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برای پذیرندگان، هر تراکنش خرید باالی 200 هزار ریال یک امتیاز محسوب 
می شــود و هر 10 میلیون ریال مبلغ تراکنش نیز یک امتیــاز دیگر به مجموع 
امتیازات آنان اضافه خواهد کرد. مشتریان و دارندگان کارت های شتابی نیز، با هر 
خرید شارژ یا هر قبضی که مبلغ آن را از طریق ابزارهای موبایلی و اینترنتی ایران 
کیش بپردازند 0/5 امتیاز کســب می کنند. در همیــن حال، چنانچه پذیرندگان 
و دارندگان کارت های شــتابی در باشگاه مشــتریان ایران کیش ثبت نام کنند، 
امتیازات آنها در صورت انجام هر یک از این فعالیت ها )خرید شــارژ یا پرداخت 
قبض( به یک افزایش می یابد. همچنین ثبت نام در باشگاه مشتریان به طور مجزا، 
50 امتیاز برای مشــتریان به همراه خواهد داشــت. هر یک امتیاز به معنای یک 

شانس برای برنده شدن در قرعه کشی چهارمین جشنواره پات است.

برندگان یک دســتگاه خودرو آئودیQ5  و یک دستگاه خودرو MG3 جشنواره 
پات، عید فطر امسال مشخص می شوند.

طبــق برنامه ریزی هــای صورت گرفته، عید فطــر، به عنوان زمــان برگزاری 
چهارمین دوره قرعه کشی جشنواره پات تعیین شده است.

خودرو آئودیQ5  ویژه ترین جایزه جشــنواره پات اســت که قرار است به قید 
قرعه به یکی از پذیرندگان خوش شانس شــرکت کارت اعتباری ایران کیش در 

این روز )عید فطر( اهدا شود.
در چهارمین جشنواره پات یکی از دارندگان کارت های شتابي استفاده کننده  از 

درگاه  ها و سامانه های ایران کیش نیز برنده یک دستگاه خودروMG3  می شوند.
همانند ســه دوره پیشــین این جشــنواره، کلیه پذیرندگان حقیقی ابزارهای 
پذیرش ایران کیش اعم از پذیرندگان دستگاه های کارتخوان)POS(  و درگاه های 

پرداخت اینترنت)IPG(  در این قرعه کشی شرکت داده خواهند شد.
در چهارمین جشنواره پات همچنین به قید قرعه 40 گوشی آی فون به 40 نفر 

از پذیرندگانی که نام شان در قرعه کشی بیرون بیاید اهدا خواهد شد.
در سه دوره گذشته قرعه کشی این جشــنواره، سیدمحسن برزگری و مجتبی 

مهر پویا و داریوش رحمانی برندگان یک دستگاه خودرو MG3 شدند.

تاریخ�برگزاری�چهارمین�دوره�جشنواره�پات�
مشخص�شد

خبرکوتاه

شــرکت کارت اعتباری ایران کیــش در یازدهمین 
همایــش تجــارت الکترونیک در کشــورهای در حال 
توسعه که با محوریت گردشگری و سالمت برگزار شد 
مورد تقدیر قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی ایران 
کیش، حســام دربانی در این باره گفت:»این همایش با 
مدیریت دانشگاه اصفهان و با محوریت تعامالت علمی، 
مقاالت بین المللی، کارکردهــای تجارت الکترونیکی و 
زیرساخت های آن به منظور بررسی و ارزیابی روش های 
توسعه صنعت گردشــگری و سالمت )که مکمل حوزه 
گردشگری است( برگزار شد.« او اشاره کرد:»لوح تقدیر 
این همایش به دلیل فعالیت های ایران کیش در زمینه 
تسهیل پرداخت و نقشی که می تواند این نوع فعالیت ها 
در صنعت گردشگری داشــته باشد به این شرکت اهدا 
شــد.« دربانی ادامه داد:»از سویی محصول سفر کارت 
بانک تجارت که حوزه جذابی برای توریست هایی است 
که دغدغه پرداخت دارند، پایانه های فروش ایران کیش 
را هم در این زمینه فعال می کند، موضوعی که می تواند 
ســرفصل جدیدی برای ورود ارز به کشــور در اشکال 

مختلف و متنوع باشد.«

�تقدیر�از�ایران�کیش
در�حوزه�سالمت�و�گردشگری

در�همایش�تجارت�الکترونیک

شــرکت کارت اعتباری ایــران کیش بــه همراه 
ســهامدار عمده خود بانک تجارت، از دو ابزار جدید 
پرداخــت MPOS و PDA رونمایی کــرد. ضمنا بانک 
کارآفرین به همراه شرکت ورانگر و ایران کیش اولین 
PDT تجاری سازی شده و عملیاتی را روانه بازار کرد.

همزمان با آغــاز به کار دهمین نمایشــگاه بانک، 
بــورس و بیمــه، با هــدف افزایش امنیــت و حس 
اطمینــان مشــتریان، خدمــت MPOS بــه ســبد 
خدمات نوین الکترونیکی اضافه شــد. بر این اساس 

فروشندگان کاال و خدمات می توانند با نصب نرم افزار 
 IOS ویــژه پرداخت روی موبایل و تبلــت اندروید یا
و در اختیار داشــتن دســتگاه MPOS، مبلغ خرید 
مشتریان را در موبایل خود وارد کنند، سپس خریدار 
کارت خود را کشــیده و پس از دیدن مبلغ، با ورود 

رمز، عملیات پرداخت را تکمیل کند.
سرعت بسیار باالی تراکنش به دلیل انجام عملیات 
به وسیله سیم کارت، کاهش هزینه نصب و پشتیبانی، 
ارائه رسید پرداخت به صورت پیامک یا با استفاده از 

بانک�تجارت�به�عنوان�سهامدار�اصلی�شرکت�ایران�کیش
از�محصول�جدید�PDAPOS رونمایی�کرد

PDTبانک�کارآفرین�و�شرکت�ورانگر�اولین�
تجاری�سازی�شده�و�عملیاتی�را�روانه�بازار�کردند

فصل نوینی در پرداخت الکترونیکی
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ســازمانی شده اند. ارزیابی در راســتای تعلق جایزه تعالی سازمانی به ایران کیش، 
توسط پنج ارزیاب و طی چهار روز ارزیابی در هفته آخر بهمن ماه سال 95 صورت 
گرفت. در ســال گذشته با تشکیل هفت کمیته که به جمع آوری اطالعات سازمان 
می پرداخت، ســعی در عارضه یابی و تعریف پروژه هایی در صدد رفع مشــکالت و 
فضاهای بهبود شناسایی شده سازمان داشــت و تا زمان ممیزی جایزه ملی تعالی 
سازمانی، بسیاری از این پروژه ها به ثمر نشسته و تعدادی نیز در دست اجرا هستند. 
برگزاری دو سمینار آموزشی -یکی برای سطوح معاونان و مدیران مستقل و دیگری 
تا الیه سرپرستان-، برگزاری دوره های آموزشی نظیر تدوین اظهارنامه، آشنایی با 
تعالی سازمانی و فرهنگ تعالی، تربیت ارزیاب و خود ارزیابی نیز از جمله اقدامات 

فرهنگ سازی تعالی سازمانی در راستای دریافت جایزه تعالی سازمانی بود.

شــرکت کارت اعتبــاری ایران کیش موفق بــه اخذ تقدیرنامه دو ســتاره در 
چهاردهمین جایزه ملی تعالی ســازمانی شــد. این جایزه روز نهم اسفندماه در 
همایش ملی تعالی ســازمانی با حضور محمدرضا نعمت زاده، وزیرصنعت، معدن 
و تجارت، به این شــرکت اهدا شــد. تقدیرنامه دو ســتاره ایران کیش در تعالی 
ســازمانی، طبق فرایندهای جایزه ملی در ســال 95 بررســی شد و پس از طی 
مراحل ارزیابی توسط ارزیابان، بررسی و صحه گذاری در کمیته علمی و داوری به 
این شرکت تعلق گرفت. استقرار الگوی تعالی سازمانی، اجرای برنامه های بهبود و 
حضور فعال در فعالیت های مربوط به تعالی سازمانی از جمله عوامل دریافت این 
تقدیرنامه دو ستاره اعالم شده اســت. این دومین باری است که ایران کیش در 
جایزه ملی تعالی سازمانی حضور پیدا می کند. ایران کیش در سال 94 نیز موفق 

به کسب گواهینامه تعالی سازمانی شده بود.
امسال این شــرکت، در سطح باالتر- که ســطح تقدیرنامه در جایزه ملی تعالی 
اســت- حضور یافت و با صعود دو پله ای موفق به دریافت تقدیرنامه دو ســتاره از 
چهاردهمین همایش تعالی ســازمان شــد. شــرکت هایی که تقدیرنامه دو ستاره 
دریافت می کنند شرکت هایی هســتند که پس از ارزیابی توسط ارزیابان سازمان 
موفق به کســب امتیاز بین 350 تا 300 بر اساس شــاخص های رتبه بندی تعالی 

�ایران�کیش��برنده�تقدیرنامه�دو�ستاره
در�جایزه�ملی�تعالی�سازمان�شد

روز درختکاری با حضور جمعی از مدیران و معاونان 
و کارشناســان شــرکت ایران کیش و برخی مسئوالن 
شــهرداری و محیط زیست در پارک جنگلی تلو برگزار 
شد.کاشــتن نهال در روز درختکاری تحقق بخشــی از 
ایده های شــرکت ایران کیش در خصوص زمین پاک 
و حفظ محیط زیست برای نســل آینده است. شرکت 
ایران کیش در راســتای مســئولیت های اجتماعی در 
سال 95 و توجه به محیط زیست فعالیت های متعددی 
انجام داده است که کاشــت نهال در روز 15 اسفندماه 

یکی از این فعالیت ها به شمار می آید.

گرامیداشت�روز�سبز�درختکاری�
توسط�ایران�کیش

مصطفی صحرانورد، کارمند دفتر استان خراسان شمالی 
ایران کیش، در مســابقات هنرهای رزمی کاپ حرفه ای 
اوراسیا )قاره های اروپا و آسیا( در رشته کیک بوکسینگ 
به مقام نایب قهرمانی رسید.این مسابقات با شرکت هشت 
کشور از قاره های اروپا و آسیا در شهر تفلیس گرجستان 
برگزار شــد که در مجموع ایران در این مسابقات به مقام 
نایب قهرمانی دست پیدا کرد. صحرانورد با بیان اینکه 10 
سال اســت در رشته کیک بوکسینگ به صورت حرفه ای 
فعالیت می کند گفت:»به مدت هفت سال در تیم خراسان 
شمالی مشــغول فعالیت بودم و امسال در قالب تیم ملی 
کشــور موفق به حضور در این مسابقات شدم و به همراه 
این تیم توانســتیم عنوان نایب قهرمانــی را از آن خود 
کنیم.«او ادامه داد:»مسابقات فستیوال هنرهای رزمی هر 
سال برگزار می شود و ایران خود را برای مسابقات جهانی 
سال بعد در اوکراین آماده می کند.«تیم جمهوری اسالمی 
ایران با 13 رزمی کار در این دور از مسابقات حضور داشت 
که حســین علیزاده در وزن 57 کیلوگرم صاحب نشان 
طال شــد و هادی عامری در وزن 65 کیلوگرم و مصطفی 
صحرانورد در وزن 70 کیلوگرم به مدال نقره دست یافتند.

»سوالرپات«�ادامه�راه�حفاظت
از�محیط�زیست

�نایب�قهرمانی�یک�ایران�کیشی
در�رشته�کیک�بوکسینگ

تلگرام با نگاه زیست محیطی کاهش کاغذ، حمل و 
نقل آسان دستگاه، امکان افزودن خدمات گسترده 
ارزش افزوده، شــارژ ســیم کارت، پرداخت قبض، 
و وجود قابلیت NFC در دســتگاه از جمله مزایای 
متفاوت خدمت MPOS به شمار می روند. همچنین 
PDA POS نام خدمت دیگری است که ایران کیش 
با همکاری بانک تجارت در نخستین روز آغاز کار 
دهمین نمایشــگاه بانک، بورس و بیمه آن را برای 
اولین بار به مشــتریان ارائه داده اســت. این ابزار 
جدید مجهز به سیســتم عامل اندروید بوده و ویژه 
شرکت های پخش، سفارش گیرندگان عمده کاال از 
جمله هایپرمارکت ها، سوپرمارکت ها، داروخانه ها و 

صنوفی از این دست است.
این دســتگاه با توجه به اتصال آنالین به انبار و 
مجهــز بودن به فنــاوری NFC و بارکدخوان، ثبت 
و ســفارش را برای توزیع کنندگان کاال و خدمات 
بســیار آســان کرده و ســفارش گیرنده با صفحه 
لمســی اندرویدی این دستگاه، ســرعت باالیی را 
در تراکنش هــا و ثبت ســفارش تجربه می کند. از 
ســوی دیگر قابلیت کارتخوان این دستگاه مشکل 
دریافت سریع وجه شرکت مادر پخش را نیز مرتفع 
می کند. PDA POS همچنیــن قابلیت های دیگر از 
جمله امضا گرفتن از مشــتری، داشــتن دوربین، 
خوانــدن QR و مقاومــت در برابر ضربــات را نیز 
دارد. صاحبان مشــاغل می توانند به منظور اطالع 
 PDA و MPOS از چگونگی دسترســی به خدمات
 POS به پایــگاه اینترنتی بانک تجارت به نشــانی
www.tejaratbank.ir مراجعــه کننــد یا با مرکز 
ارتباط با مشــتریان این بانک به شــماره 1554 

تماس بگیرند.

خبرداغ

ایــران کیــش در آخرین روزهای ســال گذشــته 
از نمونه اولیــه )Prototype( محصــول جدید خود با 
نام »ســوالرپات« رونمایی کرد که ارتباطی موثر بین 
خدمات پرداخــت الکترونیکی برقرار و به حفظ محیط 

زیست و بهره وری انرژی کمک می کند.
حمیدرضا نورصالحی، مشــاور و طراح سیستم های 
پیشــرفته علــم و فنــاوری، دربــاره ســوالرپات 
می گوید:»سوالرپات در ساده ترین توصیفی که می توان 
از آن داشــت، تامین انرژی الکتریکــی الزم برای یک 
دســتگاه POS با کمک صفحات خورشــیدی اســت. 
ولی با تقســیم بندی میزان مصرف انــرژی تجهیزات 
ســخت افزاری به دو بخش مرحله تولید و پس از خرید 
توســط مصرف کننده نهایی )عملیاتی( در مقایســه با 
میزان مصرف انرژی موبایل، که پیشتر به آمار آن اشاره 

شد، بسیار معقول تر است.« 
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کیف پی، بــا فراهم کردن امــکان پرداخت موبایلی، 
جایگزینی برای دســتگاه های کارتخــوان و کارت های 
بانکی اســت. این محصول یک اکوسیســتم پرداخت 
درگاهی در اختیار مشــتریان قرار می دهد تا روی آنها 
خرید کنند و رســیدهای آن را از طریــق بات تلگرام 
جابه جا کنند. ســرویس  باشگاه مشــتریان نیز از دیگر 

خدمات آن است.
حامد میرشمســی، رئیــس هیات مدیــره کیف پی 
)Kifpay(، درباره امنیت این ســرویس می گوید:»هیچ 
اطالعاتــی از کارت بانکی مشــتری در این ســرویس 
ذخیره نمی شــود، چون درگاه تراکنش های آن، چه در 
وب سایت و چه در اپلیکیشــن، روی بستر ایران کیش 
قرار دارد.« به گفته میرشمســی »این ســرویس قرار 
اســت جایگزین پوز و کارت بانکی شود. مدل درآمدی 
آن نیز مبتنی بر کارمزد حاصل از باشــگاه مشــتریان 
اســت«. آن گونه که رئیس هیات مدیره این شــرکت 
می گوید:»بعد از گذشــت شــش ماه از تجاری سازی 
سرویس، هزار تا 1500 پذیرنده با آن قرارداد بسته اند. 
ضمن اینکه برای انجام قســمت های مختلف پرداخت، 
در گــردش کاری خود از بانک های مختلفی اســتفاده 
می کنند؛ مثاًل بانک آینــده و بانک تجارت میزبان آنها 
هستند و مدیریت بانکی ســرویس آنها بر عهده بانک 

آینده است.«

آیین کلنگ زنی مدرســه جدید بانک تجارت در روستای »واپک« از توابع شهرستان سرباز استان سیستان  و 
بلوچستان برگزار شد. این بانک در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود، با تخصیص اعتبار از محل بودجه 

خرید هدایای تبلیغاتی سال96، احداث مدرسه روستای واپک از توابع شهرستان سرباز را آغاز کرد.
آیین کلنگ زنی مدرسه سه کالسه روستای واپک با حضور معاون سازمان نوسازی مدارس، معاون اداری و 
پشتیبانی مدیریت شعب استان سیســتان و بلوچستان، بخشدار، رئیس آموزش و پرورش شهرستان سرباز و 
اهالی این روستا برگزار شد. بانک تجارت با تطبیق مسئولیت های اجتماعی خود با آرمان های جهانی »توسعه 
پایدار«، »ســالمت و رفاه شایسته« و »کیفیت آموزش«، هدف های ســوم و چهارم آرمان های جهانی توسعه 
پایدار را در دستور کار خود قرار داده و در همین راستا تاکنون 29 مدرسه و پنج خانه بهداشت در سراسر کشور 
احداث کرده است. بر اساس اعالم سخنگوی بانک تجارت، این بانک به زودی پروژه احداث و تکمیل مدارس 
جدید را در اســتان های مختلف کشور با هدف توســعه فضا و فرصت های آموزشی در مناطق کمتر بهره مند 
کلید خواهد زد.بانک تجارت در سال 95 طرح نصب و راه اندازی تجهیزات مدارس مناطق زلزله زده استان های 
آذربایجان شرقی و بوشهر را به انجام رسانده و اکنون بیش از 70 مدرسه در این استان ها از تجهیزات آموزشی 

الکترونیکی شامل لپ تاپ، ویدئو پروژکتور و پرده پروژکتور استفاده می کنند.

�بدون�چانه��زدن
خرید�کنید

توسط�بانک�تجارت�انجام�می�شود

 آغاز ساخت مدرسه جدید
در سیستان  و بلوچستان

بانک صادرات ایران، به منظور پاسخگویی به نیاز مشتریان، امکان پرداخت وجه از 
طریق دستگاه های خودپرداز بدون کارت را فراهم ساخت.این بانک با هدف افزایش 
دسترسی ســریع هموطنان به خدمات بانکی و تســهیل در امور مشتریان خدمت 
جدید پرداخت وجه بدون کارت از طریق دستگاه های خودپرداز را عملیاتی کرد. بر 
این اساس در مرحله اول، کسی که قصد دارد به شخص دیگری مجوز برداشت وجه 
بدهد، ضمن همراه داشتن سپهرکارت می بایست به دستگاه خودپرداز بانک صادرات 
ایران مراجعه و نسبت به انتخاب تراکنش برداشت وجه و پس از آن انتخاب تراکنش 
»مجوز برداشــت به شــخصی دیگر« اقدام کند. در این مرحله دارنده کارت پس از 
وارد کردن کد ملی خود و تعیین مبلغ مــورد نظر کد 19 رقمی تحت عنوان »کد 
برداشت« از دستگاه خودپرداز دریافت می کند که می بایست کد مذکور را به ذی نفع 
تراکنش یعنی »متقاضــی دریافت وجه بدون کارت« اعــالم کند.در مرحله بعدي 
متقاضی دریافت وجه بدون کارت باید تا قبل از عملیات batch شبانه )نقل و انتقال 
دســته اي تراکنش ها( به یکی از خودپردازهای بانک صادرات ایران مراجعه و بدون 
وارد کردن کارت و صرفاً با زدن دکمه »ثبت« وارد منوی تراکنش های بدون کارت 
شــود و از طریق گزینه »دریافت وجه« با وارد کردن 19 رقم کد برداشت و 10 رقم 
کد ملی دارنده کارت و تعیین مبلغ، وجه را به صورت کلی یا مرحله ای دریافت کند. 

بدون�کارت�از�خودپردازهاي�بانک�صادرات�ایران�
پول�دریافت�کنید

خبرداغکیف�پی�وارد�بازار�شد
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تفاهم نامــه تامین ضمانت نامه اعتباری تســهیالت اعطایی بین بانک توســعه 
صادرات و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک امضا شد.

