایت ها چگونه موفق به 

دریافت درگاه بانکی می شوند؟
ترفندی که سایت های شرط بندی به کار می گیرند، 
واسطه قرار دادن شرکت های دیگر یا درخواست درگاه 
 IP شرکت  واســطه است. جالب اینجاست که IP به نام
شرکت واسط ممکن است نماد اعتماد الکترونیکی هم 
داشته باشد. اگر به یک سایت شرط بندی مراجعه کنید 
در بسیاری از موارد ممکن است لوگوی نماد اعتماد را 
نیز پاییــن آن ببینید که این لوگــو و در نهایت درگاه 
بانکی شاید بسیاری از افراد را به این نتیجه برساند که 
این فعالیت یک نوع فعالیت قانونی است. برای کسانی 
که نماد اعتمــاد الکترونیکی دارند، ایــن امکان وجود 
دارد که ســایت را غیرفعال نگه دارنــد، دامنه و درگاه 
الکترونیکی بانکی را در اختیار ســایت های شرط بندی 
قرار دهند. ســایت های شــرط بندی هم بــا در اختیار 
داشــتن دامنه و درگاه واســط، پرداخت را مستقیم با 
بانک انجام می دهند. به بیان ســاده تر شخصی سایتی 
برای فــروش کاالیی خــاص از جمله صنایع دســتی 
یا کتاب یا هر محصــول دیگر، راه انــدازی و برای آن 
نماد اعتماد الکترونیکی می گیرد. ســپس برای فروش 
محصوالت خود به شکل اینترنتی، درگاه اینترنت بانکی 
دریافت می کند؛ اما ســایت را غیر فعال نگه می دارد و 
در نهایت دامنه ســایت را به همراه درگاه الکترونیکی 
آن به سایت های پیش بینی واگذار می کند. سایت های 
پیش بینی هم بدون هیچ مشکلی، از درگاه الکترونیکی 

برای کار خود استفاده می کنند.
در ایــن صورت شناســایی این گونه ســایت ها برای 
شــرکت های پرداخت یا بانک ها بســیار مشکل است 
چرا که امــکان رصد مرتب آنها وجود ندارد. شــاپرک 
مدتی است مسدود کردن درگاه های بانکی سایت های 
قمار آنالین را در دستور کار خود قرار داده است. البته 
این کار را پس از اخطار پلیــس انجام می دهد و هنوز 
نتوانسته سازوکاری برای شناسایی و رصد این سایت ها 

به صورت خودکار برای خود طراحی کند.
شــاپرک اواخر سال گذشته در ســایت رسمی خود 
اعالم کرد: »رصد، شناســایی و مسدودســازی درگاه 
پذیرندگان متخلف یکی از اقدامات همیشــگی شاپرک 
اســت که بدون هیچ اغماضی همواره در جریان است. 
نظارت بر عملکرد شــرکت های پی اس پــی همواره از 
جمله اولویت های شــاپرک به عنوان بــازوی نظارتی 
بانک مرکزی در حوزه پرداخت الکترونیکی بوده است 
که کمترین مماشــاتی در آن راه نداشته و ندارد. یکی 
از مواردی که از ســوی شــاپرک در نظارت بر عملکرد 
شــرکت های پرداخــت مورد توجــه ویژه قــرار دارد، 
شــفافیت در نوع فعالیت پذیرندگان اعم از پذیرندگان 
کارت خوان و پرداخت اینترنتی اســت. بنا بر مستندات 
نظارتی شاپرک، شرکت های پی اس پی موظفند از نوع 
فعالیــت متقاضی هر نــوع درگاه پرداخــت به صورت 
شــفاف و قطعی اطالع یابند و عالوه بر این به صورت 
دوره ای بر تطابق فعالیت اعالم شــده از سوی متقاضی 
درگاه بــا فعالیتی که پــس از دریافــت درگاه به آن 
مشغول است، نظارت داشته باشــند و با هر گونه عدم 

تطابق در رسته فعالیت برخورد کنند.
شاپرک بر همین مبنا همواره بر عملکرد شرکت های 
پی اس پی در حوزه شــفافیت و تطابق رســته فعالیت 
پذیرنــدگان نظــارت داشــته و مــوارد الزم را به این 
شرکت ها تذکر داده است. در برخی موارد نیز که بنا به 
علل و دالئل مختلفی شرکت های پرداخت الکترونیکی 
در مسدودســازی درگاه پذیرنــدگان متخلف، اهمال 
کرده اند نسبت به بســتن این درگاه ها به طور مستقیم 
اقدام کرده است. گزارش های موجود در بخش نظارت 
شــاپرک نشــان می دهد طی نیمه نخســت سال ۹6 
عالوه بر درگاه های مســدود شــده توسط شرکت های 
پی اس پی، بیش از ۱۰۰ درگاه پذیرنده متخلف از سوی 
شاپرک به صورت مستقیم مسدود شده است. برخالف 
جوســازی هایی که در برخی مقاطع علیه شــاپرک و 
نهادهای نظارتی به راه می افتد، رصد، نظارت و برخورد 
با پذیرندگان متخلف نه تنها از دســتور کار شاپرک و 
شرح وظائف شــرکت های پی اس پی خارج نشده است 
بلکه همچنان بــا جدیت ادامــه دارد و تنها طی چند 
هفتــه اخیر درگاه بیش از 2۳ پذیرنــده متخلف که از 
درگاه پرداخت اینترنتی بــرای فعالیت های غیرقانونی 
اســتفاده کرده بودند، از سوی شــاپرک مسدود شده 
است. شاپرک در راســتای انجام وظایف نظارتی خود 
با ســایر نهادهای مرتبط از جمله پلیس فتا، دادستانی 
کشــور و بانک مرکزی همکاری الزم و تنگاتنگی دارد 
و از تمــام ظرفیت خــود برای مسدودســازی راه های 
سوءاســتفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی کشــور 

بهره می برد.«
محســن محتشــم، مدیر بازاریابی و توسعه خدمات 
ایــران کیــش در خصــوص چگونگی مسدودســازی 
ســایت های قمار از ســوی شــرکت های ارائه دهنده 
خدمات پرداخت می گوید: »شناســایی این سایت ها از 
چند طریق امکان پذیر اســت؛ اولین مسیر این است که 
دارندگان کارت های بانکی با شــرکت تماس می گیرند 
و اطالعــات آن ســایت را در اختیار مــا می گذارند یا 
بازرسی شرکت از این ســایت ها مطلع می شود و اقدام 
به مسدودســازی آن می کند. مســیر دیگر نیز شاپرک 
است، شــاپرک نیز معموالً از اطالعاتی که پلیس فتا در 
اختیارش قرار می دهد آدرس این گونه ســایت ها را در 
اختیار شــرکت های پرداخت می گذارد تا اقدامی برای 
مسدودســازی آنان انجام دهند. مسیر پایانی نیز پلیس 
فتا است. گاهی پلیس فتا به صورت مستقیم به ما اطالع 
می دهد که سایت یا دامنه خاصی قمار انجام می دهد.«

او با اشــاره به اینکه ســال گذشته شــرکت کارت 

اعتباری ایران کیش اقدام به مسدودسازی ۱8۰ سایت 
فعال قمار کرده اســت گفت: »تاکنون مکانیزمی برای 
اینکــه امکان شناســایی این ســایت ها از روی میزان 
تراکنش هایشان برای ما مشــخص شود وجود نداشته 
اســت اما با افزایش تعداد این ســایت ها طی سال های 
گذشته در حال بررســی روش هایی هستیم تا بتوانیم 
از روی تعــداد تراکنش ها یا میزان پولــی که جابه جا 
می شود این ســایت ها را به صورت خودکار شناسایی و 

نسبت به مسدودسازی آنان اقدام کنیم.«
او ادامه داد: »ما هم اکنون در حال مذاکره با شرکتی 
هستیم تا به صورت مستقیم بتوانیم این تراکنش های 