موضوع این تفاهم نامه صــدور ضمانت نامه های اعتباری به نفع بانک توســعه 
صادرات ایران برای پوشــش کسری وثیقه تسهیالت اعطایی به متقاضیان صنایع 
کوچک است. بر اساس یکی از بندهای این تفاهم نامه، سقف ضمانت نامه صندوق 
برای هر متقاضی 30 میلیارد ریال و به منظور پوشــش 70 درصد اصل و ســود 
تسهیالت اعطایی بانک اســت. ســقف این ضمانت نامه در مناطق محروم تا 85 
درصد است.صندوق ضمانت ســرمایه گذاری صنایع کوچک متعهد شده است در 
صورت عدم بازپرداخت اصل و سود بدهی از طرف متقاضی تا سقف مبلغ مندرج 

در ضمانت نامه صادره، وجه آن را به بانک بپردازد.
بنا بر این تفاهم نامه، بانک توســعه صادرات ایران در صورت معرفی متقاضیان 
از سوی صندوق، اعطای تســهیالت را صرفاً با اخذ ضمانت نامه صندوق به عنوان 

بخشی از وثایق متقاضی انجام می دهد.
این تفاهم نامه به امضای دکتر علی صالح آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات 
ایران، و محمدحسین مقیســه، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 

کوچک، رسیده است.

تفاهم�نامه�بانک�توسعه�صادرات�و�صندوق�
ضمانت�سرمایه�گذاری�صنایع�کوچک�امضا�شد

همزمــان با برگــزاری دومیــن دوره از نمایشــگاه 
کامپیوتر و اتوماســیون اداری، الکامپ شهر اهواز، این 
 شــهر به جمع ســایر شــهرهای تحت  پوشش شبکه

TD-LTE مبین نت پیوست.
هم اکنون ســاکنان شــهر اهواز به عنوان هشتمین 
شهر کشــور در کنار شهرهای تهران، کرج، ری، کیش، 
مشــهد، قم و ارومیــه می توانند از خدمــات اینترنت 
پرسرعت خانگی بی ســیم ثابت بهره مند شوند. بر این 
اساس مبین نت در نمایشــگاه الکامپ این شهر عالوه 
بر پاسداشت از مشــترکین قدیمی و وفادار وایمکس، 
امکان ثبت نام محصول جدیــد خود را نیز فراهم کرده 
است. همچنین مشــترکین وایمکس در صورت تمایل 
می توانند با شــرایط بســیار ویژه و اســتثنایی مودم 
وایمکس خود را به تکنولــوژی TD-LTE ارتقا دهند. 
ســاکنان عزیز شــهر اهواز اگر قصد دارند از خدمات 
اینترنت پرســرعت تا 40 مگابیت بر ثانیه با شــرایط 
بســیار ویژه بهره مند شــوند، از 28 فروردین ماه تا اول 
اردیبهشــت از غرفــه مبین نت در نمایشــگاه الکامپ 
بازدید کنند. همچنین این شــرکت خبر داد که شهر 
قم به عنوان ششمین شهر به شبکه TD-LTE مبین نت 
پیوســت. هموطنان عزیر ساکن شــهر قم از این پس 
می توانند اینترنت پرســرعت بی سیم ثابت را تا سرعت 

40 مگابیت تجربه کنند.

بانک کارآفرین در راســتای تکمیل سبد محصوالت 
بانکداری نوین، دو محصــول جدید در حوزه بانکداری 

الکترونیکی ارائه کرد.
در راستای تکمیل ســبد محصوالت بانکداری نوین، 
پوشــش نیازهای مرتبط با کســب و کارهای اصناف 
مختلف و مشتریان بانک، تسهیل ارائه خدمات پرداخت 
برای مشــتریان و توجه ویژه به نیاز مشتریان گرامی، 
دو محصول پایانه فروش ســیار نسل جدید  MPOS و 
همچنین پایانه فروش PDA-POS به ســبد محصوالت 

بانکداری الکترونیکی این بانک اضافه شد.
بر اساس این گزارش دستگاه پایانه فروش سیار نسل 
جدید )Mobile POS( کارتخوان فروشــگاهی است که 
توســط بانک کارآفرین با هدف ارائه خدمات نوین در 
حوزه بانکداری الکترونیکی و پرداخت به مشتریان ارائه 
می شــود. این نوع پایانه فروش سیار از طریق اتصال به 
تلفن همراه هوشــمند یا تبلت پذیرنده انجام تراکنش 

بانکی را برای پذیرندگان امکان پذیر می کند.
 )PDA-POS( دســتگاه پایانه فروش سیار نسل جدید
نیز محصول دیگری از بانک کارآفرین اســت که مجهز 
به سیســتم عامل اندروید بوده و در حقیقت یک رایانه 
کوچک شخصی و قابل حمل اســت که قابلیت اتصال 
به اینترنت و شــبکه های داخلی از طریق جی پی آراس 

و وای فای را دارد.

مدیرعامل موسســه اعتباري ثامن گفت:»با توجه به 
اهمیت ایفاي مســئولیت هاي اجتماعي، به  ویژه توسط 
نهادهاي پولي و مالي کشــور، موسســه اعتباري ثامن 
به همراه شــرکت هاي مالي و سرمایه گذاري تابعه خود 
در دهمین نمایشگاه بین المللي بانک، بورس و بیمه به 

معرفي توانمندي ها و برنامه هاي خود مي پردازد.«
محمدابراهیــم پورزرنــدي اظهار کرد:»بــا توجه به 
اینکه پذیره نویسي موسســه اعتباري ثامن با موافقت 
بانک مرکزي ج.ا.ا و ســازمان بورس در ســال گذشته 
در فرابورس انجام شده، نمایشگاه کانال ارتباطي خوبي 
براي معرفــي برنامه ها، محصــوالت، خدمات و جایگاه 

موسسه به ذي نفعان و مخاطبان خود است.«
او در همین رابطه تصریح کرد:»نمایشــگاه بورس، 
بانــک و بیمه داراي یکســري کارکردهــاي مهم از 
جمله فرهنگ سازي، آشنا شــدن جامعه با بازارهاي 
مالي، کارکردهاي آموزشــي مسائل روز بازارها براي 
فعاالن اقتصادي، ارائه آخرین دســتاوردها و تبلیغات 

است.«
مدیرعامل موسســه اعتباري ثامن اضافه کرد:»هدف 
از برگزاري ایــن دوره از نمایشــگاه بین المللي بانک، 
بــورس و بیمه تمرکز بــر شــرکت هاي دانش بنیان و 
معرفي طرح ها و ابزارهاي نویني است که براي اقتصاد 

ما بسیار ضروري است.«

 �TD-LTEمبین�نت
در�دو�شهر�دیگر

همکاری�بانک�کارآفرین�و�ایران�کیش�
برای�ارائه�دو�محصول�جدید

نمایشگاه�بورس�فرهنگ�سهامداري�
را�توسعه�مي�دهد
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گزارش�نشست�خبری�پایان�سال�مدیران�ایران�کیش

رونمایی از حاصل یک  سال تالش

مدیرعامل ایران کیش گفت:»این شرکت در کارگروه 
خالقیــت و کارآفرینی یک ایــده را تبدیل به واقعیت 
کــرده که نام آن »ســوالرپات« اســت و بــا رونمایی 
ایــن خدمت امکان شــارژ باتری هــای کارتخوان های 
فروشگاهی سیار این شرکت با انرژی خورشیدی فراهم  

شده است.«
به گزارش روابط عمومی ایران کیش، »ســوالرپات« 
یک ابزار ســبز در حوزه پرداخت است و شرکت کارت 
اعتبــاری ایران کیش برای اولین بار در کشــور تامین 
انرژی مورد نیاز برای پرداخت الکترونیکی را از سیستم 

انرژی خورشیدی تامین می کند.«
صادق فرامرزی، مدیرعامل ایران کیش، در نشســت 
خبری شرکت کارت اعتباری ایران کیش، که با حضور 
معاونان و مدیران این شــرکت برگزار شــد، با تاکید بر 
اینکه ایران کیش در تالش است محصول »سوالرپات« 
را تجــاری و به بــازار عرضه کند، دربــاره عملکرد این 
شرکت طی ســال 95 گفت:»ایران کیش در سال 95، 
بر استانداردســازی فعالیت هایش در حوزه های متعدد 
اصرار داشــت که نتیجه آن منتهی به کســب ایزوهای 
بین المللی و گوناگون در بخش های مختلف شده است.«

او با تاکید بر کســب جوایز متعددی که این شرکت 
در ســال گذشــته موفق به دریافت آنها شــده است 
افزود:»ایران کیش در شاخص سود، رتبه اول و از منظر 

رشد ســریع نیز از بین 500 شرکت برتر IMI100 مقام 
نخست را کسب کرد. همزمانی کسب این دو جایزه در 
یک ســال برای ما اهمیت فوق العــاده ای دارد، چرا که 
معموالً وقتی شــرکتی به دنبال بیشــترین رشد است 
فعالیت هایی انجام می دهد کــه باعث افزایش هزینه ها 
می شود و طبیعتاً به این دلیل باید سود شرکت کاهش 
یابد. اما ایران کیش موفق شد توأمان بیشترین سود و 
بیشترین رشد را داشته باشــد. به عبارتی این شرکت 
عالوه بر رشــد ســریع در در آمد، کنتــرل هزینه هم 

داشته است.«
او گفت:»مــا توانســتیم تمرکز و تمایــز را در کنار 
هم به نتیجه برســانیم که نتیجه ایــن تمرکز و تمایز 
دریافــت همزمان ایــن دو جایزه با یکدیگر شــد، آن 
هم در شــرایطی که در ســال 94 بحران هایپرکام به 
وجود آمد، بحرانی که می توانست هر شرکت پرداختی 
را ورشکســت کند. باید یادآوری کنم کــه 160 هزار 
دســتگاه ایران کیش در ســال گذشــته به خاطر این 
بحران از کار افتاد، اما ما ایــن بحران را ظرف 40 روز 
حل کردیم و در همان ســال موفق به کسب این جوایز 

شدیم. «
فرامرزی ادامه داد:»جایزه تعالی ســازمانی از جوایز 
دیگری اســت که ایران کیش موفق به کسب آن شده 
اســت، ایران کیش در سال گذشــته گواهی تعهد به 

تعالی را کسب کرد، اما امســال با دو پله جهش موفق 
به کســب تقدیرنامه دو ستاره تعالی ســازمانی شد. از 
افتخارات دیگر این شرکت کسب جایزه هوش تجاری 

در کشور بود.«

پیش�بینی�رفتار�مشتریان
مدیرعامل ایران کیش خاطرنشــان کرد:»باید بتوانیم 
رفتار مشتریان را پیش بینی کنیم، ایران کیش به دنبال 

مشعوف سازی مشتریان است.«
او بــا بیان اینکه این شــرکت موفق شــده با کمک 
تکنولوژی و تغییر در رفتار مدیریت سرمایه های انسانی 
بهره وری کند، به اکوسیســتم پات اشــاره کرد و گفت 
همه اجــزای محصوالت شــرکت با یکدیگــر زندگی 
می کنند و بدون هم معنا ندارند. ما به دنبال راه اندازی 

اکوسیستم پرداخت با عنوان »پات« هستیم.«
فرامرزی با تاکید بــر اینکه »در ســال آینده بحث 
برندینــگ و تجاری ســازی را دنبــال خواهیم کرد« 
افزود:»حرکت ما به سمت سرویس های ارزش افزوده ای 
اســت که هزینه کمتری دارند و باعث مشعوف سازی 

می شوند.«
فرامــرزی طــی این نشســت خبــری به ســوال 
خبرنــگاری مبنی بر اینکه برجام چــه تاثیری بر روند 
کاری شــرکت های »پی اس پی« گذاشــته است پاسخ 
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داد:»تاکنــون همه موارد در حد مذاکره اســت، نقطه 
عطف ما زمانی است که بتوانیم به شبکه جهانی متصل 
شویم. ما جلســات زیادی با بانک ها و »پی اس پی«های 
مختلف خارجی برگزار کرده ایــم، ولی هنوز نتیجه ای 
در بر نداشــته است. هنوز مشکل کارت های بین المللی 
حل نشــده، اما در حوزه پذیرندگی آماده هر تغییری 
هستیم. ما با امکاناتی که داریم می توانیم خیلی سریع 

تکنولوژی های خود را ارتقا دهیم و تغییر کنیم.«
فرامرزی همچنین درباره پرسشــی پیرامون کســب 
مجوز به افراد و شــرکت هایی که می خواهند در حوزه 
پرداخت ورود کنند گفت:»باید توسعه کمی را متوقف 
و به فکر توســعه کیفی بود. به نظر می رســد ظرفیت 

افزایش تعداد »پی اس پی ها« در کشور وجود ندارد.«
صادق فرامرزی در پاسخ به این سوال که »چرا ایران 
کیش امســال در روز درختکاری تعــداد کمتری اصله 
نهال کاشته اســت« پاســخ داد:»ما هر سال در حوزه 
محیط زیســتی فعالیت های متفاوتی انجام می دهیم؛ 
سال گذشته 15 هزار نهال کاشتیم و امسال بخش قابل 
توجهی از هزینه این کار را صرف چاپ کتاب کودکان 
با عنوان »مــن زمین را دوســت دارم« کردیم: کتابی 

برای کودکان با محوریت محیط زیست.«
فرامــرزی در ادامــه بــه مســئولیت های اجتماعی 
شــرکت ایران کیش در حوزه محیط زیســت از جمله 
درختکاری، ساخت مدرسه سبز، چاپ کتاب کودکان و 
حذف سررسیدها اشاره کرد و آن را وظایف این شرکت 
نســبت به محیط زیستی دانســت که در حال آسیب 

دیدن روزافزون است.

سند�راهبردی�شرکت�پیش�می�رود
در این نشســت احمد هادی پور، معــاون طرح و برنامه 
ایران کیش، نیز با اشاره به سند راهبردی این شرکت و 
برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت ایران کیش گفت:»در 
سه سال گذشته رشد بســیار خوبی داشتیم و در میان 
تمامی شرکت های رقیب، از نظر تعداد پذیرندگان فعال 
در صنعت، رتبه ســوم را کســب کردیم و از نظر مبلغ 
تراکنش بین رقبا در جایگاه دوم قرار داریم.« هادی پور 
به کسب ایزو 10015 در حوزه آموزش، ایزو 9001 در 
مدیریت کیفیت، ایزو 20000 و ایزو 27001 در حوزه 
آی تی اشــاره کرد و گفت:»در آینده درصدد کسب ایزو 

10002 و ایزو  10004 هستیم.«

رشد�سرانه�مبلغ�تراکنش�درگاه�های�پرداخت�اینترنتی
فرهاد وکیلیان، معاون توســعه بازار ایــران کیش، نیز 
با بیان اینکه »اگرچه این شــرکت در ســال گذشــته 
با بازاری بســیار رقابتی روبه رو بوده اســت« گفت:»ما 
شــاخص های خود را بهبود دادیم. در حوزه پایانه های 
منصوبه شــرکت به افزایش 49 درصدی رســیدیم، به 
لحاظ ســرانه تعداد تراکنش نســبت به سال 93، 52 
درصد و نسبت به سال گذشته 28 درصد رشد داشتیم. 
در حوزه مبلغ تراکنش نیز به افزایش رشد 26 درصدی 

رسیدیم.«
وکیلیان اضافه کرد:»سرانه مبلغ تراکنش درگاه های 
پرداخت اینترنتی ایران کیش 267 درصد رشد داشته 

است.«
معاون توسعه بازار ایران کیش ادامه داد:»ایران کیش 
با 13 بانک و موسسه قرارداد دارد و قطعاً تعداد بانک ها 

افزایش پیدا خواهد کرد. «
او گفت:»بــرای ســال آینده نگاه ویژه ما به ســمت 
درگاه ها و اپلیکیشن های موبایلی است. عالوه بر این از 

ســال آینده بر حوزه کارت های وفاداری تمرکز خاصی 
خواهیم داشت.«

نصب�بسیار�سریع�دستگاه�ها
سید قاسم موســوی معاون امور پذیرندگان ایران کیش 
نیز با بیان اینکه در ســال 95 نصب 298 هزار دستگاه 
هدف گذاری شــده بــود و تاکنــون 277 هــزار نصب 
)93 درصد( محقق شــده اســت گفت:»امیدواریم صد 
درصد برنامــه عملیاتی خود را تا پایان ســال جاری به 
اتمام برســانیم.« او ضمن اشاره به افزایش سرعت نصب 
دســتگاه ها به طور میانگین از چهار روز در ابتدای سال 
95 به 2/2 روز در پایان سال 95 اضافه کرد:»آمار نشان 
می دهد در ســال 95 به مشــکالت بیش از 94 درصد 
پذیرندگان به خوبی رسیدگی کرده ایم و با همه روش های 
موجود در دورترین نقاط کشــور هم موظفیم مشکالت 
را برطرف کنیم. ما به طور میانگین ظرف حداکثر ســه 

ساعت و 30 دقیقه به پذیرنده سرویس می دهیم.«
موسوی ادامه داد:»تعداد منصوبه های ایران کیش از 
500 هزار به 770 هزار رسیده است در حالی که بابت 
این اضافه شدن پوزها به مجموعه ایران کیش پرسنلی 
اضافه نشــد. دلیل این موفقیت روش های انگیزشی و 

بهره وری ای بود که در شرکت به کار برده شد.«

رشد��104درصدی
اصغــر اطمینــان، معاون مالــی ایران کیــش، نیز در 
این نشســت خبری گفت:»طبــق پیش بینی و بودجه 
حسابرسی شــده شرکت برای ســال 95 برآورد تحقق 
مبلغ 37 میلیارد تومان ســود خالص و سود هر سهم 
285 ریال را داشــتیم. اما در عمل، امسال در چندین 
مرحله توانستیم افزایش سود و تعدیل در درآمد داشته 
باشــیم، به طوری که ســود ایران کیش، بــا توجه به 
آخرین پیش بینی ارائه شده، از مبلغ 37 میلیارد تومان 
به مبلغ 76 میلیارد تومان و ســود هر سهم شرکت از 
مبلغ 285 ریال به مبلــغ 581 ریال افزایش پیدا کرد 
و در مجموع نسبت به پیش بینی اولیه سال 95 حدود 

104 درصد رشد داشتیم. «
اطمینان ادامه داد:»ایران کیــش با توجه به آخرین 
پیش بینی ارائه شــده و با لحاظ ســرمایه 131 میلیارد 
تومان نسبت به ســال 94، 58 درصد و نسبت به سال 
93، حــدود 139 درصد افزایش درآمد و ســود برای 
سهامداران داشته اســت و توانسته نسبت به سال های 
گذشــته باالترین حاشیه ســود ناخالص با 50 درصد، 

حاشیه ســود عملیاتی با 39 درصد و بازده فروش 27 
درصدی را برای ســهامداران به ارمغان آورد.« این در 
حالی است که طی سال های گذشته بازار بورس اوراق 
بهادار تهران نوســانات بسیاری داشــته و ایران کیش 
همواره، ضمن حفظ روند رو به رشــد خود، حاشــیه 
سود امن و مطمئنی برای ســهامداران خود به همراه 

آورده است.
او همچنین به افزایش ســرمایه شرکت از مبلغ 131 
میلیارد تومان به 200 میلیارد تومان از محل مطالبات 
و آورده نقدی اشاره کرد. اطمینان گفت:»شرکت ایران 
کیــش بیش از 2400 ســهامدار دارد کــه حدود 93 
درصد ســهامداران بخش حقوقی و حدود هفت درصد 

سهامداران حقیقی هستند.«

رشد�محصوالت
پیمان طبری، معاون فنــاوری و اطالعات ایران کیش، 
نیز با بیان اینکه »ما مســاله برندســازی و رســوخ به 
رفتار پرداختــی در زندگی دارندگان کارت را به عنوان 
زیرساخت های اساسی سال آینده تعریف کرده ایم« به 
محصوالت مختلف ایران کیش در سال 95 اشاره کرد.

طبــری ادامه داد:»بــه عنوان اولین و تنها شــرکت 
پرداخت، برای جایگاه های سی ان جی، دستگاه پرداخت 

الکترونیکی )رنگی و با قابلیت لمسی( تولید کردیم.«
معاون فنــاوری اطالعات ایران کیــش گفت:»روی 
سیستم  کارت های وفاداری و CLOSEDLOOP  تمرکز 
ویژه ای داریم و در کلیه درگاه هایمان تسهیم، تخفیف و 
یکپارچه سازی را در دستور کار قرار داده ایم و هدف مان 

بر برندسازی متمرکز شده است.«
طبری همچنین به محصول پاتســی ایران کیش که 
پرداخت الکترونیکی کرایه های تاکســی را میسر کرده 
اشــاره کرد و گفت:»در کنار پاتسی، محصول جدیدی 
به نام MPOS  به بازار عرضه خواهیم کرد و به شعار هر 

ایرانی یک MPOS توجه ویژه ای داریم.«
او اضافه کرد:»اپلیکیشــن پــات از دیگر محصوالت 
ایران کیش اســت که از طریق آن می تــوان کارهای 

گسترده ای انجام داد.«
طبری گفــت:» POSPDA  محصول دیگری اســت 
کــه روی پوزهــا و PDAهایی که مجــوز PCI دارند و 
اندروید بیس هســتند ارائه شده اســت. در کنار این 
محصول پین پد را خواهیم داشت که روی دستگاه پوز 
استفاده می شود تا مشتری مجاب به گفتن رمز خود به 

فروشنده نشود.«
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وقتی کودک بودیم گاه با پدربزرگ برای خرید فرش 
یا لوازم آشــپزخانه به فروشــگاه نزدیک خانه مراجعه 
می کردیم و فروشــنده همیشه به حســاب آشنایی و 
دوســتی به صورت قســطی مایحتاج پدربزرگ مان را 
تامیــن می کرد. شــهر کوچک بود و همــه یکدیگر را 
می شــناختند. اما در گذر زمان با رشد جوامع  امکان 
چنین خریدی غیرممکن شــد و ضمانت و چک بانکی 
تضمین قوی تری به حساب می آمد. امروزه اما ابزارهای 
دیگری نیز وجود دارند کــه می توانند ضمانت بهتری 
باشند و به نوعی جایگزین چک شوند، مانند کارت های 

خرید قسطی.
بانک تجارت در راســتای تســهیل خرید قســطی 
مشــتریان، کارت آســان خرید را ارائه کرده اســت تا 
خریداران بتواننــد کاال یا خدمات مــورد نظر خود را 
خریداری کنند و در اقساط مشخص به بانک بپردازند. 
این طرح از 20 اســفندماه سال گذشته در استان البرز 

آغاز و فاز اولیه آن اجرا شد.
آسان خرید شبکه ای است که خریداران در آن اجازه 
دارند با اعتباری که در اختیارشــان قــرار می گیرد به 
صورت اقســاطی کاال و خدمات مورد نظرشان را تهیه 
کنند. این اعتبار معموالً از ســوی سازمان یا بر اساس 

نوع و میزان وثایق دریافتی تامین می شود. 
نباید کارت آسان خرید بانک تجارت را با کارت های 
اعتباری یکســان دانســت. فرشــید بلــوری، معاون 
برنامه ریــزی و پشــتیبانی اداره بازاریابــی و روابط با 
مشتریان بانک تجارت، در مورد این اختالف گفت:»در 
کارت اعتبــاری وقتی مشــتری بــا کارت خود خرید 
می کند، بانک از منابع خود مبلغ خرید را به حســاب 
فروشگاه واریز می کند. این در حالی است که در پروژه 
آسان خرید بانک پرداخت های آینده خریداران در این 
شــبکه را تضمین می کند، به عبارت دیگر بانک متعهد 
می شــود در سررسید مشــخص به فروشندگان بدهی 

خریداران را پرداخت کند.«
او افزود:»آســان خرید اعتبار نیست بلکه تعهد است. 
بانک تعهد می کند در موعد مقرر اعتباری را که خریدار 
بر اســاس آن کاال یــا خدماتی را خریــداری کرده در 
صــورت عدم پرداخــت تامین کند. خریداران شــبکه 
نیز تعهد می کنند در سررسید اقســاط، قسط خود را 
به بانــک پرداخت کنند و در قبال ایــن تعهد به بانک 
وثیقه ای می ســپارند. در صورت عدم پرداخت به موقع 

اقســاط، جریمه ای تعیین و به اقساط ماه آتی مشتری 
افزوده خواهد شد.« 

در این طرح عالوه بر کارمندان سازمان ها، تمام افراد 
حقیقی و حقوقی هم می توانند مشارکت داشته باشند. 
بــه گفته بلــوری کلیــه مشــتریان می توانند عضو 

شــبکه آسان خرید شــوند به شــرط اینکه وثیقه ها و 
ضمانت هایشــان مورد تایید بانک قرار گیرد. کارکنان 
ســازمان ها در صورت پذیرش تعهد بازپرداخت اقساط 
از سوی ســازمان متبوعه خود می توانند از مزایایی این 

شبکه بهره مند شوند. 
با همکاری میان بانک تجارت و شرکت کارت اعتباری 
ایران کیش و تغییرات نرم افزاری و سخت افزاری که در 
این طرح ایجاد شده است می توان امیدوار بود این طرح 

به سرعت در کشور توسعه یابد.
اما خرید بــه چه صورت انجام می شــود؟ زمانی که 
مشــتری خرید خود را انجام داد می تواند با فروشنده 
سر قیمت و تعداد اقساط، که از سه تا 12 قسط است، 
توافق کند. بر اساس اقساط تعیین شده مبلغ هر قسط 
در زمان سررســید از ســوی بانک به حساب فروشگاه 

واریز می شود.
در ادامه بلوری گفت:»به منظــور نظارت بر عملکرد 
حوزه پذیرندگان به زودی ســایت و اپلیکیشن موبایلی 
از ســوی شــرکت ایران کیش راه اندازی خواهد شــد 
که خریداران عضو شــبکه آســان خرید می توانند در 
خصوص عملکرد فروشگاه های عضو، نظرات و همچنین 
میزان رضایت خــود را در قالب امتیــاز تخصیصی به 

فروشنده اعالم کنند.«
بلوری جمــع آوری این امتیازهــا را یک نکته مثبت 
در پروژه دانســت و افزود:»بعد از گذشــت یک ســال 
اطالعات خوبی جمع آوری می شــود. بــه این صورت 
وقتی فروشگاهی در بررســی ها متوجه شود در منطقه 
جغرافیایی خود نسبت به ســایر رقبا امتیاز پایین تری 
دارد، رفتار خود را تعدیل یا تغییری در ســاختار خود 

ایجاد می کند و نهایتاً از شبکه حذف می شود.«
علی یادگار، مدیــر پروژه بانک تجارت در شــرکت 
کارت اعتباری ایران کیش، درباره تغییرات ایجادشــده 
در کارت و پایانه های فــروش  گفت:»پایانه های فروش 
خرید اقساطی  همان پایانه های فروش  معمولی هستند، 
با ایــن تفاوت که یــک برنامه خــاص روی آنها نصب 
می شود تا کارت های آسان خرید را شناسایی کند. در 
اصل در منوی این کارتخوان هــا عالوه بر منوی خرید 

معمولی منوی آسان خرید نیز فعال است.«
معاون برنامه ریزی و پشــتیبانی در مورد کارت های 
آسان خرید گفت:»هدف ما این نیست که کارت متنوع 
به مشتریان خود بدهیم بلکه قصد داریم پروژه ها را به 

طرح�مشترک�ایران�کیش�و�بانک�تجارت

به آسانی قسطی خرید کنید

فرشید بلوری: در مورد مدل درآمدی این طرح 
برای بانک و شرکت کارت اعتباری ایران کیش 
گفت:»مدل درآمدی به صورت کارمزدی است. 

کارمزد پایه ای نیز سه درصد در ۱۲ ماه به 
صورت سالیانه است. این سه درصد از دارندگان 
کارت هایی اخذ می شود که به صورت سازمانی به 
بانک تجارت معرفی شده اند و در اصل ضامن آنها 
سازمانی است. اگر دارنده کارت مشتری سازمانی 

بانک نباشد و از ضمانت هایی مانند سفته یا 
ضمانت نامه ملکی استفاده کرده باشد، کارمزدش 

بیشتر می شود و به پنج درصد می رسد

|�گزارش| 
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صورت ارزش افزوده به تجارت کارت بیفزاییم. مشتری 
می تواند با تجارت کارت خود به صورت نقد یا نســیه 

خرید کند.«
در این پروژه ســبد خانوار کاماًل مورد توجه اســت. 
عالوه بر کاالهای بادوام، ســرویس های خدماتی مانند 
تعمیرات ســاختمان و خودرو نیز تحت پوشــش قرار 

می گیرند.
مدیر پروژه بانک تجارت شرکت ایران کیش در مورد 
بعــد نرم افزاری طرح آســان خریــد گفت:»این پروژه 
از نظــر تولید نرم افــزار دو فاز دارد: فــاز ثبت نام و فاز 
مدیریت اقســاط. سیســتم ثبت نام در اواخر بهمن ماه 
ســال گذشته به بهره برداری رســید و در استان البرز 

بــه صورت پایلوت آغــاز به کار کــرد. در همین 
حال نصــب پایانه های فروش  را نیز شــروع 

کرده ایم. در مورد مدیریت اقســاط نیز 
چون اقساط یک ماه پس از خرید 

آغاز می شــود، پــروژه مدیریت 
اقســاط همزمان با ثبت نام پیش 

رفــت و در مرحله تســت خود را 
پشت سر گذاشت و هم اکنون در حال 

بهره برداری است.«
این پــروژه فاز دیگری به نــام بازاریابی 

دارد که بانک تجارت و شــرکت ایران کیش 
همزمــان در این بخــش فعالیــت می کنند. 

به گفته فرشــید بلوری بازاریابی حــوزه کارت یعنی 
خریدارها بر عهده بانک اســت و می تواند برون سپاری 
شــود و بازاریابی حوزه پذیرنده ها نیز بر عهده شرکت 
ایران کیش است. یک قرارداد سه جانبه بین فروشگاه، 

ایران کیش و بانک برای این همکاری منعقد می شود.
از نظــر علی یــادگار بانک می تواند در توســعه این 
پروژه به خوبــی بازاریابی کنــد. او در این باره معتقد 
اســت:»ما زمانی می توانیم اصناف را تشــویق  کنیم تا 
پایانه های فروش  آســان خرید را در فروشگاه خود قرار 
دهند که مطمئن باشــند تعداد مشتریان شان افزایش 
می یابد. بنابراین قــدرت این طرح به تعداد کارت هایی 
اســت که صادر می کنیــم و تعــداد خریدارانی که با 
کارت از اصنــاف خرید می کنند. بانــک باید مذاکرات 
خود را با شــرکت های بزرگ و سازمان ها افزایش دهد 
و سازمان های بیشــتری در طرح مشــارکت کنند تا 
مشــتریان بیشــتری به عضویت این شــبکه درآیند، 
در این صورت پذیرنده ها نیز اشــتیاق بیشــتری برای 

مشارکت در این طرح خواهند داشت.«
مدیر پروژه بانک تجارت شرکت ایران کیش در مورد 
موانع بازاریابی در شــهرهای بزرگ گفت:»بر اســاس 
برنامه های پیش بینی شده، بازاریابی در مرکز استان های 
بزرگ مانند اصفهان، شــیراز و خراسان رضوی را آغاز 
کرده ایــم. نکته کلیدی طرح در قراردادی اســت که با 
پذیرنده منعقد می کنیم، در ایــن قرارداد بانک موظف 

است نسبت به بازپرداخت اقساط متعهد شود.«
از دیگر فعالیت های ایران کیش ارائه گزارش ماهانه 
به بانک است. یادگار در این رابطه گفت:»گزارش های 
ما منطبق بر فرمت هایی است که بانک از ما درخواست 
کرده؛ هر ماه مشــخص می شــود بانک چــه مقدار از 
حساب مشتری برداشت و چه مقدار به حساب پذیرنده 

واریز کند. موضوعی هم که باید هر ماه بررســی شود 
یکی بودن تعداد مبالغ بدهکار و بستانکار است.«

عالوه بر بازاریابی بانک و ایران کیش، اطالع رســانی 
در فروشگاه ها و رسانه ها نیز می تواند به شناسایی این 

طرح به مردم کمک کند. 
فرشید بلوری در مورد اطالع رسانی و تبلیغات بیشتر 
گفت:»در فروشگاه ها، استیکر جهت نصب روی شیشه 
و اســتقرار اســتند مد نظر بوده و در شعب نیز پوستر 
و بروشور برای آشنایی مشــتریان با این شبکه توزیع 

شده است.«
این طرح از ابتدای اردیبهشت ماه 96 در شهر تهران 
کلید خورد و تا تیرماه سراسر کشور تحت پوشش این 

طرح قرار می گیرد.
فرشــید بلوری، معاون برنامه ریزی و پشتیبانی اداره 
بازاریابی، در مورد مــدل درآمدی این طرح برای بانک 
و شــرکت کارت اعتبــاری ایران کیــش گفت:»مدل 
درآمدی این محصول بر اســاس اخذ کارمزد اســت، 
کارمزد پایه خریداران عضو شبکه سه درصد به صورت 
ساالنه است که با توجه به اینکه مشتریان می توانند با 
سایر وثایق همچون سفته، سند ملکی، برگه سهام و... 
عضو شبکه آسان خرید شوند این کارمزد تا سقف پنج 
درصد قابل تغییر است. افزایش کارمزد در این بخش به 
دلیل باال رفتن ریســک این مشتریان است. از پذیرنده 
نیز بر اســاس حاشیه سود کسب و کار کارمزد دریافت 

می شود.«
علی یادگار، مدیر پروژه بانک تجارت شــرکت ایران 
کیش، نیز در مورد مدل درآمدی این شرکت در طرح 
آسان خرید گفت:»به ازای هر تراکنش کارمزد دریافت 
می کنیم. البته اخذ کارمزد فرمولی دارد که در قرارداد 

ما با بانک ذکر شده است.«

|Report|

علی یادگار: پایانه های فروش خرید اقساطی  
همان پایانه های فروش  معمولی هستند، با این 

تفاوت که یک برنامه خاص روی آنها نصب 
می کنیم تا کارت های آسان خرید را شناسایی 

کند. در اصل در منوی این کارتخوان ها، عالوه بر 
منوی خرید معمولی منوی آسان خرید هم فعال 
می شود.»هدف ما این نیست که کارت متنوع به 

مشتریان خود بدهیم، بلکه قصد داریم پروژه ها را 
به صورت ارزش افزوده به تجارت کارت بیفزاییم. 

مشتری با تجارت کارت خود به صورت نقد یا 
نسیه خرید می کند
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گردهمایی سراســری تبادل نظر رهبران ایران کیش 
)گســتره( در روزهای چهارم و پنجم اســفند در تاالر 

الغدیر کانون پرورش فکری کودکان برگزار شد.
به گــزارش روابــط عمومــی ایران کیــش، در این 
گردهمایــی  دوروزه که مدیران و رهبران ایران کیش و 
روسای دفاتر این شرکت از سراسر کشور در آن حضور 
داشتند، صادق فرامرزی، مدیرعامل ایران کیش، با بیان 
اینکه »ســه ســال پیش با یکدیگر قرار گذاشتیم یک 
تغییر جــدی در آینده ایجاد کنیــم« گفت:»اکنون به 
نظر می رسد تغییرات بر اساس شاخص هایی که تعریف 
کرده بودیم شــکل گرفته است، آن قدر که ایران کیش 
با ارزیابی های مختلف و از سوی سازمان های گوناگون 

بارها شایسته تقدیر شناخته شد.«
او ادامــه داد:»در ســال 95 انواع و اقســام ایزوها و 
اســتانداردهای ممکن را از معتبرترین ســازمان های 
کشوری و بین المللی دریافت کردیم، سازمان هایی که 

به سختی شرکت را بررسی و ارزیابی کردند.«
فرامرزی اضافــه کرد:»دریافت ایزو 10015 در حوزه 
آموزش که بر مبنای ســرمایه های انسانی دریافت شد، 
یک اتفاق مهم اســت. اصلی ترین گنجینه ارزشی ایران 
کیش ســرمایه انسانی اســت، ما تمامی تالش مان این 
بود که این ســرمایه را حفظ کنیم و بــا آموزش آن را 
بپرورانیم.« او گفت:»هم اکنون در ایران کیش استراتژی 
آموزش چندساله به یک فرد، حتی با اسم و مشخصات 
او، تعیین شده است و می دانیم هر کدام از همکاران مان 

در چه تاریخ هایی باید چه آموزش هایی ببینند.«

ایزوهای�با�ارزش
فرامرزی در ادامه، به کســب جایزه هــا و موفقیت های 
دیگر ایران کیش در سال 95 اشاره کرد و گفت:»ایران 
کیش توانست به عنوان اولین شرکت خدمات پرداخت، 
رتبه برتر در حــوزه هوش تجاری در کشــور را از آن 
خود کند، جایزه ای که در رقابــت با غول های صنعتی 
و انفورماتیک ایران دریافت شــد.« او همچنین  با اشاره 
به کسب گواهی دو ســتاره تعالی سازمانی این شرکت 
از ســوی ســازمان مدیریت صنعتی ادامه داد:»عالوه 
بــر موفقیت در بحث تعالی ســازمانی، دو اتفاق مهم و 

خوب دیگر در ماه گذشــته افتاد. ما به واسطه عملکرد 
شــرکت در ســال 94 دو جایزه همزمان از دو سازمان 
مختلف دریافت کردیم. نخســتین جایزه از جشــنواره 
ملی بهره وری که زیر نظر سازمان ملی بهره وری ایران 
و دکتر نهاوندیان اســت دریافت شد. ما از این سازمان 
برنده جایزه بهره وری در حاشــیه سود شدیم. اما چند 
روز بعد از این موفقیت، ایران کیش از ســوی سازمان 
مدیریت صنعتی، برنده جایزه بیشــترین رشد در بین 
همه شرکت های کشور شد، شاخصی که نشان می دهد 
ایران کیش بیشترین رشــد در درآمدزایی را طی سال 

گذشته داشته است.«

همزمانی�خوشایند
مدیرعامل ایــران کیش تاکید کرد:»همزمانی کســب 
این دو جایزه در یک ســال برای ایــران کیش اهمیت 
فوق العــاده ای دارد، چرا که معموالً وقتی شــرکتی به 
دنبال بیشترین رشــد است فعالیت هایی انجام می دهد 
که باعث افزایــش هزینه ها می شــود و طبیعتاً به این 
دلیل باید ســود شــرکت کاهش یابد، اما ایران کیش 
موفق شد همزمان بیشترین ســود و بیشترین رشد را 
داشته باشد.« فرامرزی گفت:»از سویی جایزه بیشترین 
رشد و بهترین حاشیه سود برای ایران کیش، با بحران 
جهانی هایپرکام در سال گذشته همراه بود، بحرانی که 
می توانست هر شرکتی را با هر قد و قواره ای ورشکست 
کند. بهتر اســت یادآوری کنم که 160 هزار دســتگاه 
ایران کیش در ســال گذشــته به خاطر این بحران از 
کار افتاد و عماًل به دلیل مشکالت ناشی از آن در سال 
94، دو تا سه ماه از سال را از دست دادیم. با این حال 
عملکرد ایران کیش نشان می دهد به رغم چنین بحرانی 
که می توانســت هر مشــتری بزرگی را از مــا بگیرد با 
تالش شما همکاران موفق شدیم نه تنها این بحران را 
کنترل کنیم بلکه، هم در رشــد سریع و هم درحاشیه 

سود، بیشترین رشد را داشته باشیم.«

�دو�سال�بسیار�طالیی
فرامرزی ادامه داد:»نمودار شــاخص های کیفی ایران 
کیش در ســال 95 بیانگر این است که ایران کیش در 

همه شاخص ها رشد جدی نسبت به سال های گذشته 
داشته است. ما در سال جدید با جدیت بیشتری بحث 

کیفیت را در دستور کار قرار می دهیم.«
او گفت:»معتقدیــم شــرکت هایی کــه بیشــترین 
تمرکز خود را صرفاً در رشــد و توسعه تعداد پوز انجام 
می دهند، تنها در آمدهای کوتاه مدت خواهند داشــت، 
البته ایران کیــش قصد ندارد از چنیــن بازاری خارج 
شود و جای خود را هم به شرکت دیگری نمی دهد. اما 
تالش می کنیم از سال 96 با سرعت کمتری در توسعه 
کمی و سرعت مضاعف در حوزه کیفی پیش رویم. اگر 
ایران کیش بتواند با همین تعداد پوز، دو تا ســه برابر 
درآمد به دست آورد، بهره وری در همه زمینه ها چندین 

برابر می شود.«
مدیرعامــل ایران کیــش اضافه کرد:»مــا در زمینه 
پوزها هر آنچه را می توانســتیم به خوبی انجام داده ایم، 
گســترده ترین پوزهای صفحه رنگی با قابلیت لمســی 
و مدرن ترین های آن را ارائه دادیم. ما دو ســال بسیار 
طالیی در حوزه پوز داشتیم و یکی از برترین شرکت ها 
در این بخش بودیم. اکنون نوبت آن است که تغییراتی 