ناسالم را شناسایی و از سیستم بانکی خارج کنیم.«
محتشــم در پاســخ به اینکه این ســایت ها چگونه 
از شــرکت های ارائه دهنده خدمــات پرداخت، درگاه 
پرداخت می گیرند گفــت: »این افراد معموالً با نام های 
مختلف و فعالیت های مختلف بــه ما مراجعه می کنند 
یــک روز به نام خودشــان درگاه می گیرند و روز دیگر 
به نام برادرشــان یا یکی از اقوام و آشــنایان وقتی هم 
که در یک پی اس پی شناســایی شدند به شرکت دیگر 
مهاجــرت می کننــد و از طریق آنهــا درگاه پرداخت 

دریافت می کنند.«
اما مشکل فقط مخصوص شبکه بانکی و شرکت های 
پرداخت نیســت بلکه پلیــس فتا نیز طی ســال های 
گذشــته به صورت مرتب با این ســایت ها درگیر بوده 
اســت و با وجــود تالش هایــی که کرده اســت هنوز 
نتوانسته روند رو به رشــد این سایت ها را متوقف کند. 
پلیس فتا بارها نسبت به استفاده و شرط بندی از طریق 
این سایت ها اخطار داده است چرا که تعداد بسیاری از 
این سایت ها امکان برداشت پول به صورت غیرمجاز را 
از کارت افرادی که در این ســایت ها ثبت نام کرده اند 
را نیز فراهم می کنند. طبــق اطالعیه ای که پلیس فتا 
در مورد این ســایت ها صادر کرده اســت: »با توجه به 
رشد قارچ گونه سایت های شرط بندی در کشور، زمینه 
برای افراد کالهبردار و ســودجو فراهم شده و خیلی از 
آنها تحت عنوان این سایت ها به دنبال به دست آوردن 
اطالعات شــخصی و شماره حســاب کاربران هستند. 
همچنیــن پرداخت پول تحت عنــوان جایزه از طریق 
پول افرادی کــه نتایج را غلط پیش بینــی کرده اند به 
برندگان پیش بینی، نوعی قمار محسوب می شود و این 
خود بزرگترین ضرر مادی برای شرکت کنندگان در این 
سایت ها به شمار می آید. از سویی تمامی این سایت ها 
به طور غیر قانونی مشــغول به فعالیت هستند و هیچ 
آدرس و شماره ثابت و مشخصی از خود اعالم نکرده اند. 
لذا شــرکت کنندگان در این ســایت ها امکان پیگیری 
دارایی از دست رفته خود را در صورت تعطیلی سایت، 

نخواهند داشت.«
 در ادامــه ایــن اطالعیــه آمــده اســت: »فریب و 
کالهبــرداری گردانندگان این ســایت ها بــا تبلیغات 
فزاینــده ســبب ایجــاد ضررهای مــادی بــه افراد 
شــرکت کننده در ایــن ســایت ها می شــود. در مورد 
ســایت های خارجی که در زمینه پیش بینی مسابقات 
فوتبال فعالیــت می کنند این عمل موجب خروج ارز از 

کشور می شود.«
این اطالعیه پلیس فتا نشان می دهد که برای کنترل 
این ســایت ها بهترین روش آگاهی دادن به افراد است 
از سویی شبکه بانکی و شــرکت های پرداخت نیز باید 
راهی بیابند تا بتوانند به صورت مستقیم تراکنش های 
غیرقانونــی این ســایت ها را شناســایی و اقــدام به 

غیرفعال سازی درگاه پرداخت اینترنتی ایشان کنند.

 محتشم:
شاید تعداد این سایت ها در مقایسه با 

تعداد کل سایت های فعال از نظر درصدی 
بسیار ناچیز باشد اما مسئله این است که نه 
شرع و نه قانون به ما اجازه فعالیت به چنین 

سایت هایی را نمی دهد از همین رو فعالیت حتی 
یک سایت در این زمینه نیز برای شرکت های 

پرداخت و شبکه بانکی قابل قبول نیست
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در ابتدا سکه ها بودند، بعد از سکه ها، نوبت پول های 
کاغذی رسید و بعد از آن، کارت ها مجال حضور یافتند. 
در هــر روش پرداخــت جدیدی، معامله یــا تراکنش 
آسان تر می شد. یکی از روش های جدید، پرداخت های 
همراه است که طی یک دهه اخیر در برخی از کشورها 
مثل ژاپن و کره جنوبی رایج شــده اند، با اســتفاده از 
تلفن همراه صورت می گیرند و در طی چند ســال در 
جهان بسیار محبوب شــده اند. در حال حاضر، کاربران 
تلفن همــراه می توانند پرداخت های خــود را از طریق 
فناوری هــای مختلــف، از کیف پول همــراه گرفته تا 