در ساختار و اهداف رخ دهد.«

بزرگ�ترین�پروژه�تسهیم�و�تخفیف�و�تقسیط�در�کشور
صادق فرامرزی گفت:»قرار اســت سال آینده همراه با 
بهبود کیفی، ارتقای برند داشــته باشــیم. می خواهیم 
رشــد کیفی به راه بیندازیم و بر ســرویس های ارزش 

افزوده متمرکز شویم.«
مدیرعامل ایــران کیش در ادامه با اشــاره به پروژه 
آسان خرید شرکت ایران کیش گفت:»آسان خرید جزو 
بزرگ ترین پروژه های حوزه تسهیم و تخفیف و تقسیط 
در کشور خواهد بود، پروژه ای که از سمت بانک تجارت 
به ما محول شد. سال 96 سال بزرگی برای آسان خرید 
و تراکنش هایی اســت که فقط در پوزهای ایران کیش 

صورت می گیرد.«
او با بیان اینکه ایران کیش در ســال 96 پروژه های 
دیگری نیز با مجموعه هایی چون صداوسیما و آموزش 
پرورش دارد افزود:»زیرساخت ها در حوزه سرویس های 
ارزش افزوده به ثمر رسیده و قرار است تغییرات بزرگی 
رخ دهد، تغییراتی که تماماً داخلی و در درون شــرکت 

انجام می شود.«
مدیرعامل ایــران کیش ضمن اینکه اشــاره کرد از 
خطرات راه آگاهی دارند گفت:»ایران کیش برای اینکه 
بتوانــد زمان هایی را که از دســت داده بــود ظرف دو 
سال گذشته جبران کند ناچار شــد تمامی امور حوزه 

تکنیکال و تخصصی را به صورت داخلی انجام دهد.«

تمرکز�بر�حوزه�موبایل
فرامرزی اضافه کرد:»ما باید در ســال آینده به ســراغ 
ایجــاد تراکنش های کم هزینه پرجاذبــه برویم و بحث 
مشعوف سازی را انجام دهیم. مشعوف سازی تنها روش 
مدیریــت بازاریابی فعلی اســت.« او تاکید کرد:»دوره 
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رضایت مشتری گذشته است، مردم و مشتری به راضی 
شدن راضی نیســتند. باید ســرویس هایی به مشتری 
داد که انتظار آن را هم ندارد، در این صورت اســت که 

می توان از محل تراکنش ها درآمد کسب کرد.«
فرامرزی خاطرنشــان کرد:»ایران کیش در سال 96 
بر حوزه موبایل تمرکز جدی دارد. سیســتم پات با نام 
اکوسیســتم پات، زندگی ما خواهد شــد. در نمایشگاه 
اخیر )نمایشــگاه بانکداری الکترونیکی( ســعی کردیم 
نشان دهیم این ایران کیش نیست که در این همایش 
حضور دارد، بلکه پات در نمایشــگاه حضور پیدا کرده 
است. اکوسیستم پات، یعنی همه اجزای شرکت ایران 
کیش، بخشی از وجود پات شده و به آن جان می دهد.«

به�کرامت�ها�خدشه�وارد�نشود
فرامرزی در حمایت از پشــتیبانان شرکت ایران کیش 
گفت:»مدیران نباید تنها نظاره گر مشکالت پشتیبانان 
باشــند، بلکه باید به آنها پاســخ بدهند و در صدد رفع 
مشکالت شــان برآینــد. از طرفی فراینــد تماس های 
خروجی که جزو واجبات شرکت است به شکلی نباشد 
که کرامت انسانی همکاران خدشه دار شود و همکاران 

زیر منت پذیرندگان قرار گیرند.«
فرامرزی در ادامه از طرح جدید شــرکت ایران کیش 
در آینده نزدیک برای تبدیــل پوزهای کم بازده قدیمی 
فعلی و بازگشت آنها به قابلیت پربازده به شبکه دستگاه 
پرداخت سخن گفت. مدیرعامل ایران کیش در خاتمه به 
مبحث مدیریت دانش و مترقی تر شدن شکل آن اشاره 
کرد و گفت:»سخت گیری ها در ذات کار ماست. ذات کار 
ما سرویس دادن است و امیدوارم از این سخت گیری ها 
ناراحت نباشید و ما را هم حالل کنید. باز هم می گوییم، 

شرکتی داریم که به آن افتخار می کنیم.«

گزارش�از�واحدهای�مختلف
در گردهمایی سراسری تبادل نظر رهبران ایران کیش 
)گستره( جدیدترین محصوالت شرکت کارت اعتباری 

ایران کیش در سال 95 از ســوی واحد فناوری تحت 
عنوان اکوسیســتم پات ارائه شــد. احمــد هادی پور، 
معاون طرح و برنامه، نیز در این همایش دوروزه درباره 
وضعیت فعلی این شــرکت در صنعــت توضیح داد و 
از برنامه هــای آینده در حوزه طــرح و برنامه رونمایی 
کرد. فرید صفایی نیک، از معاونت توســعه بازار، و سحر 
باوفــا، رئیس اداره مرکــز تماس، به ارائه گزارشــی از 
فعالیت هــای ایــران کیــش در موسســات و بانک ها 
پرداختند. جلسه پرسش و پاســخ این گردهمایی نیز 
توسط فرهاد وکیلیان، معاون توسعه بازار، و محمدرضا 
عابدی از واحد فناوری اطالعات برگزار شد. سید قاسم 
موســوی، معاون امور پذیرندگان، نیز به بررسی برخی 
چالش ها و روند حل آن در واحد امور پذیرندگان اشاره 
کرد و طی گزارشی اعالم کرد از سال آینده مالک های 
امتیازدهی و ضرایــب آنها برای انتخــاب برگزیدگان 

پذیرنده های این شرکت تغییر خواهد کرد.
در ادامه این جلســه، نادر حــق وردی، رئیس هیات 
مدیره، بر حمایت از شرکت کارت اعتباری ایران کیش 
تاکید کرد. علی یــادگار از پروژه بانــک تجارت، علی 
اکبریان از واحد نظارت و بازرسی، کامران گل محمدی 
از واحــد ســرمایه های انســانی، آقای گشتاســب از 
بخــش حقوقی و اصغــر اطمینان از معاونــت مالی از 
جمله کســانی بودند که در همایش گســتره به ارائه 

گزارش هایی از عملکرد واحد مربوطه خود پرداختند.

در�حاشیه
پخش کلیپ روابط عمومی ایران کیش به یاد شــهدای 
آتش نشان حادثه پالســکو، قرعه کشی و اهدای جوایز به 
حضار در ســالن از حاشــیه های این گردهمایی بود. اما 
در ایــن گردهمایی با حضور رضا احمــدی، مدیر روابط 
عمومی ایران کیش، و قرائت متنی تاثیرگذار از سوی او، از 
لوحی رونمایی شد که به پاس قدردانی از صادق فرامرزی 
مدیرعامل ایران کیش تهیه شــده بود. این لوح در انتها 

توسط تمام حاضرین در همایش امضا و تایید شد.

در دومیــن روز گردهمایی سراســری تبادل نظر 
رهبران ایران کیش )گستره( نیز برگزیدگان امور 
پذیرنــدگان در بخش های مختلف در ســال 95 

معرفی و از آنها به شرح ذیل تقدیر شد:
۱۰ پشــتیبان برگزیده: احسان قوامی از گلستان، 
امیــر مرزبان، وحیــد جورابلــو، علیرضا مقدس، 
محمدرضا شــفیعی زاده، و عباس الســجردی از 
سمنان؛ محمدعلی آرزومندان از خراسان جنوبی؛ 
رضا متکــی و علیرضا مالح از گلســتان؛ و صمد 

ابراهیمی از سلماس
برگزیدگان و هم اندیشــان مدیران و پشتیبانان: 
رضا متکی از گلستان، طاها خوشکام از خوزستان، 
سعید پسندیده از گیالن، ســلیمان ساجدیان از 

کهگیلویه  و بویراحمد، و سامان طالبی از فارس
برگزیدگان دفاتر: محمدرضا مصطفایی از سمنان، 
ســید محمد افتخاری از یزد، امیرحسین درمیانی 
از خراسان جنوبی، سهیل اخوان از گلستان، سید 
محمود حجازی از گلســتان، محمدعلی شمسیان 
از ســمنان، علیرضا نوریان از آذربایجان شرقی، 
مهدی مهرورز از خراسان جنوبی، آقای ریاحی از 

گلستان، و خانم صفیلی از زنجان
۲5 نفر برگزیده در زمینــه همراهی و همفکری با 
واحد امور پذیرندگان: محمــد کیهانی، حمیدرضا 
اصل گرگانــی، حامــد فتحــی از انفورماتیک، 
مهتــاب نصیــری شــکیب از پــروژه تجارت، 
علیرضا مســگرمقدم از بخش حقوقی، اسماعیل 
نادربیگی از تعمیــر و نگهداری، الهام نعمت اللهی 
از سرمایه های انسانی، امیرحســین صادقیان از 
روابــط عمومی، علی چنگیزی از طــرح و برنامه، 
سعید ســعادت از بازرسی، احســان کریمی از 
امور شاپرک، ســحر نوری از دفتر مدیریت، فرید 
صفایی نیک از توسعه بازار، سمیه جهانشیر، زهرا 
معصومی، کمال الدین حسینی، کاظم بهبودی، زهرا 
کهزادوند از مالی، سحر باوفا، جواد فرهنگیان، نیما 
قربانی، محمد قائمی، محمدرضا ســنگ تراش از 

کال سنتر، و حمید دهقان و بابک مظفریان از انبار
دفاتر برتر از نظر رشد سریع: تورج آروان از دفتر 
اصفهان، سعید غرویان از دفتر خراسان رضوی، و 

کیوان فتحی از دفتر کردستان
سرپرستان ستادی )ســوم تا اول(: سه برگزیده 
سرپرستان ستادی. سرپرست منطقه ۳: با حضور 
کارشناســان مونا کلهر، ناهید مصطفوی و فرزانه 
شفیعی زاده. سرپرســت منطقه ۱: سعیدرضایی. 

سرپرست منطقه ۴: حمیدرضا سلطانی
انباردار برتر سال: علیرضا نوربان بارانلو

سه کارشناس برگزیده معاونت امور پذیرندگان: 
پریسا کمالی، حمید لشکری و منصوره صیفی کار

دفاتر برگزیده ایــران کیش )دهم تــا چهارم(: 
دفاتر برگزیده ایران کیش از رتبه دهم تا چهارم 
عبارت اند از: زنجان، خوزســتان، مازندران، یزد، 

ایالم، خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی
دفاتر برگزیده ایران کیش )ســوم تا اول(: نسیم 
فالح از دفتر گیــالن، فاطمه شــفیع پور از دفتر 
گلستان و محمدعلی شمسیان از سمنان به ترتیب 
جایگاه سوم تا اول دفاتر برگزیده ایران کیش را 

از آن خود کردند.
قرائــت بیانیه پایانی این همایش، حســن ختام 

گردهمایی سراسری تبادل نظر ایران کیش بود.
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یکی�از�موضوعاتی�که�به�نظر�می�رسد�امسال�بسیار�
مورد�توجه�شرکت�قرار�گرفته�موضوع�برندینگ�
است،�به�گونه�ای�که�در�آخرین�جلسه�مطبوعاتی�
در�روزهای�پایانی�ســال�نیز�خودتان�به�آن�اشاره�
کردید،�اما�برندینگ�مفهوم�بســیار�گسترده�ای�
دارد.�منظور�شــما�از�کاربرد�این�کلمه�چیست؟�
می�خواهید�برای�نام�شرکت�برندینگ�انجام�دهید�

یا�محصوالت�خاص�شرکت؟
تقریباً ســه ســال از همکاری من بــا ایران کیش 
می گــذرد. در ابتدای فعالیتم یک آسیب شناســی 
انجام دادیم. یک نقشه راه کوتاه مدت ترسیم کردیم. 
توجه داشــته باشــید که ایران کیش یک شرکت 
بورســی اســت، باید ســریع عمل می کردیم، باید 
عقب ماندگی را جبران می کردیم و وعده هایی را که 
به سهامداران شرکت داده بودیم محقق می کردیم. 
در تصمیم کوتاه مدتی که برای جبران عقب ماندگی 
شرکت گرفتیم نتیجه این شد که سهم بازار خود را 
افزایش دهیم و این مســیر نیز جز با افزایش سهم  
در بازار پایانه های فروش همــوار نبود. این پروژه را 
به ســرعت اجرایی کردیم به گونه ای که توانســتیم 
عقب ماندگی خود را در بورس جبران کنیم و سهم 
بازارمــان را در بخش پایانه فروش توســعه دادیم. 
این تصمیم و نحوه اجرا شــدنش موجب شــد سه 
سال پشت ســر هم ســود اعالمی به بورس 100 
درصد تعدیل مثبت داشــته باشــد و امسال حتی 
بیشتر از آن اتفاق بیفتد. در این صورت توانستیم به 
وعده های خود به سهامداران جامه عمل بپوشانیم و 
به وظیفه خود به عنوان یک بنگاه اقتصادی نیز عمل 
کنیم. تمام این اقدامات در یک شرایط سخت انجام 
شد. شرایط نقدینگی شرکت مناسب نبود و میزان 
بدهی ها و طلب های شرکت زیاد بود. از سوی دیگر 
تعداد قراردادهای متزلزل مان نیز چندان کم نبود، 
خدا را شــکر از تمام اینها عبــور کرده ایم و پس از 
گذشت سه سال هم اکنون از شــرایط مناسبی در 
بازار برخورداریم. بــه هر حال ایران کیش به عنوان 
یکــی از اولین شــرکت های این صنعــت که برای 
مدتی آرام نشســته بود بیدار شــده است. می توان 
گفت غــول ایران کیش بیدار شــده و هم اکنون به 
عنوان یک رقیب سرســخت در صنعــت پرداخت 
حضور دارد. البته این بیدار شــدن با حضور و ظهور 
برخی از رقبای جدید همزمان شد. رقبای جدید از 
خصوصیاتی برخوردارند که شاید ایران کیش از آنها 
برخوردار نباشد. عالوه بر اینکه تازه نفس هستند، به 
دلیل اندازه شان از لختی ای که بر شرکت هایی مانند 
ما نیز حاکم است خبری نیست. توجه داشته باشید 

ایران کیش یک شرکت قدیمی با بدنه نسبتاً دولتی 
بوده است. در مقابل شرکت های جدید بسیار سریع 
حرکت می کننــد و خوش فکرند، چرا که معموالً بر 
اســاس یک فکر شــکل گرفته اند و سرمایه کسب 
کرده اند و توانســته اند خوب کار کنند، از همین رو 
به عنوان رقیب تازه وارد ســهم بزرگی از بازار را به 
دســت می آورند. توجه بر رقبای جدید نیز موجب 
شد عالوه بر اینکه به شرایط کنونی خود توجه  کنیم 
آینده را نیز مد نظر قرار دهیــم، اما توجه به آینده 
بدون پشتوانه امکان ندارد. نگاه به آینده امکان پذیر 
نبود مگر اینکه خیال تان از بَک بُن تان راحت باشد. 
ایران کیش به عنوان شرکتی بزرگ و دارای قدمت 
زیاد دو اشکال داشــت، یکی اینکه سبد محصولش 
خیلی منــدرس و فقیر بــود. در اصل تک محصوله 
بودیــم، تنها محصول مان پایانه فــروش بود و روی 
همین ســبد محصول تک منظوره نیز کاماًل وابسته 
به غیر بودیم. یعنی صد درصد داشــته های ما برای 
پیمانکاران بیرونی بود. این موضوع بر لَختی شرکت 
نیز حاکم می شــد و حرکت و پیشــرفت را بسیار 
مشــکل می کرد. برنامه ای ریختیم که ظرف مدتی 
بتوانیم زیرساخت مناســب برای حرکت رو به جلو 
را در شــرکت به وجود آوریم، در این سه سال این 
اتفاق افتاد. اآلن که خدمت شما هستیم می توانم به 
جرات بگویم تقریباً اغلب چیزهایی را که برای یک 
پی اس پی الزم اســت در اختیار داریم و اگر برخی 
از ســرویس هایمان از طریق پیمانکار ارائه می شود، 
پیمانکار بسیار کامل تحت کنترل و نظارت ما عمل 
می کند، در تصمیم گیری های خود بسیار سریع تر از 
گذشــته عمل می کنیم، اما متاسفانه آن کهنگی ای 
که از گذشته در شــرکت ایجاد شده بود کماکان با 
ماســت. بخش بزرگی از ناوگان ما باالخره فرسوده 
اســت و این نقطه ضعفی اســت که سعی کرده ایم 
در تمام این سال ها با نوسازی و حتی آپدیت کردن 

دستگاه ها برطرفش کنیم، که بعضاً موفق بوده ایم.
برنامه�مشخصی�برای�نوسازی�دارید،�مثاًل�سالی��10

درصد�یا��20درصد؟�
این میزان ارتباط مستقیمی با بودجه و پول ما دارد. 
در سه سال گذشته بر اساس برنامه ای که در هیات 
مدیره به تصویب می رســید این تغییرات را اعمال 
کرده ایم. در حدود 40 یا 50 هزار عدد از پایانه های 
فروش خود را آپدیت و برخــی را نیز اورآل کردیم. 
البته بخشــی از پوزها نیز عمرشان گذشته است و 

باید خارج شوند.
به�غیر�از�پایانه�های�فروش�به�نظر�می�رســد�سبد�

محصوالت�تان�تغییر�کرده�است.

در بخشــی از صحبت هایم اشــاره کردم که سبد 
محصول ما بسیار مندرس بود، اما اآلن سبد محصول 
بســیار کاملی داریم، تقریباً در بین شــرکت های 
پی اس پــی یــا ارائه دهنــده خدمــات پرداخت ما 
کامل ترین ســبد محصول را در اختیار داریم. البته 
باید بگویم همچنان گاو شــیرده یا همان محصول 
ســودده مان پایانــه فروش اســت. هرچند ســایر 
شرکت ها نیز بیشــتر روی یکی از محصوالت شان 
مانور می دهند، برای ما نیز آن محصول همان پایانه 
فروش اســت. از این رو شــرایط به گونه ای تغییر 
کرده است که این امکان را داریم تا گاو شیرده مان 
مهاجرت کند. در اصل دیگر تک محصولی نباشــیم 
و از ابزارهای دیگر هــم کمک بگیریم، مثل موبایل 
و ام پــوز، درگاه هــای اینترنتــی و در یــک کالم 
ســرویس های ارزش افزوده. در واقــع می خواهیم 
محصوالت و سرویس های ارزش افزوده وارد جریان 

درآمدزایی برای شرکت شوند.  
در�حقیقت�دیگر�روی�پایانه�فروش�مانور�نخواهید�

داد؟
توجه داشته باشید که توســعه پایانه فروش بسیار 
سرمایه بر اســت و آینده اش نیز پرریسک شده. طی 
ســال های گذشــته ورود محصوالت جدید موجب 
شده این بازار حساس شود. هر روز محصول جدیدی 
از پایانه فروش وارد بازار می شود، هر چند ما هر پوز 
را در محاسبات مان پنج ساله مستهلک می کنیم، اما 
با ورود محصوالت جدید شاید ظرف دو سال مجبور 
شــویم محصول را تغییر دهیــم و دیگر به چرخه 
بازنگردد. در اصل با یک استهالک دائمی و افزایش 
هزینه مواجه هستیم. امروز شما یک پایانه می خرید، 
فردا با محصولی با همان کارایی روبه رو می شوید که 
صفحه رنگی دارد و لمســی است، طبیعی است که 
محصول دیروز دیگر مشــتری ندارد و شما ناگزیر 
به جایگزین کردن آن هستید. این چرخه می تواند 
کمر شرکت را بشکند یا در سال های بعد خم کند، 
بنابراین مــن اعتقاد چندانی به این روش توســعه 

هیجانی فعلی ندارم. 
قبل�از�اینکه�به�بحث�تحلیل�بازار�وارد�شوید�دوباره�
به�سوال�خودم�بازمی�گردم:�در�موضوع�برندینگ�
شما�روی�برندینگ�شرکت�تمرکز�خواهید�کرد�یا�
برندینگ�محصوالت،�با�توجــه�به�اینکه�در�میان�
صحبت�تان�نیز�به�تکمیل�سبد�محصولی�تان�اشاره�

کردید.
ما پــروژه ای به عنوان برندینــگ تعریف کردیم که 
بخش هــای بزرگــی را در بر می گیــرد و هدفش 
افزایــش درآمد و افزایــش بهره وری اســت. برای 

بررسی�برنامه�ها�و�افق�پیش�روی�شرکت�کارت�اعتباری�ایران�کیش�در�سال�۹6

شرکت�کارت�اعتباری�ایران�کیش�اکنون�یکی�از�بازیگران�مهم�عرصه�پرداخت�الکترونیکی�به�شمار�می�رود.�این�اهمیت�را�زمانی�می�توانیم�دریابیم�که�رتبه�ایران�کیش�را�در�
گزارش�های�دوره�ای�شاپرک�مورد�توجه�قرار�دهیم.�در�نشست�خبری�پایان�سال�گذشته،�صادق�فرامرزی�مدیرعامل�ایران�کیش�اعالم�کرد�پس�از�یک�دوره�سه�ساله�موفق،�این�

شرکت�تصمیم�دارد�توسعه�سخت�افزاری�را�متوقف�و�به�برندینگ�توجه�کند.�درباره�این�سیاست�جدید�و�موضوعات�دیگری�با�او�گفت�وگو�کرده�ایم.

|�گفت�وگو|

اینک این غوِل ایران کیش
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پیشــبرد این پروژه می خواهیــم از روش هایی که 
بخشــی از آنها کیفی و بخشــی کمی است کمک 
بگیریــم و ابزارهای موجــود را افزایش دهیم. مثاًل 
کاری کنیم که تراکنش هایمان دو برابر شــود. اگر 
تراکنش هایمان دو برابر شــوند عالوه بر اینکه باید 
سرعت پوز و محصوالت را ارتقا دهیم باید تبلیغات 
هم انجام دهیــم؛ باید از روش های انگیزشــی نیز 
بهره برداری کنیم و ســبد محصول خود را کامل تر 
کنیم؛ بایــد محصوالتی ارائه دهیم کــه کامل تر و 
جدیدتر است. در ایران یک معجزه  وجود دارد و آن 
هم باال بودن ضریب نفوذ ابزارهای جدید است. شاید 
همه جای دنیا این گونه نباشد. ما باید از این امکان 
استفاده کنیم و با ارائه ابزارهای جذاب جدید ضریب 
نفــوذ را افزایش دهیم. ما به تمــام اینها می گوییم 
برندینگ. برندینگ اصاًل به معنی این نیست که من 
را بشناسند. شاید ما بیشتر به دنبال این هستیم که 
مشتریان مان یک مفهوم را بیشتر بشناسند: مفهوم 
اکوسیســتم پات؛ پات الیف یا پات زندگی. از این 
به بعد مــا روی اکوسیســتم کار خواهیم کرد. این 
مفهومی اســت که کمتر هم به آن پرداخته شــده 
و کپی برداری از جایی نیســت، مفهومی اســت که 

می توان روی آن تکیه کرد.
نکته�ای�در�روند�حرکتی�شرکت�ایران�کیش�دیده�
می�شود�و�آن�توجه�به�مشتریان�خاص�یا�الکچری�
است�یا�تراکنش�های�خرد.�ســبد�تراکنش�ها�را�
می�گویم؛�مثاًل�به�پرداخت�روی�تراکنش�های�خرد�

بیشتر�کار�کرده.
از لحاظ تعداد تراکنش از ما جلوتر است. طبق اعالم 
شاپرک از نظر تعداد تراکنش ما در رتبه پنجم قرار 
داریم. می توانیم چهارم یا سوم هم باشیم. به نظرم 
تولید زیاد تراکنش خرد و رفتن به دنبال آن خدمت 
نیســت. ما مبلغ تولید کردیم. بنابراین محصوالت 
ما محصوالت یا پروژه هایی اســت که برای بانک ها 
و مشــتریان مان منفعت دارد، به آنها رســوب پول 
می دهد. ما در مبلغ تراکنش در رتبه دوم کشورقرار 

داریم و از نظر تعداد پنجم. این بدین معنا نیســت 
که مشــتری های لوکس داریم، به این معنی است 
که روی ایجاد تراکنــش خرد کار نکرده ایم، مثاًل ما 
شارژ فروشــی را جزو اهداف مان قرار نداده ایم. البته 
شاید اشتباه می کنیم و باید این کار را انجام دهیم، 
کارمزدی که شاپرک برای این موضوع می دهد قابل 
توجه است و کســانی که در این بازار کار کرده اند 
از این کارمزد بهره مند می شــوند، امــا ما روی آن 
هدف گذاری نکرده ایم، اگر هم هســت ضعیف است 
و قوی نیست. اساســاً اینها را خدمت نمی دانم. دوم 
اینکه شــما یک پی اس پی را مثــال زدید که بانک 
عاملی دارد و تقریبــاً صد درصد متعلق به آن بانک 
هســتند و از ابتدا با آن کارشــان را شروع کرده اند. 
قدرت به پرداخت ملت عماًل مانند قدرت بانک ملت 
اســت. با قد و قامت بانک ملت چیــزی که او دارد 
را هیچ  کس ندارد. یا شــرکت پرداخت الکترونیکی 
ســامان وجود همیشگی داشــته و از ابتدای بانک 
ســامان به آنها کمک کرده است. البته منظورم این 
نیست که آنها خوب عمل نکرده اند، آنها بسیار خوب 
عمل کرده و زحمت کشیده اند، اما توفیقی دارند که 
شاید ما دو سال است به دست آورده ایم. در دو سال 
گذشته وجود بانک تجارت خیلی به ما کمک کرده 
اســت. این فاصله را به این ســرعت پر کردن ساده 
نیســت. به نظرم ایران کیــش در این مدت حرفی 

برای گفتن در بازار پیدا کرده است.
با�نگاهی�به�بــازار،�با�توجه�به�اتفاقاتی�که�در�حال�
وقوع�است،�به�نظر�می�رســد�باالخره�و�به�آرامی�
پرداخــت�موبایلــی�عرضه�خواهد�شــد.�البته�
دستورالعمل�خیلی�گنگی�صادر�شده�است،�ام�پوز�
آمده�و�بــازار�تغییر�خواهد�کــرد.�فکر�می�کنید�

شرایط�امروز�بازار�چگونه�است؟
من اصاًل فکر نمی کنم این گاو شــیرده پوز جایش 
را بــه چیز دیگری بدهــد؛ پایانه فــروش کماکان 
بیشترین درآمد را خواهد داشت. داستان برمی گردد 
به ســاختار ناقص و بعضاً غلطی کــه در بیزینس 

مدل های صنعت پرداخت وجود دارد. سرویس های 
جدیدی که آمده اند درآمدشان کجاست؟ اگر اینها 
هم همین ابتدای کار خراب شوند همه چیز از بین 
می رود؛ مثاًل اگر شما بر کارمزد پرداخت موبایلی و 
NFC اصراری نداشــته باشید -که شنیده ام ندارند و 
قرار است دوستان ما از همین اول مجانی سرویس 
بدهنــد- اتفاقی نمی افتد. ببینیــد یک پولی وجود 
دارد با عنوان کارمزد شــاپرکی که شاپرک به زور از 
بانک ها می گیرد، تا این پول هســت من پی اس پی 
حق را به خودم می دهم که سرویس را مجانی ارائه 
کنم، چون یکی پول را به من می دهد. اما اگر ناگهان 
این پول از فردا قطع شــود، و باید هم این به زودی 
حذف شود، من که یک ســرویس جدید و مجانی 
داده ام باید چه کنم؟ من تصورم این اســت که اگر 
پرداخت خرد روزی در پایانه فروش ممنوع شــود و 
کارمزدش نیز داده نشود به سرعت روی محصوالت 
دیگر منتقل می شــود و رشد خواهد کرد، اما اگر به 
همین منوال باشــد صرفاً کارهای شیکی است که 

فقط در حد کار شیک باقی می ماند. 
پس�شــما�فکر�می�کنید�فعاًل�در�مــورد�موضوع�

کارمزد�اتفاقی�نمی�افتد؟
به نظرم ناگزیر به تغییر رویه فعلی هســتیم. البته 
اگر بگویــم امیدوارم می گویند تــو چه مدیرعاملی 
هســتی که امیدواری اتفاقی بیفتــد. به عنوان یک 
شرکت بورسی محرک اصلی مان کارمزد است. اصل 
درآمد ماســت. هر اتفاقی بیفتد همه چیز را تحت 
تاثیر قرار می دهد. اگر لباس مدیرعاملی شرکت را از 
تنم درآورم، به عنوان یک کارشناس این حوزه قطعاً 
مدل کارمزدی فعلی غلط است. مخصوصاً در حوزه 
فروش شارژ، هم اکنون بانکی باید کارمزد پی اس پی 
را بدهد که نقشی ندارد. بانک صادرکننده باید 50 
تومان بدهد. مدلــی که به نظر غلط اســت و باید 
تغییر کند. پرداخت این میزان کارمزد باید بر عهده 
مصرف کننده نهایی یعنی پذیرنده گذاشته شود. اما 
اجرای این طرح واقعاً سخت است. دیوار خیلی کج 
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باال رفته است.

شــاید�نتوان�این�سیاســت�را�روی�محصوالت�
قبلی�پیاده�کرد�و�اجرایش�ســخت�باشد،�اما�روی�
محصوالت�جدید�که�می�توان�درست�حرکت�کرد؟

ما اصرار داریم که روی ســرویس های جدید حتماً 
کارمزد بگیریم. اما مطمئن هستم وقتی دو شرکت 
سرویس جدید را بیاورند، اگر شرکت دوم سرویس 
را رایگان ارائه ندهد، حتماً شرکت سوم این سرویس 

را رایگان ارائه خواهد کرد. 
در�این�صورت�شما�مجبور�می�شوید�عقب�نشینی�

کنید؟
به مردم بدهکار می شــویم، عقب نشــینی که فقط 
بخشــی از ماجراســت. من اآلن می خواهم ام پوز را 
بفروشم اما واقعاً نمی دانم تا روزی که این مصاحبه 
چاپ می شود کسی ام پوز را رایگان ارائه کرده است 
یا خیر. در این صورت من هم مجبور می شوم رایگان 

بدهم. 
واقعیت�این�اســت�که�در�ابتدا�قرار�بود�پوزها�هم�
یا�به�فروش�برســند�یا�به�صورت�اجاره�به�شرط�
تملیک�به�پذیرنده�واگذار�شوند،�اما�اآلن�رایگان�

داده�می�شوند.
وقتی پیش پذیرنده می روی می بینی چند پوز دارد، 
تازه می گویی پوز من را قبــول کن در مقابل به تو 
یک ماشــین می دهم، هفته ای یک بار هم به تو سر 
می زنم. از سویی متقبل می شوی که عالوه بر تامین 
رول دســتگاهش کاغذهای دست نوشته اش را هم 
تامین کنــی و تقویم در اختیارش بگذاری و هر روز 
برایش یک جشــنواره برگزار کنی. حتی می گویی 
تو را بیمه هم می کنم. اینها واقعیت بازار اســت، به 
هیچ وجه بزرگنمایی نمی کنم. واقعیت بازار است و 
ما هم جزو همین دســته هستیم. شما انتظار دارید 
از این پذیرنده بتوانید پول بگیرید؟ در کشــورهای 
دیگر مثل ترکیه اگر یک پوز را جمع کنی فروشگاه 
تعطیل می شود، هیچ شــرکتی نمی رود یک پایانه 

فروش جایگزین به فروشگاه بدهد.
در�مورد�محصوالت�جدید�چطور؟�شما�می�گویید�

احتمال�رایگان�شدن�آنها�هم�هست.
دیواری کــج رفته باال که اگر به هر کس بگویند بیا 
درســتش کن نمی داند چگونه باید عمل کند. اآلن 
10 یا 12 شرکت هســتیم که هر کدام بیزینس و 
ســهامداران خودمان را داریــم. نمی توان گفت که 
همه یک ســال گرسنگی بکشــیم تا دیوار درست 
شود. اما در مورد محصوالت جدید مثل ام پوز اصرار 
داریم که محصول را بفروشــیم، حداقل اگر بانک 
می خواهد ام پوز را در اختیار مشتری اش قرار دهد، 
خودش این کار را انجام دهد هرچند پیشــنهاد ما 
این اســت که این کار را نیز انجام ندهند. اما برای 
نفوذ در بازار شــاید مجبور شــود چنین کارهایی 
انجام دهــد. اما من بــه عنوان پی اس پــی حتماً 
محصول را می فروشــم. قاعدتــاً نمی توانم کارمزد 
بگیرم چون مثل پوز عمل می کند، اما چون به ابزار 
موبایلی مربوط می شود می توانم روی سرویس های 
غیر این چهار عمل اصلــی کارمزد بگیرم. در اصل 
ام پوز شــما را وارد دنیای بی نهایت موبایل می کند؛ 
پرداخت کارتی به دنیــای بی نهایت موبایل متصل 
می شــود. آنجا شــاید بتوانم برای یکسری کارها 
کارمزد بگذارم که حتماً خواهم گذاشت. به عنوان 
مثال برای پروژه آســان خرید که یک پروژه فروش 
اقساطی است کارمزد خوبی می گیریم. اما متاسفانه 

می دانم دومین کسی که مجوز می گیرد سرویس را 
مجانی ارائه می دهد. 

تا�حاال�کسی�مجوز�نگرفته�است؟
نه هنوز. فقط ما مجــوز گرفته ایم. تعجب نمی کنم 
اگر کسی که در آینده مجوز می گیرد بگوید رقیب 
با سابقه من اگر می فروشد بفروشد، من می خواهم 
مجانــی بدهم، بعد حســاب می کنــد ام پوز 300 
هزار تومان قیمــت دارد، پس اگر 100 تا تراکنش 
داشــته باشــد پولش درخواهد آمد. تا درآمدی به 
اسم کارمزد شــاپرکی وجود دارد مشکلش را حل 
می کند. در اصل کارمزد شاپرکی اجازه می دهد که 

شما امکان هر کاری را داشته باشید.
مثل�پول�نفت�می�ماند.

دقیقاً. آن وقت یک زمانی می رسد که شما به خاطر 
عواملی که دســت خودتان نیســت درآمدتان را از 
دست می دهید. قوانین باالدستی ای ابالغ می شود 
که اعالم می کند دیگر به شــما کارمزد نمی دهند. 
مگر این اتفاق سال 93 نیفتاد؟ در این صورت شما 
هم امــوال خودتان را داده ایــد و پولی در مقابلش 

دریافت نکرده اید، آن گاه چه می کنی؟ 
مجوز�ام�پوز�را�بــرای�محصولی�که�خودتان�تولید�

می�کنید�دریافت�کرده�اید؟
ام پوز در داخل کشــور تولید نمی شــود. مجوزی 
هم که برای ام پوز از سوی شــاپرک داده می شود 
برای جسم ام پوز نیست. اغلب شرکت ها مجوزهای 
الزم را بــرای ســخت افزار ام پــوز گرفته انــد، اگر 
ام پوزها برخی اســتانداردها را داشته باشند مجوز 
سخت افزاری را دریافت می کنند. مجوزی که برای 

بهره برداری می دهند به راه حل است.
پیش�بینی�می�کنید�که�مورد�استقبال�قرار�گیرد؟

بله. من شــعارم »هر ایرانی یک ام پوز« اســت. اگر 
پذیرنده ها با راحتی این ســرویس آشــنا شــوند 
خیلی اســتقبال خواهند کرد. ما چون جزو اولین 
شــرکت هایی هســتیم که مجوز گرفته ایم هزینه 
فرهنگ ســازی اش را به دوش می کشیم. تبلیغات 

تلویزیونی آن به زودی آغاز می شود.
طرح�پاتسی�نیز�در�اکوسیستم�شما�تعریف�شده�
بود.�به�نظر�می�رسد�این�طرح�هم�خیلی�به�ام�پوز�

وابسته�است.
پاتســی برای تاکسی هاســت. راه حل کاملی است. 
ما به  جای سیســتم صوتی تاکسی ها یک سیستم 
صوتی می دهیــم که کیفیتش از سیســتم صوتی 
فعلی بهتر اســت. جدا از این AVL خواهد داشــت 
و ســیم کارت به آن می خورد و یک نرم افزار شــبه 
تاکسی متر و هم پات پی ماست. اسم ام پوز ما هم پات 
اســت. هم پات پی ما به آن وصل اســت. وقتی در 
تاکســی مســیری را طی می کنی راننده تاکسی 
می گوید این مقدار شــد و اپ هم پــات را انتخاب 
می کند. ام پوز را می دهد دست مشتری تا کارت را 

بکشد. به همین سادگی.
مهم�ترین�بازار�تاکسی�ها�خواهند�بود؟

تاکسی ها و دلیوری ها. برای اجرا در تاکسی ها نیاز 
به ســرمایه گذار اســت، چرا که هزینه اجرایی اش 
باالست، هر دستگاه تقریباً دو میلیون تومان هزینه 

دارد.
خودتان�انگیزه�اجرای�آن�را�ندارید؟

ما انگیزه آن را نداریم، اگر بیزینس پلن مناســبی 
داده شــود می توان اجرایی اش کــرد. واقعیت این 
است که پاتســی برای ســازمان هایی خوب است 

کــه می خواهند تاکســی را کنتــرل کنند. چون 
پشتش امکانی وجود دارد که به شما می گوید این 
تاکسی اآلن مســافر دارد یا ندارد، اآلن کجاست و 
به راحتی با جی پی اس می توان کنترل شــان کرد. 
پاتســی برای این مناسب اســت. همان زمان که 
کارت کشیده می شــود عالوه بر اینکه سهم راننده 
پرداخت می شود شــرکت نیز سهم خود را دریافت 
می کند. شــرکت های پخــش عظیــم هم اکنون 
مشــکل بزرگی دارند، وقتی پول دریافت می شود 
تا به دست سرمایه گذار اصلی برسد طول می کشد 
اما محصوالت ما به  گونه ای هســتند که به محض 
اینکه کارت کشیده می شود همزمان پول مرجع به 

حساب سرمایه گذار ریخته می شود. 
یکی�دیگر�از�پروژه�هایی�که�در�دستور�کارتان�قرار�

دارد�پروژه��CNGاست.�
این پروژه را اجرا کرده ایم، هم اکنون در 10 ایستگاه 
CNG محصول ما در حال نصب است. اآلن با بانک ها 
در حال مذاکره هستیم، چرا که توسعه این کار نیاز 

به سرمایه گذاری بزرگی دارد. 
شــما�طی�ســال�های�گذشــته�همواره�بر�سبز�
بودن�تاکیــد�کرده�اید،�به�نظر�می�رســد�یکی�از�
محصوالت�تان�که�همچنان�نام�پات�را�نیز�به�یدک�
می�کشد�سوالر�پات�اســت.�در�این�مورد�توضیح�

می�دهید؟
طی این ســال ها بــدون کار تبلیغاتی روی محیط 
زیســت فعالیت کرده ایم. هم اکنون موفق شده ایم 
با کمک یکی از فین تک ها دســتگاهی بسازیم که 
با اســتفاده از نورخورشــید بتواند پوزها را شــارژ 
کند. ایــن محصول دو حســن بــزرگ دارد: هم 
کاماًل زیســت محیطی اســت و هم  اینکه خروجی 
تمیزی دارد و باعث از بین رفتن پوز ها نمی شــود. 
آداپتورهایی که در بازار موجود است اغلب موجب 
کاهش عمر محصول می شــود. این دستگاه موجب 
می شود شما هم به محیط زیست کمک  کنید و هم 

عمر محصول تان کاهش نیابد.
به�تولید�انبوه�رسیده��است؟

امکان تولید انبوه آن وجــود دارد و هم اکنون وارد 
مرحله پایلوت شــده ایم. البته اگر بخواهد به تولید 
انبوه برسد نیازمند ســرمایه گذار هستیم تا بتوانیم 
آن را در ســطح زیادی تولید کنیم. اگرچه دستگاه 
خیلی هم گران نیســت، فکر می کنم امکان تولید 
دســتگاه با قیمت 100 تا 150 هزار تومان باشد. 
البته این فقط برای شــارژ پایانه فروش هم نیست. 
مثاًل تاکسی هایی که در شهرهای آفتاب گیر هستند 
می توانند آن را باالی شیشــه بچســبانند و تمام 

وسایل خودشان را با آن شارژ کنند. 
مجمع�شرکت�چه�زمانی�برگزار�می�شود؟

تقریباً اوایل خرداد.
مشخص�شده�که�چقدر�سود�به�سهامداران�خود�

خواهید�داد؟
در کدال مشخص است، تقریباً بیشتر از دو برابر آن 
چیزی است که ابتدای ســال قول داده بودیم. فکر 

می کنم سود هر سهم حدود 59 تومان باشد. 
در�میان�شرکت�های�بورسی�فعال�در�این�حوزه�چه�

وضعیتی�دارید؟
آپ اکنون وضعیت خوبی دارد. بقیه شــبیه هم 
هستیم. ســهام ما طی این ســال ها از وضعیت 
باثباتی برخــوردار بوده و باال و پایین نداشــته 

است. 
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رویکرد استانداردسازی از سال 93 در ایران کیش جدی 
شد، نگاهی که بر اساس آن، تمامی ارکان شرکت باید در 
حوزه های مختلف منطبق بر استانداردهای جهانی حرکت 
کنند. بنا بر این تفکر بود که اخذ گواهینامه های موسوم به 
ایزو در برنامه کاری شرکت قرار گرفت و مدیریت سازمان 
روش ها در معاونت طرح و برنامه، متولی استانداردسازی و 

استقرار و نگهداشت ایزوهای مختلف شد.
اولین اســتانداردی که ایران کیش توانست گواهی آن 
را دریافت کنــد ISO 20000 در حوزه مدیریت و خدمات 
فنــاوری اطالعات بود. پــس از آن، ISO 27001 به عنوان 
اســتاندارد حوزه امنیت فناوری اطالعات در برنامه قرار 
گرفت و اخذ شد. سپس نوبت به استانداردسازی فرایندها 
مبتنی بر سیســتم مدیریت کیفیت رسید که به دریافت 

ISO 9001 در سال 94 منجر شد.