پلت فرم هایی مثل اپل پی و اندرویدپی، انجام دهند.
ایــن فناوری هــا در حــوزه پرداخت، تحــول ایجاد 
کرده انــد، به ویژه در زندگــی افرادی موثــر بوده اند و 
هستند که حساب بانکی ندارند یا بانک دور از دسترس 
آنها اســت. توســعه های کیف پول های همراه فرایند 
پرداخت را تسهیل کرده اســت و به افراد این امکان را 
می دهد که به طور مستقیم پول خود را دریافت کنند و 

نیازی به پول نقدی یا کارت اعتباری نباشد.
کیف پول های همراه می توانند پرداخت را تســهیل 
کننــد: کافی اســت از تلفن همراه خــود در پرداخت 
اســتفاده کنید؛ اما کیــف پول های همــراه صرفا آغاز 
سفر پرداخت به حساب می آیند. شبکه های پرداخت و 
تولیدکنندگان در حال ایجاد کاربردهایی برای ابزارهای 
بیشتری هستند که انتخاب افراد را در زمینه پرداخت 
افزایش می دهد و آنها را از دغدغه پول نقد رها می کند.

وضعیت کیف پول همراه در جهان
 Aite و ACI Worldwide بر اســاس داده های تحقیق
در ســال 2۰۱۷، پذیــرش کیف پول همــراه در حال 
افزایش است. ایاالت متحده امریکا و اروپا و بعد از آن، 
اقتصادهای در حال رشــد در آســیا و آمریکای التین، 
مناطقی اند کــه در آنها، کیف پول های همراه تبدیل به 

پلت فرم پرداخت غالب شده اند.
تحقیقات فوق نشان می دهند که در حال حاضر، ۱۷ 
درصد از مصرف کنندگان ایاالت متحده به طور منظم 
از تلفن هوشــمند خود برای پرداخت هزینه اســتفاده 
می کنند. این آمار در سال 2۰۱۴، 6 درصد بوده است. 
در اروپا، اســپانیایی ها فعال ترین کاربــران کیف پول 
همراه هســتند که با آمار 2۵ درصــدی از این فناوری 
به طور منظم استفاده می کنند. بعد از اسپانیا، ایتالیا با 
2۴ درصد، ســوئد با 2۳ درصد و بریتانیا با ۱۴ درصد، 

کشورهای پیشرو در استفاده از کیف پول همراهند.
مارک رانتــا )Mark Ranta(، سرپرســت راه حل های 
بانکداری دیجیتال در ACI Worldwide در گزارشی که 
در مطبوعات در مورد این تحقیق منتشر شد، می گوید: 
»کیف پول های همراه، پس از راه اندازی Apple Pay در 
سه سال اخیر، به محبوبیت رسیدند... آنچه ما شاهد آن 
هستیم، پذیرشی است که می توان به مصرف کنندگان 
سراســر جهان نســبت داد و تقریبا به طور انحصاری 
با اســتفاده از دســتگاه های پرداخت و با اســتفاده از 
مدل های قدیمی تر، با چند اســتثنا صورت می پذیرد«. 

تحقیــق ACI Worldwide و Aite به چنــد نکته اصلی 
اشاره دارد که در ادامه نگاهی به آنها می اندازیم.