سالی�که�گذشت
در سال 95 روند استانداردسازی فرایندها ادامه یافت و به 
حوزه آموزش رسید. علی چنگیزی، رئیس اداره شناسایی 
و مستندســازی  در این رابطه می گوید:»رویکرد سازمان 
این بود که پرســنل در موضوعات مختلفــی که نیاز به 
آموزش دارند حتماً پیشرفت داشته باشند و بتوانیم بعد از 
دوره های آموزشی کیفیت آنها را بررسی کنیم. به همین 
دلیل استانداردســازی در این حوزه مورد نظر قرار گرفت 
و موفق شــدیم ISO 10015 را به عنوان اســتاندارد حوزه 

آموزش اخذ کنیم.«
کسب ایزو 10015، شرکت را در اجرای امور آموزشی 
متعهدتر می کند. ما از این پس باید از این عنوان مراقبت 
کنیم. این طور نیســت که شــما وقتی این گواهینامه را 
گرفتید کار تمام شود. بلکه همواره باید در امور آموزشی 

به جلو گام برداریم.
اتفاق دیگری که سال 95 در زمینه استانداردها رخ داد، 

تمدید گواهینامه ایزو 9001 برای یک سال دیگر بود.
تفکر استراتژیک، ایده های نوآورانه، اثربخشی فعالیت ها 
در CRM و کار گروهــی، اخذ رتبه برترین شــرکت در 
رشد ســریع بین PSPها، تفکر چابک سازی و نگهداری و 
رضایت مندی مشتریان در حوزه پشتیبانی به عنوان نقاط 

قوت شرکت ایران کیش از ســوی ممیزی مذکور اعالم 
 ISO و ISO 20000  شده اســت.همچنین گواهینامه های

27001 نیز تمدید شده اند.

افق�امسال
برنامه هــای ایــران کیــش بــرای ســال 96 در حوزه 
استانداردســازی متنوع است. این شــرکت تالش دارد با 
بهبود مســتمر فرایندها، ممیزی های برنامه ریزی شــده 
داخلی و خارجی در ســازمان، گواهینامه IS0 9001 خود 

را از نســخه 2008 به 2015 ارتقــا دهد. همچنین اخذ 
گواهینامه هــای ISO 10004 و ISO 10002 که در زمینه 
پاسخگویی به مشــتریان و رســیدگی به مشکالت آنها 
هســتند از دیگر اهداف ایران کیش برای سال جاری به 
 ISO شمار می آیند. در همین حال مدیران این شرکت به
18001 که مربوط به امنیت و سالمت است نیز توجه دارند.

روند�کارها
اخذ هــر کدام از این گواهینامه ها چــه زمانی الزم دارد؟ 
چنگیزی در این باره می گوید:»بســتگی به نوع استاندارد 
دارد. وقتــی از ایــزو 9001 صحبت می کنیــد، باید کل 
فرایندهای ســازمان را پوشــش بدهید؛ یعنی برای کل 
فرایندها باید دســتورالعمل تدوین شود و تمام آنها را در 
مدت شــش ماه یا یک ســال پایش کنید و کل سازمان 
درگیر موضوع می شــود. یا وقتی درباره ایزوهای 20000 
و 27001 صحبت می کنید، هر کدام شــان مجموعه ای 
10، 12 فرایندی دارند که ســنگین و پیچیده هستند و 
زمان و کار زیادی می برند. اما وقتی درباره یک حوزه خاص 
مانند رضایت سنجی از مشتریان یا رسیدگی به شکایات 
مشتریان صحبت می کنید، حوزه های کوچک تری هستند 
و زمان کمتری می برند و شــاید با چند ماه کار و تدوین 

دستورالعمل ها و پایش آنها بتوان گواهینامه را اخذ کرد.«
اخــذ ایــن گواهینامه ها به کــدام واحد در شــرکت 
مربوط می شــود. چنگیزی می گوید:»بــه عنوان متولی 
استانداردســازی و ایزوها مدیریت ســازمان روش ها در 
معاونت طرح و برنامه، متولی استقرار و نگهداشت ایزوهای 
مختلف است، اما مطمئناً این موضوع با همکاری واحدهای 
مختلف انجام می شــود. کاری که ما می کنیم، تدوین و 
پایش فرایندهاست، احیاناً اقدامات اصالحی را به واحدها 
اعالم می کنیم، امــا بخش اعظم کار توســط واحدهای 
مجری صورت می گیــرد که باید ایــن فرایندها را انجام 

بدهند.«
و در نهایت شاید مهم ترین سوال این است که آیا اخذ 
گواهینامه های مختلف تاثیــری در روند اجرای امور یک 
شــرکت دارد؟ این موضوعی است که شــاید بسیاری از 
مردم عادی نیز برایشان مطرح باشــد. چنگیزی در این 
رابطه می گوید:»مهم رویکرد ســازمان است که آیا دنبال 
نمایش است و اینکه گواهینامه را بگیرد و به دیوار بزند یا 
نه. ممکن است برخی سازمان ها این کار را انجام دهند و 
برای اینکه بتوانند گواهینامه را حتماً اخذ کنند محدوده 
کاری را هم کوچک می کنند. اما زمانی هم رویکرد حرکت 
مبتنی بر استاندارد اســت. نگاه مدیرعامل شرکت ایران 
کیش حرکت مبتنی بر استاندارد است؛ یعنی حرکت ها 
صحیح باشــند و پایش شوند. ما در حقیقت روزانه پایش 
فرایند و ممیــزی داریم و گزارش های ممیزی بخش های 
مختلف ســازمان را آماده می کنیم تا بخش های مختلف 
سازمان مبتنی بر اســتانداردها جلو بروند. در این حالت 
گواهینامه ها واقعاً تاثیر دارند. بله می توان هر کاری دوست 
داشت انجام داد و در نهایت هم چند گزارش تهیه کرد و 
به ممیز داد، اما چنین نگاهی در ایران کیش وجود ندارد.«

نگاهی�به�روند�اخذ�گواهینامه�های�ایزو�در�شرکت�ایران�کیش

حرکت مبتنی بر استانداردها

چنگیزی: به عنوان متولی استانداردسازی و 
ایزوها مدیریت سازمان روش ها در معاونت طرح 

و برنامه، متولی استقرار و نگهداشت ایزوهای 
مختلف است، اما مطمئناً این موضوع با همکاری 

واحدهای مختلف انجام می شود. کاری که ما 
می کنیم، تدوین و پایش فرایندهاست
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یازدهم آبان 94 بود که شــاپرک ضوابــط و مقررات 
خود با عنــوان »الزامات پرداخت هــای همراه مبتنی بر 
M-POS« را به شــرکت های دارای مجوز شاپرک ابالغ 
کرد. هــدف از تدوین این ســند  ارائه حداقــل الزامات 
پرداخت همراه با اســتفاده از ابزار mPOs عنوان شــد. 
بر اساس این ســند، mPOs وســیله ای است مجهز به 
کارتخــوان )CardReader( و صفحه کلیــد برای ورود 
اطالعات که از طریق اتصال به ابزارهای هوشمند )مانند 
و نه محدود به تلفن های همراه هوشمند( در هماهنگی 
با نرم افزار کاربردی نصب شده روی ابزار هوشمند، امکان 

انجام تراکنش های با حضور کارت را فراهم می کند.
 PSP ها، شرکت هایPSP به دنبال ابالغ این الزامات به
مختلفی تالش کردند مجوز این ابزار جدید پرداخت را نیز 
کسب کنند. اما این شــرکت کارت اعتباری ایران کیش 
بود که موفق شــد به  عنوان اولین شرکت PSP در کشور 
مجوز شــاپرک در حوزه کارتخوان موبایلی )MPOS( را 
در اولین روزهای کاری ســال 96 کسب کند. البته این 
محصول شرکت ایران کیش پیش از این در نمایشگاه های 
مختلف در کنار محصوالتی دیگری از جمله پاتســی به 

نمایش گذاشت شده بود. 
شــاپرک هیچ گاه Mpos را منع نکرده بود، بلکه اعالم 
کرده بود هر شرکتی که قصد دارد آن را به عنوان یکی از 
محصوالت خود ارائه کند، باید پیش شرط های آن را که در 
دستورالعمل تعیین شده  است رعایت کند. پیمان منعم 
طبری، معاون فناوری اطالعات شــرکت کارت اعتباری 
ایران کیش، درباره این پیش شرط ها می گوید:»شرکتی 
که قصد رونمایی از این ســرویس را دارد، باید از شاپرک 
مجوز مجزایی برای سخت افزار و نرم افزار MPOS دریافت 
کند. شاپرک شرایط و دستورالعمل الزم برای نرم افزار و 
سخت افزار را به ما اعالم کرد، ما همه آنها را اجرا کردیم، 

شاپرک هم تک تک آنها را تایید کرد.«

سخت�افزار
دستگاه های کارتخوان موبایلی ایران کیش در دو مدل به 
بازار خواهد آمد. آن گونه که پیمان منعم طبری می گوید 
این دو مدل تفاوت کارکردی ندارنــد و تنها تفاوت آنها 
در برند و ظاهر آنهاست که متناســب با سلیقه افراد به 
آنها عرضه می شود. به گفته طبری »دو مدل سخت افزار 
)اکسپکترا و امپ( را به شاپرک ارسال کردیم و مورد تایید 
قرار گرفت. حاال دیگر محدودیتی نداریم که از کدام برند 

استفاده کنیم«.
نحوه خواندن کارت در هر دو دستگاه از طریق کشیدن 
کارت است. هر دوی آنها از خارج خریداری شده اند و در 
حال شخصی سازی برای ایران هســتند. معاون فناوری 
اطالعات شرکت کارت اعتباری ایران کیش درباره دلیل 
وارد کردن این سخت افزار از خارج می گوید:»با توجه به 
اینکه دستگاه های کارتخوان باید مجوز PCI داشته باشند 
و از EMV پشــتیبانی کنند و از آنجا  که در داخل امکان 
تولیــد محصولی که این مجوزهــا را بتواند دریافت کند 

وجود ندارد، ناچار به وارد کردن آنها از خارج هستیم.«

بازار�هدف
بازارهای متنوعی بــرای این ابزار پرداخت وجود دارد، اما 
در حال حاضر از نظر ایران کیش بازار هدف این محصول 
فروشــگاه های مستقل یا سیســتم های توزیع و پیک ها 
هستند. به گفته طبری »این ابزارها قرار است جایگزین 
کارتخوان های GPRS یا دایال آپ در فروشــگاه ها باشند. 
امکان برقراری ارتباط بین تراکنش و فاکتور فروش )یعنی 
چسباندن شماره ارجاع به فاکتور( نیز در آنها فراهم شده 

است.«
این ســرویس در قالب دو محصول اســت: هم پات و 
هم پات پی. معاون فناوری اطالعات شرکت کارت اعتباری 
ایران کیش درباره ایــن دو محصول توضیح می دهد:»در 
هم پات  پوز بــا موبایل در کنار هم نقش یک دســتگاه 
پوز را بازی می کنند. یعنی یک فروشــگاه می تواند آن را 
دریافت و با موبایل فروشنده مرتبط کند. محصول دیگر 
هم پات پی است، که مثاًل اگر شرکت های مختلف توزیع به 
فروشگاه می روند و کاال را تحویل می دهند، هنگام انجام 
تراکنش، این دستگاه را به فروشگاه بدهند و همان لحظه 

تراکنش را انجام دهند.« 
تاکســی ها و آژانس ها نیز می توانند از مشــتریان این 
دســتگاه باشــند. هرچند ایران کیش برای تاکسی ها و 
آژانس هــا محصول مجزایی به نام پاتســی را نیز به طور 

آزمایشی راه اندازی کرده است.

مزایا�و�قابلیت�ها
مزیت های بســیاری برای پایانه های MPOS برشــمرده 
می شــود، از یک طــرف هزینــه ای به مراتــب ارزان تر 
از پایانه های موجــود دارند و پویایی و ســیار بودن آنها 
موجب کارایی باالتر می شود. از طرف دیگر هزینه آموزش 
کاربران به دلیل فراگیری استفاده از تبلت ها و تلفن های 

هوشمند تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.
کاهش هزینه های مربوط به رسید تراکنش )با حذف 
رســید کاغذی( و امکان ارسال رســید تراکنش توسط 
پیامک یــا ایمیل و افزایش ســرعت انجــام تراکنش با 
استفاده از بستر دیتای سیم کارت نیز از دیگر مزایای این 

پایانه های پرداخت به شمار می روند.
معاون فناوری اطالعات شــرکت کارت اعتباری ایران 
psp کیش در شــرح مزایای این پایانه ها می گوید:»اگر
ها با همکاری یکدیگر این mposها را بفروشند، صنعت 
psp توسعه پیدا خواهد کرد. کاهش هزینه خروج دالر از 
کشور از مزایای دیگر این کارتخوان هاست. نصب یک پوز 
معمولی با در نظر گرفتن هزینه نیروی انســانی و کاغذ 
رسید آن، حداقل 500 هزار تومان هزینه خواهد داشت، 
در حالی  که در mpos کاغذ، حذف و رســید تراکنش از 
طریق پیامک به دارنده کارت و پذیرنده ارسال می شود. 
پذیرنده آرشیو تراکنش های خود را هم به صورت پیامک 
و هم در اپ موبایل خود خواهد داشت و نیازی به تماس 

با مرکز تماس psp نخواهد بود.«
قسمت قابل توجهی از فرایندها در این مدل پرداخت 
به گوشی هوشمند محول شــده است که به باور طبری 
مزیت هایی نیز دارد؛ مثاًل امکان تغییر اپلیکیشن بدون نیاز 
به اعزام نیروی پشــتیبانی نزد دارنده mpos وجود دارد. 
تغییر اپلیکشن یک پوز باعث درگیری بخش عمده ای از 
نیروی انسانی می شود. طبری می گوید:»هرچند سیستم 
مدیریــت پایانه وجود دارد، امــا ناچاریم بخش عمده ای 
از دانلود را به صورت دســتی انجام دهیم. اما این امکان 
در ابزاری مانند MPOS به گونه ای دیگر اســت. در این 
ابزارهای جدید امکان به روز رســانی در سیســتم عامل 
اندروید و iOS به راحتی وجود دارد. اطالعات آنها در ابر 
ذخیره می شود و هر تغییری در ابر، در اپ اعمال می شود. 
همچنین در نظر داریم ویژگی های جذاب و جدیدی را به 
این سیستم اضافه کنیم تا صرفاً شامل چهار عمل اصلی 
)شارژ، قبض، خرید و مانده حساب( نباشد. این ویژگی ها 
و مزایای جذاب به طور قطع پذیرنده را به سمت استفاده 
از MPOS خواهد برد. تاکنون هم با استقبال بسیار خوبی 
از ســمت بانک ها مواجه بوده است، چون می خواهند به 
مشتریان خاص خود خدمات خاص و لوکس ارائه کنند.«

مزایای�کارتخوان�موبایلی�ایران�کیش�را�بهتر�بشناسیم

فرمان در دست مشتری است

طبری: شرکتی که قصد رونمایی از این سرویس 
را دارد، باید از شاپرک مجوز مجزایی برای 
سخت افزار و نرم افزار MPOS دریافت کند. 

شاپرک شرایط و دستورالعمل الزم برای نرم افزار 
و سخت افزار را به ما اعالم کرد، ما همه آنها را 
اجرا کردیم، شاپرک هم تک تک آنها را تایید کرد
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نحوه�انجام�تراکنش
فرایند انجام تراکنش در این سیستم به این گونه است که 
این دستگاه ها نرم افزار را صدا می زنند و نرم افزار، تراکنش 
آنها را انجام می دهد. طبری شــیوه انجام تراکنش آن را 
شبیه PC POS می داند. به گفته او »نرم افزار فروشگاهی 
به  دســتگاه پوز ایران کیش فرمان می دهد تا تراکنش را 
انجام دهد و پوز هم بعد از انجام تراکنش، شماره ارجاع را 
به آن می دهد. ما این حالت را در قالب نرم افزار اندروید و 
iOS پیاده سازی کردیم. اگر فروشگاه بخواهد از این ابزار 
اســتفاده کند باید به ازای هر پوز، یک موبایل هوشمند 
 PDA داشته باشد. شــرکت های توزیع نیز روی تبلت یا

خود این کار را انجام می دهند«.
 آنچه در منوی اصلی اپلیکیشــن MPOS قرار گرفته 
عبارت اســت از: خرید، مانده حســاب، پرداخت قبض، 
شارژ موبایل، گزارش تراکنش و تنظیمات. پس از اتصال 
بلوتوث  mpos بــه موبایل )یا تبلت( و همگام ســازی 
این دو، اطالعات از ســرور دریافت می شود. پیامی روی 
اپلیکیشن موبایل ظاهر می شود که »روی MPOS کارت 
خود را بکشید«. مرحله بعد، روی اپ پیام می آید »لطفاً 
رمز خــود را )روی MPOS( وارد کنیــد« و در مرحله 
 MPOS آخر اطالعات به ســرور منتقل می شــود. روی
»عملیات موفق« و روی اپلیکیشــن موبایل، رسیدی را 
از مانده حساب شــما نمایش می دهد. در مورد عملیات 
خرید نیز به همین ترتیب اســت، فقــط دارنده کارت 
باید شــماره همراه خود را هم وارد MPOS کند. پس از 
انتقال اطالعات به سرور، هم پذیرنده هم دارنده کارت، 
پیام رسید تراکنش را دریافت می کنند. ارسال اطالعات 
تراکنش می توانــد از چهار طریق یعنی چــاپ پرفراژ، 

پیامک، تلگرام و بلوتوث انجام شود.