پذیرش کیف پــول همراه: هند در صدر فهرســت 
کشورهای بررسی شده قرار دارد؛ ۵6 درصد از کاربران 
هنــدی گفته اند که پرداخت هایشــان را به طور مرتب 
با گوشــی هوشــمند انجام می دهند. تایلند و اندونزی 
به ترتیب بــا آمار ۵۱ و ۴۷ درصدی بعــد از هند قرار 
گرفته انــد. بر اســاس ایــن تحقیق، بیشــتر اتصاالت 
اینترنتی کاربران در این مناطق، از طریق دستگاه تلفن 

همراه به جای دسکتاپ یا لپ تاپ صورت می گیرد.
امنیت کیف پول همراه: اعتماد کاربران نســبت به 
امنیت کیف پول همراه، همچنان باال است. در فرانسه 
۴۰ درصد از پاسخ دهندگان اظهار داشتند که در هنگام 
پرداخت از طریق تلفن هوشمند، به بانک خود اعتماد 
دارند. بعد از فرانسه، بریتانیا با ۳۷ درصد و هلند با 28 

درصد قرار گرفته است.
 ACI کالهبــرداری و کیف پول همــراه: در تحقیق
Worldwide و Aite هشــدار داده می شــود که با توجه به 
اینکه مصرف کنندگان بیشــتر و بیشتر از کیف پول های 
همراه اســتفاده می کنند، ممکن است به اهداف بزرگی 
برای مجرمان تبدیل شــوند. در مقایســه با ســال های 
گذشــته، میزان اعتماد در مورد امنیت کیف پول کیف 
در برخی کشــورها کاهــش یافته اســت، احتماال این 
کاهش اعتماد تحت تأثیر افزایــش گزارش های تقلب و 
کالهبرداری کیف پول های همراه جدید قرار گرفته است.

کیف پول همراه به کدام سمت و سو می رود

به سوی آینده پرداخت

| گزارش| 
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ابزارهای بیشتر، قابلیت های بیشتر

پوشــیدنی ها )Wearables(، ابزارهای متصل هوشمند 
مثل ساعت ها، دستبندها، حلقه ها و غیره از گزینه های 
پرداخت هستند. برای استفاده از این ابزارها در پرداخت، 
می توان مثال مچ دست یا انگشت را به ترمینال پرداخت 
بدون تمــاس نزدیک کــرد و به این ترتیــب پرداخت 
انجام می شــود. ویزا )Visa( این ابزارها را در المپیک ریو 
 )Mark Jamison( 2۰۱6 آزمایش کرد. مارک جمیســون
مدیر نوآوری و طراحی ویزا می گویــد در این المپیک، 
ویزا توانســت امکانات این ابزارها را نشــان دهد. به نظر 
جیمســون، اگر طراحان مد بخواهند امکان پرداخت را 
در حلقه یا هر ابزار دیگری ایجاد کنند، بر بازار مســلط 
خواهند شــد. توکن )Token( یکی از شرکت هایی که در 
این زمینه، در حال انجام آزمایش هایی اســت، حلقه ای 
هوشمند را ارائه داده اســت که کاربردهای گسترده ای 
دارد، از باز کردن در الکترونیکی خانه گرفته تا پرداخت 

خریدها.
قابلیت های پرداخت در ســال 2۰۱۷ از ســاعت های 
هوشمند اپل و اندروید فراتر رفت و در ابزارهای سالمتی 
مثل فیت بیت )Fitbit( و گارمین )Garmin( خود را نشان 
داد، این امر به این معنا اســت که افــراد می توانند این 

وسایل را جایگزین پرداخت های موبایلی کنند.

دستیارهای مجازی

هنگامــی که پرداخت هــای صوتی در دســتیارهای 
مجازی مثل آمازون اکــو )Amazon Echo( و گوگل هوم 
)Google Home( فعال می شــود، می توانید با دستورات 
کالمــی، چند کار را انجام دهید. در واقع، دســتیارهای 
مجازی به شــما کمک می کنند کــه پرداخت هایتان را 

آسان تر از قبل انجام دهید.

دستگاه های متصل، رواج خواهند یافت
تعداد اپلیکیشن های همراه را با اطالعات ذخیره شده 
پرداختتان تصــور کنید. در آینده، می توانید از دســت 
برخی از این داده ها رها شــوید و به ایــن ترتیب، عمر 

باتری تان نیز افزایش می یابد، زیرا از وسایل متصل دیگر 
مثل اتومبیل ها استفاده خواهید کرد.

ویزا و مســترکارت )MasterCard( بــا تولیدکنندگان 
خودرو همکاری می کنند تــا گزینه های مختلف اتصال 
را در مدل های اتومبیل ها بررسی کنند. تولیدکنندگان 
همچنین در حال آزمایــش راه هایی برای پرداخت پول 
بنزین، پارکینگ و غیره از طریــق صفحه نمایش روی 
 Stephane( داشبورهای خودروها هســتند. استفان وایپر
Wyper( معاون ارشد تجاری ســازی مسترکارت در این 
زمینه می گوید: »هنوز زود اســت، امــا ما بر این تمرکز 
کرده ایم که این امکانات وارد زندگی شوند و این امکانات 

برای راننده ها فراهم شود...«.

لوازم خانگی
لــوازم خانگی در آینده بیشــتر از اکنون، هوشــمند 
 Family( خواهند شــد؛ مثال یخچال فریــزر فمیلی هاب
Hub( سامســونگ، ایــن امکان را به شــما می دهد که 
خریدهایتان را از طریق اپلیکیشــن مســترکارت انجام 
دهید. همچنین ماشــین ظرفشــویی هوشمند ویرپول 
)Whirlpool( کــه با حســاب آمازون در ارتباط اســت، 
می  تواند پیش بینی کند که چه زمانی نیاز به مواد شوینده 
دارید و به صورت خودکار، سفارش می دهد. سامسونگ 
همچنین در CES 2۰۱۷ اعالم کرد که محصول گِیر 2 با 
سرویس پرداخت سامسونگ یعنی کیف الکترونیک این 
سازمان سازگار شده اســت. در آینده شاهد یکپارچگی 
گجت هــا و ســرویس های کیف الکترونیک بیشــتری 
خواهیم بود. ترکیب گسترده خدمات پرداخت هوشمند 
با گجت ها و واسط های جدید خرده فروشی ها و معامالت 

نقدی بیشتری را دیجیتالی می کند.

بازی های بدن
اینکه کال به ابزارهای دیجیتالی نیاز نداشــته باشید، 
یکی از انتخاب هاست. پرداخت های بیومتریک این امکان 
را برای شــما فراهم می آورند که از طریق صدا، چهره یا 
اثر انگشت، پرداخت خود را انجام دهید. این مساله ادامه 
فناوری احراز هویت بیومتریک است که در حال حاضر 
توســط برخی از تلفن ها یا اپلیکیشــن ها ارائه می شود. 
جمیســون در این زمینه توضیح می دهد: »این فناوری 
اخیرا حضور داشته است، اما مشتریان نسبت به کارآیی 
واقعی آن تردید داشــتند، اما از آنجا که به احراز هویت 
با استفاده از اثر انگشــت از طریق تلفن، عادت کرده اند، 
ترجیح دادند از نام کاربری و رمز خود به ســمت دنیای 

بیومتریک حرکت کنند«.

رســتوران های کالی برگــر )Cali Burger( در ژانویــه 
pay-( 2۰۱8، نوعی برنامــه پرداخت از طریــق چهره

by-face( را در پاســادینای کالیفرنیــا راه اندازی کردند. 
مشتریان برای پرداخت ســفارش خود، جلوی دوربین 
می ایستند و شماره سه رقمی پشت کارت اعتباری خود 

را وارد می کنند.

انتخاب های بیشتر، رمزعبورهای کمتر
وب ســایت ها، اپلیکیشن ها و دســتگاه های فعلی نیاز 
به پروفایــل جداگانه با چزییات پرداخــت دارند؛ اما در 
آینده می توانید اطالعات پرداخت را در همه دســتگاه ها 
 Consumer 2۰۱۷ یکپارچه سازید. مسترکارت در سال
Control را راه انــدازی کــرد که چشــم انداز کارت های 
مشــتریان در کانال های مختلف را به آنها ارائه می دهد. 
 Consumer Control دارندگان کارت ها بــا اســتفاده از
می توانند کارت ها و دستگاه هایشــان را به ســایت های 

خرید محبوب خود اضافه کنند.