نحوه�ارتباط�با��PSPها

 PSP ها یا به صورت مســتقیم بهMPOS در تمــام دنیا
وصل می شوند یا به شرکت های تجمیع کننده. به همین 
دلیل نوع تراکنش های آنها مختلف است. به گفته طبری 
»برای آنهــا تفاوتی نمی کند. تنها تجمیع کننده  در ایران 
شــاپرک و تراکنش های کارتی از طریق شــاپرک انجام 

می شود«.
ارســال اطالعات به PSPها در این سیستم، از طریق 
اینترنت انجام می شــود. معاون فناروی اطالعات کارت 
اعتباری ایران کیش در این باره می گوید:»فرقی نمی کند 
که از وای فای یا اینترنت استفاده کنید، فقط یک مسیر 
اینترنتــی الزم دارید. ایــن اینترنت می توانــد اینترنت 
سیم کارت باشد یا وای فای مکان خرید. امکان جابه جایی 
اطالعــات و انجام تراکنش با کمترین ســرعت اینترنت 

محقق می شود.«

یک�تراکنش�امن
برای دارندگان کارت شاید این دستگاه ها چندان جذاب به 
نظر نیایند و پذیرش آنها ممکن است برایشان سخت باشد. 
معاون فناوری اطالعات کارت اعتباری ایران کیش درباره 
این قبیل چالش ها می گوید:»شــاید بــرای دارنده کارت 
نامأنوس باشد که چگونه روی دســتگاه کارت می کشد 
و تراکنش روی موبایل پذیرنده انجام می شــود. طبیعتاً 
نگران فاش شــدن اطالعات کارت خود است، در صورتی 
که نباید نگران باشــد. در طول یک سال گذشته که این 
محصول را توســعه دادیم و در نمایشگاه های مختلف آن 
را معرفــی کردیم، با ســخت گیری خوبی که تیم امنیت 
شــاپرک انجام داد، سیستم ما کاماًل امن شده است. حاال 
نیاز به فرهنگ سازی دارد تا دارندگان کارت به آن اعتماد 
کنند و تحول عظیمی در صنعت PSP کشور اتفاق بیفتد.«

طبری در توضیح امنیت تراکنش در این پایانه ها اضافه 
می کند:»داده های کارت مشــتری در موبایل فروشنده 

دیده نمی شــود. از طریق بلوتوث، یک رابطه تعاملی بین 
اپلیکیشن موبایل و MPOS وجود دارد. MPOS به طور 
کامل در اختیار پذیرنده قرار می گیــرد. بنابراین دارنده 
کارت الزم نیست شماره کارت و رمز خود را به پذیرنده 
بگوید، خودش شــخصاً آنها را وارد MPOS می کند. اگر 
بخواهد رســید تراکنش خود را بگیرد، شماره موبایلش 
را وارد دســتگاه می کند، پس نیازی ندارد شماره موبایل 
خود را به پذیرنده بدهد. وقتــی این اطالعات به صورت 
رمزنگاری شده از پوز به گوشــی همراه پذیرنده می رود، 
حتی اگر کســی بتواند در این مسیر اطالعات را بخواند، 
چیزی متوجه نخواهد شــد. اطالعات رمزنگاری شده از 
گوشی پذیرنده به PSP ارسال می شود و از آنجا به صورت 
رمزنگاری شده بازمی گردد. کلیدها هر بار تغییر می کنند.«

جلب�اعتماد
با وجود رعایت تمام نکات امنیتی شاپرک در این پایانه های 
جدید فروش، ممکن اســت جلب اعتماد مــردم به آنها 
کار چندان راحتی نباشــد. معاون فناوری اطالعات کارت 
اعتباری ایران کیش درباره این قبیل چالش ها و راه حل های 
آن می گوید:»جا افتادن MPOS به زمان نیاز دارد تا مردم 
آن را باور کنند. وقتی این دســتگاه ری استارت می شود، 
آرم ایــران کیش و شــاپرک روی آن به نمایش درمی آید 
تا دارندگان کارت مطمئن شــوند این دستگاه متعلق به 
ایران کیش اســت. همچنین در حال تهیه برچسب ها و 
روکش هایی برای آن هستیم تا معتبر بودن آن اثبات شود. 
خود شاپرک هم تاکید می کند که برچسب های مخصوص 
آن را بچسبانیم.«در زمینه فرهنگ سازی برای استفاده از 
این پایانه ها، طبری معتقد است:»یکی از رسالت های مهم 
بانک مرکزی، شاپرک و pspها شناسندن این ابزار پرداخت 
به دارندگان کارت اســت که باعث تسهیل فروش آن به 

پذیرنده ها نیز می شود.«
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هدایای نوروزی شــرکت ایران کیش امسال رنگ و 
بوی جدیدی داشت. این شرکت امسال مجموعه ای را 
به عنوان هدیه نوروزی برای مشتریان خود ارسال کرد 
که حاوی شش جلد کتاب کودک، یک دانه لوبیا، یک 
گلدان، یک بسته خاک و یک راهنما برای کاشت لوبیا 
بود. هدیه ای که ســبزی طبیعت را به یاد مخاطبانش 
می آورد و کودکانی را نشانه رفته که سرآغاز زندگی اند. 
نامی که ایران کیش بــرای این مجموعه انتخاب کرده 
»من زمین را دوست دارم« اســت. ناشر این مجموعه 
معتقد است ایران کیش با ارسال این مجموعه به عنوان 
هدایای نــوروزی برای مشــتریانش کاری زیربنایی در 

عرصه فرهنگ انجام داده است.
مجموعه »من زمین را دوست دارم« تنها یک  عنوان 
بــرای یک کتاب کودک نیســت بلکه یــک آرزو، یک 
رویا و یک درخواســت همگانی اســت که در زبانی به 
ظاهر کودکانه با قلم محمد رحمانی و تصویرگری هاله 
قربانی و با کمک انتشارات خانه ادبیات به رشته تحریر 
درآمده اســت. او تاکید کرده این کتاب تالشــی است 
برای گوشزد این موضوع که باید زمین را چون خانه و 

خانواده مان دوست داشته باشیم. 
داســتان های این کتــاب در شــش مجموعه و 10 
قسمت، اختصاص به تمام کســانی دارد که به طریقی 
باعث ایجاد تحولی عظیم در جهان شدند. در این کتاب 
عنصر زمان شکســته شــده تا بتوان با روایتی ساده از 
نخستین انسانی که هوشــمندانه به کشف آتش دست 
زده تا عصر حاضر، تاریخ اختراعات را بررســی کرد. در 
هر داســتان در کنار دلیل این پیشرفت ها و اختراعات 
توجه به محیط زیســت گوشزد شــده است، هر چند 
گاه خود این اختراعات موجــب صدمه زدن به محیط 

زیست شده اند. از کشف زغال سنگ برای جلوگیری از 
سوختن چوب درختان تا کشف نفت برای جلوگیری از 
کشــتار نهنگ ها )و تهیه روغن و سوخت چراغ از آنها( 
و ماشــین بخار و تحول عظیمی که ادیسون با برق به 
وجود می آورد، همه در این داســتان ها روایت شده اند. 
بر اســاس داستان های این شــش کتاب، هر اختراع یا 
اکتشاف یک مشــکل از محیط زیست را حل می کند و 
خود دوباره به دلیل اســتفاده اشتباه و بی رویه مردم به 
مشکل دیگر زیست محیطی تبدیل می شود. داستان ها 
تا جایی پیش می روند که ســیر اختراعــات به جایی 
می رســد که مصرف کاغذ، پول، انــرژی و هزینه ها را 
به حداقل ممکن می رســانند تا بتوانند برای احترام به 

محیط زیست گام بردارند.

داستان��هایی�برای�خوشبختی�بیشتر�انسان�ها
آن چیزی که منشــاء تفــاوت در مجموعه »من زمین 
را دوســت دارم« می شــود، بیان نوآوری هــا در قالب 
 اختراعات اســت، نوآوری هایی که روایت داستانی آن 
می تواند برای کودکان جذاب و گیرا باشد. ایران کیش 
با این رویکرد دســت به انتشــار این مجموعه زده که 
مباحث محیط زیســتی مساله ای است که همه ما باید 
به آن توجه داشــته باشیم و چه بهتر که این موضوع را 
با داستانی شــیرین روایت کنیم. داستان هایی که البته 

خالی از مباحث علمی نیست.
محمد رحمانی، نویســنده مجموعه »مــن زمین را 
دوســت دارم«، درباره این داســتان ها به پرداخت سبز 
می گوید:»این داســتان ها می خواهد به بچه ها استفاده 
درســت از وقت را آموزش دهــد و مفاهیم اقتصاد ملی 
و اقتصاد خانــواده را به آنها بیامــوزد و در نهایت برای 

اســتفاده درســت از این مفاهیم کاری که ایران کیش 
می کند مــورد توجه خواهد بــود. پایانه هــای فروش، 
دستگاه های خودپرداز و... همه عواملی است که می تواند 
در وقت صرفه جویی کند و صرفه جویی اقتصادی در پی 
داشته باشد و در نهایت محیط  زیست سالم تری بسازد.« 
او بر این باور اســت که این کار فقط یــک کار محیط 
 زیستی نبود و کودکان با خواندن این کتاب ها از چند بعد 
با زندگی آشنا می شوند. رحمانی در ادامه می گوید:»در 
این کتاب ها کســانی معرفی می شــوند کــه از کودکی 
تالش کردند و اختراعات مهمی را به ثبت رســاندند که 
نمونه آنها ادیسون است. در این کتاب کودکان با هشت 
شخصیت آشنا می شوند و نهمین شخصیت کسی است 
که دغدغه های محیط  زیســتی دارد. این داستان ها به 
کودکان می آموزد که انسان های بسیاری تالش کرده اند 
تا انســان به طور کلی بتواند خوشبخت تر زندگی کند. 
در این مجموعه ســیر تکامل تاریخ جوامع انسانی برای 

کودکان شرح داده شده است.«
مجموعه »مــن زمین را دوســت دارم« در نگاه اول 
مجموعه ای برای کودکان اســت و شاید این سوال در 
ذهن هر مخاطبی نقش بنــدد که چرا هدایای نوروزی 
شــرکت ایران کیش به مشتریانش باید هدیه ای خاص 
کودکان باشــد. پاســخ ایران کیش به این ســوال این 
اســت که »پدر و مادرها به واســطه بزرگ بودن شان 
نباید از توجه به محیط زیســت غافل شــوند. باید به 
این زندگی و ارزش ها و اختراعاتش احترام گذاشــت. 
بایــد بازنگری هایی در خود بیافرینیم و یادمان باشــد 
این ما هستیم که محیط زیســت را آلوده می کنیم نه 
کودکان«. مســاله ای که باید مورد توجه قرار گیرد این 
اســت که برخی اوقات خواندن کتاب های کودک هم 
می تواند برای اندک زمانی هم که شده بزرگساالن را به 
فکر وا دارد و تمام این دالیل ایران کیش را مصمم کرد 
تا هدایای نوروزی امســال خود را متفاوت با سال های 
دیگر طراحی کند. نویســنده مجموعــه »من زمین را 
دوســت دارم« در این باره می گویــد:»در این کتاب ها 
آموزش هایی داده شده که شاید برخی از بزرگ ترها هم 
ندانند و زمانی که این کتاب را برای کودکان می خوانند 

این مسائل به آنها نیز آموزش داده می شود.« 

هدیه�نوروزی،�انگیزه�ای�برای�کودکان
سعید ستارزاده، مدیر انتشارات خانه ادبیات کودک که 
چاپ و انتشــار این مجموعه را بر عهده داشته، درباره 
دلیل همکاری خود با ایــران کیش می گوید:»مدت ها 
بود به این مساله فکر می کردم که ارگان هایی که دارای 
سرمایه خوبی هستند و قصد سرمایه گذاری هم دارند، 
در زمینه کار فرهنگی و کودک این ســرمایه گذاری را 
انجام دهند. خوشــبختانه شــرکت ایران کیش در این 
زمینه ورود کرد و ایــن کار را انجام داد. زمانی هم که 
کار شرکت ایران کیش به خانه ادبیات کودک پیشنهاد 
شــد، با وجود مشــغله های فراوانی که برای نمایشگاه 

کتاب داشتیم، مسئولیت آن را بر عهده گرفتیم.«
او در ادامه از چشــم اندازی که برای این کار تعریف 

»من�زمین�را�دوست�دارم«�راهی�به�سوی�کتابخانه�ای�تخصصی�برای�کودکان

آغازتحولی در عرصه ادبیات کودک

|�گزارش|
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کرده بودند می گوید:»پیش بینی ما این بود که با توجه 
به اینکــه این کار هدایای نوروزی اســت و به شــکل 
یک مجموعه در نظر گرفته شــده، می تواند انگیزه ای 
برای کودکان ایجــاد کند و آنها را به محیط  زیســت 
نزدیک کند و تجربه کاشــت گیاه را بــه آنها بیاموزد. 
تجربه های پیشــین نشــان داده بود که کــودکان در 
کارهای عملی مشــتاقند و نسبت به خلق کردن عالقه 
نشان می دهند.« ستارزاده معتقد است کودکان مرحله 
به مرحله و تا زمان رشــد گیاه درگیر دانه لوبیایی که 
کاشــتند خواهند بود و می گوید:»کودکان در مراحل 
رشد درگیر می شوند و نسبت به آن گیاه حس مالکیتی 
پیدا خواهند کرد و این دقیقاً همان رســالتی است که 
ایران کیــش برای حفظ محیط  زیســت برای خود در 
نظر گرفته اســت.« به گفته او این مجموعه تیراژ سه 
هزارتایی داشته و بدان معنی است که سه هزار کودک 

با این حس درگیر شده اند.
هدف خانه ادبیات کــودک از همکاری با ایران کیش 
ترغیب شــرکت هایی اســت که امکان انجــام کارهای 
فرهنگــی را دارند و مدیر ایــن مجموعه تاکید می کند 
که »این یک کار زیربنایی اســت و ما در کتاب هایی که 
توســط خانه کودک هم منتشر می شــود همین کار را 
انجام می دهیم و به نوعی کودک را در داســتان کتاب 
دخیل می کنیم«. مجموعه »من زمین را دوست دارم« 
با توجه به نوع کاری که تعریف شــده بود، بازه ســنی 
پنجم دبســتان تا پایان راهنمایی را در بر می گیرد که 
گروه ســنی ب و ج را شامل می شــود. اما ستارزاده بر 
این باور اســت که نــوع کاری که انجام شــد می تواند 
برای شروع دبســتان هم باشد و کاشت دانه لوبیا، که با 
زبانی ساده توضیح داده شده بود، می تواند برای سنین 
پایین تر هم جذابیت و کارایی داشــته باشــد. او معتقد 
است متن کتاب ها سنگین نیست اما اگر کودک خودش 

بخواهد این متن را بخواند باید پنجم دبستان باشد. 

کتابخانه�ای�برای�کودکان
مجموعه »من زمین را دوســت دارم« بیش از دو سال 
برای نویسنده آن و شــش ماه هم تصویرگری، چاپ و 
نهایی شــدن روایت های داســتانی آن زمان برد. مدیر 
انتشــارات خانه ادبیات کودک از انجام ایــن کار ابراز 
خرسندی می کند و می گوید:»با وجود تمام سختی ها و 
زمان کوتاهی که برای انجام این کار داشتیم در نهایت 
توانستیم کار باکیفیتی انجام دهیم تا ایده آل کاریمان 
را که همکاری با شرکت هایی مانند ایران کیش بود به 
پیش برده باشــیم.« او معتقد اســت: »این کار، کاری 
خاص بود و برای شــرکت ایران کیــش در نظر گرفته 
شده بود و در نگاه اول شاید احساس می شد این مساله 
به شــرکت ایران کیش چه ارتباطی دارد اما هنر ما در 
این بود که این ربط را در اجرای کار نشان دهیم و من 

فکر می کنم در این زمینه موفق عمل کردیم.«
شــرکت ایران کیش در توضیــح کاری که در زمینه 

ادبیات کودک انجام داده می گویــد:»کار ایران کیش، 
یــک کار فرهنگی اســت و عملی که اســت که باید 
در میان شــرکت های تجاری افزایش پیــدا کند. این 
شــرکت ها باید برای گســترش فرهنگ کتابخوانی در 
بین کودکان ســرمایه گذاری کنند.« در همین رابطه، 
رحمانی هم ابراز امیدواری کرده که این کار در شرکت 
ایران کیش کاری مســتمر و دنباله دار باشــد و به یک 
مجموعه محدود نشــود. او در این باره به پرداخت سبز 
می گوید:»شــرکت ایران کیش حاال که وارد این عرصه 
شده باید در این زمینه استمرار داشته باشد و در نهایت 
بتواند یک کتابخانه از کارهای اینچنینی به نام خودش 
برای کودکان به ثبت برســاند. ایــران کیش می تواند 
اولین موسسه و ســازمانی باشــد که در حوزه ادبیات 
کودک کار دنباله داری را انجام داده اســت. همان طور 
که مدیرعامــل ایران کیش هم می گوید این کار، کاری 
ماندگار خواهــد بود و ما امیدواریــم در همین مرحله 

متوقف نشود و ادامه داشته باشد.«
شــرکت کارت اعتباری ایران کیش اعالم کرده بود 
بــه 10 نفر از کودکانی که بذرهــای موجود در هدیه 
نوروزی »مــن زمین را دوســت دارم« را بکارند و در 
کنار بذرهای سبزشــده و مجموعه شش جلدی داخل 
آن عکس بگیرند و با نرم افزار پات )در منوی مســیر 
ســبز( آن را تا دهم اردیبهشــت ماه بارگذاری کنند، 
به قید قرعــه جوایزی اهدا خواهد کرد. مجموعه »من 
زمین را دوســت دارم« با یک پکیج ویژه شــامل یک 
گلــدان کوچک )و بــذر داخل آن( برای بســیاری از 
مشــتریان و همکاران ایران کیش در صنعت پرداخت 
ارســال شــد تا آنها به همراه کودکان شان با خواندن 
این مجموعه و کاشت بذر و تولید نمادین فضای سبز 
در ســال نو ، بار دیگر نقش حیاتی طبیعت در زندگی 
انسانی را مورد توجه قرار دهند و احترام به طبیعت را 

به کودکان شان بیاموزند.

محمد رحمانی: این داستان ها می خواهد به بچه ها 
استفاده درست از وقت را آموزش دهد و مفاهیم 

اقتصاد ملی و اقتصاد خانواده را به آنها بیاموزد و در 
نهایت برای استفاده درست از این مفاهیم کاری 

که ایران کیش می کند مورد توجه خواهد بود. 
پایانه های فروش، دستگاه های خودپرداز و... همه 
عواملی است که می تواند در وقت صرفه جویی کند 

و صرفه جویی اقتصادی در پی داشته باشد و در 
نهایت محیط  زیست سالم تری بسازد

|Report|
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محاســبات ابر رشد می کند و سیســتم های پرداخت 
پویاتر می شوند، کسب وکارها در هر اندازه ای می توانند از 
خدمات پرداخت ها بهره ببرند و روابط خود با مشتری و 
موجودی خود را به راحتی مدیریت کنند. از نظر تاریخی 
این فرایندها بیشــتر در اختیار کســب وکارهای بزرگ 
بوده اســت که از زیرســاخت فناوری اطالعات استفاده 

می کردند و همین امر این فرایندها را گران می کرد. 
MPOS از آغــاز دهه فعلی نقطــه تمرکز متخصصان 
صنعت پرداخــت بوده اســت. فنــاوری  MPOS این 
پتانسیل را دارد که از جانب خرده فروشان پذیرفته شود. 
شش ســال بعد از اینکه Square اولین کارتخوان خود 
را راه اندازی کرد، MPOSها برای در هم شکســتن همه 
قواعد وارد بازار شدند. مهم ترین مزیت MPOS استفاده 
در سطح  معمولی است که باعث می شود صرفاً محدود به 
کسب وکارهای بزرگ نباشد. راه حل های MPOS برخالف 
کیف پول همراه و پول همراه، کاربرد دستگاه های تلفن 
همراه را توسعه می بخشند و این امکان را فراهم می آورند 
که تلفن هــای همراه به عنوان دســتگاه کارتخوان و به 

جای پوز های قدیمی استفاده شوند.

�MPOSرشد�انقالبی�
کارتخوان ها و PDAها در اواخر دهه 1990 ایجاد شدند 
و کم کم توسعه یافتند. اما ظهور گوشی های هوشمند به 
معنای ارائه راه حل های همراهی بود که به شــبکه های 
تلفن همراه تکیه می کننــد. راه حل های MPOS که در 
سال 2013 به عنوان نوع متمایزی از پرداخت های همراه 
ظاهر شــدند، نقشی مهم در دنیای کســب و کار امروز 
دارند و امروز شاهد رشــد باورنکردنی این نوع پرداخت 

هستیم. 
MPOS فناوری face-to-face کارت های پرداخت از 
طریق تلفن های هوشــمند یا تبلت ها را در بر می گیرد. 
این فناوری شامل کارتخوان، نرم افزار پشتیبانی است که 
دستگاه همراه را از طریق سوکت یا بلوتوث وصل می کند. 
اکثر دستگاه ها PIN دارند. روش استفاده MPOS خیلی 
ســاده اســت: اپلیکیشــن و پلتفرم کم هزینه ای برای 
پذیرفتن پرداخت ها که حتــی در مناطق دورافتاده نیز 

امکان دسترسی به نرم افزار این پرداخت ها وجود دارد.
ترمینال های MPOS در سطح جهانی از 4/5 میلیون 
در ســال 2011 به 9/5 در سال 2012 رشد کرد، یعنی 
رشد 111 درصدی. این میزان رشــد در سراسر جهان 
قابل توجه اســت. بر اساس تحقیق موسســه ژونیپر تا 
ســال 2021 حدود 20 درصد از تراکنش های سراســر 
جهان با تبلت هــا و تلفن های همراه هوشــمند صورت 
خواهد گرفت. همچنین بر اساس این تحقیق، یک سوم 
تراکنش ها طی سال های 2016 تا 2021 با تبلت و تلفن 
هوشمند صورت می گیرد که به معنای 2/3 هزار میلیارد 

درآمد از طریق MPOS است.

سه�الگوی��MPOSدر�صنعت�جهانی
مدل های عملیاتی مختلفــی در صنعت MPOS موجود 

اســت و گاه برخی از این مدل ها با یکدیگر همپوشانی 
دارند. تیمتریک )Timetric( - موسسه پژوهشی حوزه 
تجارت – این مدل ها را به سه دسته عمده تقسیم کرده 

است:
PSPهــا )ارائه دهنــدگان خدمــات پرداخــت(، 
تجمیع کننده هــا )integrator( و توســعه دهنده ها. 
PSPها از تســهیل  گران پرداخت هســتند و مجوز ارائه 
می دهند. تجمیع کننده ها فرایندهای پرداخت و مدیریت 
روابط تجاری را بر عهده دارند. این سازمان ها بخشی از 
مســئولیت یا کل آن را در زمینه فعالیــت و اجرا انجام 
می دهند. PSPهای MPOSهای بزرگ عموماً تراکنش ها 
را در کشــورهای مختلف و بــا همــکاری کارفرمایان 
محلی انجام می دهند، اما در برخی کشــورها بازار تحت 
تســلط PSPها قرار دارد که شــامل بانک های اصلی و 
شــرکت های تجارت الکترونیکی بزرگ می شــود، مثل 

راکوتن )Rakuten( در ژاپن.
تجمیع کننده ها فناوری را از منابع مختلف می گیرند 
و با ترکیــب آنها محصولــی واحد ارائــه می دهند که 
می تواند راه حلی برای PSPها باشــد. در هر حال برخی 
از تجمیع کننده ها نیز به  عنــوان PSPها عمل می کنند 
و مســتقیماً محصول را به کســب وکارها می فروشند. 
توســعه دهنده ها نیز، که شامل شــرکت های تحقیق و 
توســعه )R&D( هســتند، تولید نرم افزار و سخت افزار 
MPOS را بر عهده دارند و در برخی موارد مستقیم وارد 

ساخت سخت افزار می شوند.

سریع،�آسان�و�ارزان
مــا در میانه انقالب روش هــای پرداخت ایســتاده ایم. 
سیســتم های جدید پرداخــت مزایای بســیاری برای 
خریــداران و فروشــندگان دارنــد: ایــن پرداخت ها با 
ساده ســازی روش پرداخت امکان تراکنش های امن را 

بدون پول فیزیکی فراهم می آورند.
MPOS از نظر مالی و فنی بسیار بهتر از دیگر اشکال 

پرداخت هاســت. همین مزایای اقتصــادی و جنبه های 
فناوری این فناوری، باعث شده یکی از بهترین راه حل ها 
برای خرده فروشــان باشــد. نکته مهــم ماهیت مقرون 
به صرفه MPOS اســت. MPOSها بــه دلیل کم هزینه 
بودن، مــورد توجه کســب وکارهای کوچــک از جمله 
فروشــنده ها، کامیون ها، رســانه های کوچک مستقل و 
غیره قــرار گرفته اند. عالوه بر این، بــا تغییرات هر روزه 
در فناوری، در صــورت ایجاد فناوری هــای جدیدتر و 
کارآمدتر، افراد فروشــنده یا تاجران می توانند به سراغ 
ابزار جدید بروند، زیرا ســرمایه گذاری خاصی نکرده اند. 
در مجموع MPOS این امکان را برای فروشنده ها فراهم 
می آورد که در روندهای صنعت پرداخت احساس آرامش 
بیشــتری کنند. خرده فروشــان قبل از به وجود آمدن 
MPOS مجبور بودنــد با ســخت افزارها و نرم افزارهای 
پرداخت هــای گوناگون کار کنند. این مســاله عالوه بر 
نیاز به ســرمایه گذاری، رضایت چندانی برای مشــتری 

رقم نمی زد. 
هنگامی که خریــداران می توانند در لحظه و به راحتی 
پرداخت کنند، کسب وکارها ســریع تر رشد می کنند. بر 
اساس گزارش وریفون )Verifone( 57 درصد از رضایت  
هنگام خرید بر اساس تجربه تراکنش هاست و هنگامی که 
فروشنده ها با پوزهای قدیمی دست وپنجه نرم می کنند، 
درصــد ناراضی بودن مشــتری باال مــی رود. هیچ  کس 
نمی خواهد در صف بایستد. بر اســاس گزارش وریفون، 
عموم مــردم نمی توانند صف ها را بیشــتر از پنج دقیقه 
تاب بیاورند. MPOS نقشــی کلیدی برای خرده فروشان 
و خریــداران بازارهایی مثــل هند، آســیای جنوبی و 
آمریکای التین دارد، پرداخت ها به راحتی انجام می شوند 
و خرده فروشــان خریــداران را در صف های طوالنی نگه 
نمی دارند. MPOS در رستوران ها، هتل ها، خرده فروشان، 
شــرکت ها و... به کار گرفته می شــوند. مشتریان منو را 
روی تلفن  همراه می بینند و همان جا سفارش می دهند و 

پرداخت هم می کنند، بدون آنکه منتظر بمانند. 

الگوهای مختلف برای یک راه
وضعیت،�چالش�ها�و�مزیت�های��Mposدر�جهان
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بازار�جهانی
نقاط مبهــم و پیچیدگی هایی در مورد اطالعات بازار 
جهانی MPOS وجود دارد. در واقع اطالعات کشورهای 
کلیدی محدود به اندازه و بلوغ بازار اســت، به  ویژه در 
مورد چین که تولیدکننده دستگاه MPOS است. اما در 
مجموع، در حال حاضر هم کســب وکارهای کوچک و 
هم کســب وکارهای بزرگ از MPOS استفاده می کنند. 
می تــوان MPOS را به دو محصــول هم خانواده مرتبط 
دانســت: MPOS تلفن های هوشمند و MPOS تبلت ها. 
MPOS تلفن های هوشــمند با تلفن همراه کار می کند. 
بر اســاس تحقیق تیمتریک، تراکنش های 46 کشــور 
در سراســر جهان از طریق MPOS صورت می گیرد. در 
ســال 2015 حدود 95/7 میلیارد دالر امریکا در این 
تراکنش ها تبادل شده است. بازار ایاالت متحده امریکا 
از بقیه جهان بزرگ تر اســت، هم دســتگاه های فعال 
بیشتری دارد و هم ارزش تراکنش های آن بیشتر است. 

امریکا�و�کانادا
بزرگ ترین بازار MPOS در امریکا قرار دارد و بیشــتر 
خدمات آن بر خرده فروشــان متمرکز اســت. تغییرات 
ایجادشــده در پرداخت ها، PSPها را تحــت  تاثیر قرار 
 MPOS داده اند. یکــی از عوامل متمایزکننــده صنعت
ایــاالت متحــده توســعه راه حل های مناســب برای 
ساختارهای خاص است. اکثر تراکنش حساب های این 
کشور با MPOS انجام می شــود. تنظیم مقررات نیز در 
 eMarketer این امر موثر بوده اســت. بر اساس گزارش
تراکنــش MPOS در ســال 2016 در ایــاالت متحده 
امریکا به 27 میلیارد دالر رســید و نســبت به ســال 
2015 رشد 200 درصدی داشت. همچنین باید اشاره 
کرد که از MPOS تبلت ها در ایاالت متحده بیشتر از هر 

جایی استفاده می شود.

امریکای�التین
برزیل بعد از ایاالت متحده بزرگ ترین بــازار MPOS را 
دارد. این فناوری در کشورهای دیگر از جمله مکزیک نیز به 
کار می رود. همچنین تحقیق تیمتریک به استقرار محدود 
MPOS در شیلی، گواتماال، نیکاراگوئه، پاناما و اروگوئه اشاره 
دارد. بیشــترین اســتفاده از MPOS در این کشورها برای 
خرده فروشی، خدمات حمل ونقل از جمله تاکسی و فروش 

مستقیم است.

آسیا-�اقیانوسیه�
ژاپن بزرگ ترین بــازار MPOS در آســیا را دارد و هند، 
تایلند، اســترالیا، مالزی و اندونزی بــه  ترتیب بعد از ژاپن 
قرار دارنــد )Square در ژاپن و اســترالیا، راکوتن در ژاپن، 
Ezetap و Mswipe در هنــد، PayMate و Mint در 
اســترالیا و Kasikornbank و Ayudhya در تایلند(. بیشتر 
فعالیت MPOS در این مناطق شامل خرده فروشی و بیمه 
می شــود. صنعت پرداخت در این کشورها بیشتر از جانب 
کســب وکارهای بزرگ و متوســط به جلو رانده می شود. 
تیمتریــک همچنین شــواهدی از راه انــدازی MPOS در 
بنگالدش، زالندنو، کره جنوبی، هنگ کنگ، چین، پاکستان 
و سریالنکا یافته است. بیشترین رشد MPOS در بازارهای 
در حال ظهور را در جنوب شــرقی آسیا شــاهدیم و این 
رشد مدیون صنعت بیمه است. راه اندازی MPOS در آسیا- 
اقیانوســیه به دلیل میزان باالی کالهبرداری، نفوذ پایین 
بانک ها و فقدان آموزش در این حوزه بســیار آهسته بوده 
اســت. البته اســتثناهایی نیز وجود دارد؛ مثالً در آسیای 
جنوبی تمرکز بر کسب وکارهای بزرگ و شرکت های بیمه 
اســت. MPOS در بازارهای در حال توسعه در بخش هایی 
بیشتر به کار گرفته شده که کارت ها پذیرفته نمی شوند. از 
سویی دیگر استفاده از MPOS در این بازارها به دلیل کاهش 

امکان سرقت پول نقد با استقبال مواجه بوده است.

اروپا
MPOS در منطقــه SEPA اروپا با پــوز EMV در حال 
رقابت اســت. برخــالف امریکا هنوز هم سیســتم های 
ســنتی تر پرداخت در اروپا مورد قبول هستند. بر اساس 
گزارش تیمتریک حدود 10 هــزار پی اس پی MPOS در 

این مناطق راه اندازی شده است. 
Izettle حــدود 60 درصد از تراکنش های MPOS اروپا 
 payleven را بر عهــده دارد. پی اس پی های دیگر از جمله
و SumUp دو شرکتی هستند که کم کم ظهور یافته اند. 
بــازار MPOS در اروپا بیشــتر با تراکنش هــای B2B و 
 MPOS خرده فروشی مواد غذایی فعال اســت. راه اندازی
در اروپا به  کندی اتفاق افتاده، دلیل این امر زیرســاخت  
اســت. تقاضا در اروپا برخالف امریکا تقریباً ثابت است و 
فرصت هایی محدود برای نفوذ دســتگاه های MPOS به 
بازار فراهم می آورد. در نتیجه صنعت MPOS اروپا بیشتر 
از جانب خرده فروشــان پذیرفته شــده و جای خاصی را 

اشغال نکرده است.

دیگر�مناطق
آفریقای جنوبی و روسیه از کشــورهای مهمی هستند 
که MPOS در آنها فعال اســت. البته MPOS در روســیه 
نفوذ پایینی در شــهرهای کوچک و مناطق روســتایی 
دارد. از سویی دیگر روسیه تالش دارد این فناوری را در 

کشورهای اتحاد شوروی سابق گسترش دهد. 
فعال تریــن دســتگاه های آفریقــا را Absa Bank و 
Nedbank راه انــدازی کرده اند. نرخ باالی ســرقت پول 
نقــد باعث شــده MPOS در میان شــبکه های توزیع و 
کســب وکارهای کوچک از محبوبیت بسیاری برخوردار 
شود.کشورهای آذربایجان، غنا، قزاقستان، کویت، نیجریه، 
نامیبیا، امارات متحده عربی و اوکراین از دیگر کشورهایی 

هستند که فعالیت MPOS قابل توجهی دارند.

200۹
)Square(راه�اندازی�اسکوئر�

2013
mPOs�۹.5دستگاه��

201۷
mPOs�38میلیون�دستگاه��
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 گزارش تصویری
از برخی 
رویدادهای
ایران کیش

در�همایش�گستره�واحدهای�مختلف�شرکت�کارت�اعتباری�ایران�کیش�به�ارائه�گزارش�و�روندی�از�کارهای�صورت�گرفته�در�هر�بخش�اشاره�کردند.�

نشست�خبری�شرکت�کارت�اعتباری�ایران�کیش

گردهمایی�گستره�با�حضور�مدیران�ایران�کیش�برگزار�شد.تقدیر�از�صادق�فرامرزی�در�همایش�گستره�

دومین�جشنواره�طالیی�بانک�تجارت�و�ایران�کیش�ویژه�مراکز�تجاری�خرید�تهران،�شیراز،�اصفهان،�مشهد�مقدس،�تبریز�و�قشم
طی�مراسمی�در�مرکز�تجاری�میالد�نور�و�بازار�قائم�و�تجریش�کلید�خورد.

روز�درختکاری�با�حضور�جمعی�از�مدیران�و�معاونان�و�کارشناسان�شرکت�ایران
کیش�و�برخی�مسئوالن�شهرداری�و�محیط�زیست�در�پارک�جنگلی�تلو�برگزار�شد.

برندگان�و�برگزیدگان�پشتیبانان�در�بخش�های�مختلف�طی�سال��۹5
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پیگیری

در شماره پیشین، گروه پزشــکی عرفان برخی مشکالت را 
در رابطه با دســتگاه های POS ایران کیش اعالم کرده بود 
که ما وعده پیگیری آنها را داده بودیم. به گفته آنها هنگامی 
که دستگاه ها ایرادی پیدا می کنند زمان زیادی طول می کشد 
تا مســئوالن مراجعه کنند و درست شــود و در این مواقع 
مجبورند از دســتگاه های دیگر استفاده کنند. مساله دیگری 
که باعــث نارضایتی آنها از خدمات ایران کیش شــده بود 
این بود که رول های کاغذی ای که برایشــان می آوردند بر 
اساس تعداد تراکنش هایی اســت که آنها انجام می دهند و 
این در حالی است که گروه پزشــکی عرفان، به دلیل اینکه 
بیمارستان محسوب می شوند، مجبورند در پایان هر روز ریز 
تراکنش های روزانه شان را از دســتگاه بگیرند و این باعث 
می شــود حجم زیادی از رول ها مصرف شود، به همین دلیل 

تعداد رول هایی که شرکت به آنها می دهد همیشه کم است. حال این مشکالت از سوی ایران کیش پیگیری شده 
و در گفت وگوی ما با گروه پزشــکی عرفان، آنها از حل این مشکالت خبر داده و اعالم کردند با مراجعه مسئوالن 

ایران کیش تمامی مشکالت اعالم شده حل شده است.

دومین جشنواره طالیی بانک تجارت و ایران کیش ویژه 
مراکز تجاری خرید تهران، شیراز، اصفهان، مشهد مقدس، 
تبریز و قشــم کلید خورد. مراسم اهدای جوایز ماهانه این 
جشنواره، آغازگر جشنواره ای شش ماهه از اسفند 95 لغایت 
شــهریور 96 خواهد بود که هر ماه، در هشت مرکز خرید 
برگزار می شــود. جوایز ویژه این جشــنواره هفت خودرو 

هایما s7 است.

مراکز�خرید�تهران�برای�جشنواره�طالیی�کدام�اند؟
به گزارش روابط عمومی ایران کیش، محسن محتشم مدیر 
بازاریابی و توســعه خدمــات PSP ایران کیــش درباره این 
جشنواره گفت:»در حال حاضر در سه پاساژ تهران شامل مرکز 
تجاری میالد نور، بازار قائم تجریش و بازار رضا )15خرداد( این 
جشنواره برگزار می شــود. در هر دوره به صورت ماهانه برای 
خریداران محترمی که با کارت بانکی خود از پایانه های فروش 
ایران کیش متصل به حساب بانک تجارت خرید کنند، به قید 
قرعه جایزه صد هزار تومانی و به پذیرندگان، جایزه 500 هزار 
تومانی تعلق می گیرد.« او درباره نحوه امتیازدهی به دارندگان 
کارت بانکی که از پایانه های فــروش ایران کیش متصل به 
حســاب بانک تجارت خرید می کنند، گفت:»جوایز ماهانه 
دارندگان کارت بانکی به کســانی داده می شود که در مراکز 
خرید مشخص شده )تهران: میالد نور، بازار قائم تجریش، بازار 
رضا و ســتاره باران تبریز، آفتاب پارس شیراز، سیتی سنتر 
اصفهان و پروما مشهد و قشــم( به وسیله پایانه های فروش 
ایران کیش خرید باالی 50 هزار تومان انجام دهند.« به ازای 
هر 50 هزار تومان یک برگ کوپن قرعه کشــی به خریدار 
اختصاص می یابد، به طوری که اگر دارنده کارت از این مراکز 
500 هزار تومان خرید کند، 10 برگه قرعه کشی به او تعلق 
می گیرد. خریدار باید اطالعات خود را در برگه قرعه کشــی 
درج کند و داخل صندوق های ویژه قرعه کشی در این مراکز 
قرار دهد. بعد از قرعه کشی ماهانه، به برندگان خوش شانس از 

طریق پیامک و تماس تلفنی اطالع رسانی می شود.

امتیازدهی�به�پذیرندگان
محتشم هدف از برگزاری این جشنواره را ایجاد رضایت بین 

 نگاهی
 به جشنواره طالیی 
 ایران کیش
و بانک تجارت

|�گزارش|



خریداران و فروشندگان و کلیه مجموعه افرادی که در این 
مراکز خرید حضور دارند دانست و اضافه کرد:»با همکاری 
بانک تجارت و اســتفاده از تجربیات اولین دوره این قرعه 
کشی امیدواریم به خواسته هایمان در فاز جدید جشنواره 

طالیی بانک تجارت و ایران کیش دست پیدا کنیم. «

مقایسه�با�اولین�قرعه�کشی�جشنواره�از�زبان�نماینده�بانک
اما درباره مقایسه دومین جشــنواره طالیی ایران کیش و 
بانک تجارت به ســراغ مریم صادق، معاون خدمات نوین 
بانکــی در اداره بازاریابی بانک تجــارت، می رویم. صادق 
دراین باره به ما می گوید:»در اولین جشنواره بانک تجارت 
و شــرکت ایران کیش به تجربیات خوبی دست یافتیم، 
تجربیاتی که در جشنواره دوم آنها را به کار گرفته و نقاط 
ضعف را تبدیل بــه نقاط قوت کرده ایــم. بانک تجارت و 
شرکت کارت اعتباری ایران کیش تالش می کنند رضایت 
مشــتریان را از این طریــق جلب کنند.«صــادق اضافه 
می کند:»نخستین جشنواره طالیی تنها در پاساژ میالد نور 
برگزار شد، اما اکنون هشت مرکز خرید را بازار هدف خود 
قرار داده ایم که سه مرکز خرید در تهران و پنج مرکز خرید 
در ســایر استان ها هســتند.« او گفت:»در نحوه برگزاری 
دومین جشــنواره، نحوه ورود به بازاریابی و نوع تعامالت 
با مراکز خرید و مدیران مراکز، توانســته ایم در این دوره 
پرقوت تر ظاهر شویم. جوایز نیز با توجه به نیاز مراکز تجاری 
خرید و با استفاده از نظرات مدیران مراکز، شخصی سازی 
شده است تا عالوه بر اهداف بانک تجارت و ایران کیش، به 
جذب مخاطب برای این مراکز نیز کمک کنیم.« او درباره 
برنامه های سال آینده گفت:»مسلماً هدف اصلی ما نفوذ در 
بازار است. مزیتی که حضور در پاساژها و مراکز خرید دارد 
این اســت که بازار هدف در پاساژها مشخص است و ما به 
صورت تجمعی به یک بازار هدف نفوذ می کنیم. چنانچه 
در این هشت پاســاژ به معادله برد-برد برسیم مسلماً در 

سال های آینده تعداد مراکز خرید را افزایش خواهیم داد.«

امتیازات�به�پذیرندگان�به�شرح�ذیل�محاسبه�می�شود:
- هر خرید باالی300 هزار ریال یک امتیاز خواهد داشت.

- عدد حاصل از مجموع مبالغ خرید روزانه تقسیم بر 300 هزار ریال جزو امتیازات روزانه پذیرنده خواهد 
بود.

- ثبت نام در باشگاه مشتریان بانک تجارت 10 امتیاز برای پذیرنده در بر خواهد داشت.
- میانگین حساب ماهانه هر پذیرنده به ازای هر 10 میلیون ریال یک امتیاز محسوب خواهد شد.

- برای قرعه کشی پنج میلیون ریالی پذیرندگان، آیتم ها یک تا سه محاسبه خواهد شد و پذیرندگانی که 
امتیاز آنها باالتر از 100 باشد، در این قرعه کشی حضور خواهند داشت.

- برای قرعه کشــی خودرو آیتم چهارم به سه آیتم قبلی اضافه می شود و از ابتدای جشنواره تا انتهای 
جشنواره امتیازات محاسبه می شود و در صورت کسب حداقل 2000 امتیاز هر پذیرنده در قرعه کشی 

شرکت داده خواهد شد.