به سمت تجربه های یکپارچه تر
پیش بینی می شــود کــه پرداخت های آینده بســیار 
راحت تر از امروز صــورت گیرند. ویــزا تخمین می زند 
که تا ســال 2۰2۰ حدود ۵ میلیارد دستگاه به اینترنت 
متصل خواهد بود. از سویی دیگر، افراد و به ویژه تاجران، 
یک شبه تغییر همه چیز را نخواهند پذیرفت. ممکن است 
چند سال طول بکشد که یک فناوری یا دستگاه خاص، 
مورد استقبال واقع شــود. باید توجه داشت که پذیرش 
چنین فناوری هــای دیجیتالی ای در حــوزه پرداخت، 
فرایندی تکاملی است. در مرحله اول مقیاس و در مرحله 
دوم، اســتفاده اهمیت دارد. بدون مقیاس، هیچ امیدی 
به بازده ســرمایه گذاری )ROI( وجود ندارد. هنگامی که 
مقیاس از نظر پایه مشتری به دست آید، تنوع خدمات 

پرداخت و پذیرش، به گزاره های مهم بدل می شوند.
اکثر مشتریان فکر می کنند استفاده از کیف پول های 
همراه، ســاده نیســت و اســتفاده از کارت های بانکی، 
راحت تر اســت. امروزه اما بیشــتر مشــتریان به دنبال 
راه حل های جهانی اند، به این ترتیب پرداخت در همه جا 
و در هــر لحظه برای آنهــا اهمیت زیــادی دارد. آنچه 
مشــتریان نیاز دارند، کیف پولی اســت که بتوان از آن 
در همه جا و در هر زمانی اســتفاده کرد، کیف پولی که 
محدود به فروشــگاه الف یا فروشگاه ب نباشد؛ بنابراین، 
کیف پــول همراه نباید محدود به دســتگاهی خاص یا 
سیستم عامل خاصی باشد. بســیاری از تحلیلگران باور 
دارند که آینده پرداخت های همراه، در زمینه دســتگاه 
نیســت، بلکه بیشــتر مربوط به این است که چه کسی 
می توانــد تجربــه یکپارچه تــری را برای مشــتری در 

اکوسیستم خرید فراهم آورد.

تحقیقات فوق نشان می دهند که در حال 
حاضر، 1۷ درصد از مصرف کنندگان ایاالت 
متحده به طور منظم از تلفن هوشمند خود 
برای پرداخت هزینه استفاده می کنند. این 
آمار در سال 2۰14، 6 درصد بوده است. در 

اروپا، اسپانیایی ها فعال ترین کاربران کیف پول 
همراه هستند که با آمار 25 درصدی از این 

فناوری به طور منظم استفاده می کنند
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 سینا مباشرفر
تیم 1SSRS کمپانی مایکروسافت، در تابستان 2۰۱۰ 
دست به کار گســترش نرم افزاری برای دیداری سازی 
داده های پیچیده و حجیــم زد. در همان ایام، نرم افزار 
Project Crescent را به صورت Public Download روانه 
دنیــای نرم افزار و داده ها کرد کــه بعدها Power BI نام 

گرفت.
ابزاری که با در برداشــتن امکاناتی چون مشــاهده 
2Responsive و ارائــه گزارشــات در دو نســخه وب و 
موبایل3 و اســتفاده از Cloud مایکروســافت و فضایی 
کاربرپســند مورد توجه فراوانی قرار گرفــت. در ابتدا 
ارائه گزارشــات فقــط روی Cloud امکان پذیر بود که 
نگرانی هایی را برای ســازمان ها به جهــت محرمانگی 
داده هایشــان به وجود می آورد. دیــری نپایید که ارائه 
یک نسخه از Reporting Service و هماهنگ با گسترش 
گزارشات power BI، این نگرانی را از بین برده و اکنون 
در سرورهای محلی یک ســازمان به راحتی گزارشات 
تولیدی Power BI را تحت وب یا موبایل با قید امنیت و 

محرمانگی گسترش داد.

Power BI نمایی از داشبورد
از اینجا به بعد، مدیران در هر کجا با داشتن اینترنت 
و گوشــی موبایل یا کامپیوتر، آســوده به صندلی شان 
تکیه خواهند زد و وضعیت داخل سازمان را به راحتی و 

سریع رصد خواهند نمود.
وجود ماژول های دیداری سازی فراوان و امکان ایجاد 
گزارشــات چند الیــه در کنار امکان ایجــاد دلخواه و 
سفارشــی ماژول، دســت طراح و تحلیلگر سیستم را 
 Data باز می گــذارد تا بر عرصه داده ها بتــازد. می توان
Model دلخواه را طراحــی کرد، روابط جدید را افزود و 
با زبان های معروف SQL و 4DAX محاســبات جدیدی 
تعریف کــرد. توابع تحلیلــی متنوع، نیــاز مدیران به 
مشاهده روندها را پوشش می دهد. فضای طراحی شده 

می تواند بسیار جذاب و انعطاف پذیر و ساده باشد.

اما ســوال مهم اینجاســت که چرا با وجود امکاناتی 
بی نظیــر در Visual Studio و ۵SSDT، مایکروســافت 
به دنبال ایجــاد نرم افزار دیگری برای دیداری ســازی 

گزارشات رفته است؟
پاسخ اینجاست، گذشــته از تمایل مایکروسافت به 
ایجاد طراحی اســتاندارد و ســرویس دهی تجمیعی به 
تمام نیازهای وب و موبایــل در این محصول، دو دلیل 
مهــم در این موضوع دخیل اســت. دلیــل اول فراهم 
نمودن ارتباط بــا طیف وســیعی از دیتابیس ها مانند 
Oracle و 6SSAS،SQL Server و انــواع دیتابیس هــای 
شــرکت IBM مثل DB2،Informix و Netezza اســت. 
همچنیــن MySql و Postgre و Sybase و SAP و حتــی 
Hadoop File بــه راحتــی و فــارغ از محدودیت های 
ارتباطی، همانند دیگــر داده ها بــه Power BI متصل 
 Power خواهند شد. هیچ منبع داده ای نیست که از دید

BI دور مانده باشد.

نمایی از داشبورد روی موبایل
این همه امکانات بی دلیل نیســت، استراتژی ای برای 
ایجاد بینایــی بهتر از وضعیت ســازمان و ایجاد هوش 
تجاری۷ و هوش عملیاتی8 برای هر شــکل و حجمی از 
 ،)9KPI( داده است. رصد شــاخص های کلیدی عملکرد
ایجاد و پیمایــش روندها، ایجاد و توســعه تحلیل های 
آماری گسترده و پیچیده و نمایش هدفمند گزارش های 
کلیدی ســازمان دید روشــنی از عملکــرد تجاری و 
عملیاتی خواهد داد و خروجی آن تصمیمات استراتژیک 
مدیران ســازمان را رقم می زند. کاهش انحراف از معیار 
کیفیت و افزایش میزان بهره وری و ســوددهی، کسری 
از مزایای بی شــمار اســتفاده از Power BI است و با آن 

می توان به قدرِت هوش تجاری، دست یافت.
تمامی این ویژگی ها سبب شده است که این نرم افزار 
توسط 10Gartner برای سومین ســال، دارنده باالترین 
جایگاه در قســمت تکمیــل دید مدیران ســازمان ها 
شناخته شــود و برای یازدهمین سال متوالی، کمپانی 

مایکروســافت را به عنوان یک رهبر در سیســتم های 
آنالیز و هوش تجاری معرفی نموده است.

اکنــون زمان آن رســیده که به چگونگی اســتفاده 

Power BI در سازمان، بیاندیشیم.

پانوشت ها
1- SQL Server Reporting Services

2- قابلیت انطباق نمایش با انواع نمایشگرها
3- Android & iOS & Windows
4- Data Analysis Expressions
5- SQL Server Data Tools
6- SQL Server Analysis Services
7- BI (Business intelligence)
8- OI (Operational intelligence)
9- Key Performance Indicator

۱۰- شرکت پژوهشــی و مشاوره آمریکایی است که در 
زمینه ارائه خدمات برون ســپاری، تحقیق و پژوهش و 
مشاوره فناوری اطالعات فعالیت می کند. شرکت گارتنر 
در سال ۱۹۷۹ توســط گیدئون گارتنر راه اندازی شد و 
در حال حاضر دارای عملیات در 8۵ کشور جهان است.

Power BI و گسترش بینایی سازمان
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