
ردامنیتاطالعاتصنعتپرداختکارتى PCI استاندا
رندهکارت ا د امنیتاطالعات یش فزا ا



از محصور نمودن تجربه و دانش فنى خود پرهيز نموده 
و به هيچ عنوان اين خصيصه را به رسميت نمى شناسيم.

بند     5
منشور رفتارى شركت

2  اخبار جهان
هرشماره، آخرين اخبار پرداخت الكترونيك از سراسر جهان در دو صفحه...

PCI  4 استاندارد امنیت اطالعات صنعت پرداخت كارتی
استاندارد امنيت اطالعات صنعت پرداخت كارتى (PCI-DSS) به منظور تقويت و افزايش 
امنيت اطالعات دارنده  كارت و ايجاد سازگارى با معيارهاى جهانى امنيت اطالعات 

توسعه يافته است... 

7  برداشت بدون وجه
به تازگى سرويس جديدى به كاربران ارايه مى شود كه در ايران، بانك مسكن در ارايه آن 
پيشتاز بوده است. اين سرويس كه به گفته «نيكو- صفرى» رييس اداره خدمات نوين، 

براى نخستين بار در كشور اجرا شده است، تنها بر روى كارت هاى بانك مسكن قابل اجراست...

8  ایران كیش
اگر عالقمند به اخبار داخلى شركت ايران كيش هستيد، تازه هاى ايران كيش را در اين 

صفحه بيابيد.

10 این چهره ها صنعت پرداخت موبایلی را متحول كرده اند
در دوشماره به معرفى افراد مطرحى كه با پشتكار و هوش خود صنعت پرداخت موبايلى 

را متحول كردند، خواهيم پرداخت.

SEPA 12 طرح واحد پرداخت اروپا 
اتحاديه اروپا از چندين سال قبل پروژه عظيمى  با عنوان SEPA (حوزه واحد پرداخت 
يورو) را براي ايجاد بازار يكپارچه پرداخت الكترونيك در منطقه يورو آغاز كرده و اكنون 

در مراحل پاياني اجرا قرار دارد...

دارندگان  و  پذیرندگان  (ویژه  تشویقی  كارطرح  های  سازو   14
كارت)

هدف از ايجاد طرح وفاداري، تداوم روند ارتباطى مشترى با پذيرنده است. تراكنش وفاداري 
شامل افزودن امتياز (يا مقداري وجه) به حساب مشتري در هنگام خريد است. پايانه فروش مناسب ترين 

وسيله براي انجام اين كار است زيرا قابليت تركيب پرداخت با محاسبه امتياز هاى وفاداري را دارد...

20 دانستنی های صنعت پرداخت
اگر به دنبال منبعى براى افزايش اطالعات و معرفى اصطالحات پركاربرد صنعت پرداخت 

الكترونيك هستيد، مطالعه اين صفحه و دنبال كردن آن را به شما پيشنهاد مى كنيم.

و مطالب دیگری از قبیل مصاحبه با كاركنان ساعی شركت ایران كیش، مطالب 
خواندنی صفحه «اندیشه»، «مشتریان ما»، صفحه دفاتر و نمایندگی ها و...
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K i c c c
ایرانکیش

ادارهروابـــطعـمــومـــی

ش�ركت كارت اعتباري ايران كيش )سهامي عام( در راستاي ترويج 
و افزايش اس�تفاده از خدمات بانكداري الكترونيك چهارمين مرحله 

طرح تشويقي پذيرندگان خود را پشت سر گذاشت. 

اولين مرحله اين طرح در خردادماه، دومين مرحله در تيرماه و سومين و چهارمين 
مرحله در شهريورماه برگزار شد و اسامي برندگان بر روي سايت شركت به آدرس kiccc.com قرار گرفت.

گفتني است تاكنون 157هزار پذيرنده در اين طرح شركت كرده و به 490 نفر جوايز ريالي و به 40 نفر جوايز 
ويژه نظير دوربين عكاسي و گوشي تلفن همراه اهدا شده است. خاطرنشان مي شود، از ميان برندگان 96.82 
درصد را مردان و 3.18 درصد را زنان تش��كيل مي دهند كه منطبق با الگوي پراكندگي مجموع پذيرندگان 
ايران كيش است. پذيرندگان صنف هاي سوپرماركت و البسه خوش شانس ترين پذيرندگان ايران كيش بوده و 

با رساندن تعداد تراكنش هاي خود به پله تعيين شده بيشترين جوايز را به خود اختصاص داده اند. 
با اجراي اين طرح  آمار بازديد سايت نيز در هر ماه نسبت به ماه گذشته ركورددار شده است به طوري كه در 
سال 92 بيشترين آمار بازديدكنندگان از سايت، در شهريورماه بوده و 23 شهريورماه پرترافيك ترين روز اين 

ماه گزارش شده است.
همچنين براس��اس گزارش بدست آمده از برندگان، بيشترين برندگان جوايز با توجه به بيشترين تعداد پايانه 

منصوبه، مربوط به استان تهران )22.5%(  است.
الزم به ذكر است در هر دوره از قرعه كشي به 10 نفر از برندگان، جايزه ويژه )تلفن همراه يا دوربين عكاسي( 

و به 150 نفر از برندگان جايزه ريالي، 150 هزار توماني تعلق می گيرد. )روابط عمومي ايران كيش(  

ش�ركت كارت اعتباري ايران كيش امكان مش�اهده ريزتراكنش هاي 
ش�اپركي بانك هاي ط�رف قرارداد خ�ود را براي دارندگان دس�تگاه 

كارتخوان فراهم كرد.

مطابق با الزامات ش��اپرك اين سامانه تنها براي اشخاص حقيقي و حقوقي 
يا نمايندگان ايش��ان قابل اس��تفاده است. همچنين اطالعات ارايه شده در اين سامانه فاقد نام فروشگاه، نام 

پذيرنده، شماره تماس پذيرنده و ساير اطالعات هويتي فرد است.
از پذيرندگان محترم خواهشمند است، چنانچه مندرجات گزارش هاي دريافتي از اين سامانه با رسيدهاي در 

اختيار ايشان، مطابقت ندارد، موضوع را جهت پيگيري به شركت اعالم فرمايند. 

پذيرندگان صنف هاي سوپرماركت و 
البسه خوش شانس ترين پذيرندگان 

ايران كيش

امكان مشاهده ريز تراكنش هاي 
شاپركي از طريق سايت ايران كيش

رضايت از خدمات پشتيباني، مهمترين 
مزيت كارتخوان ايران كيش

2

3
پش�تيباني دس�تگاه هاي كارتخوان از نظر پذيرندگان شركت كارت 
اعتباري ايران كيش مهمترين علتي اس�ت كه باعث اس�تفاده بيشتر 

از دستگاه هاي كارتخوان اين شركت مي شود.
بنابر نظرس��نجي قرارگرفته بر روي سايت ايران كيش، »رضايت از خدمات 
پشتيباني« با بيشترين درصد آرا )45%(، عامل و انگيزه اصلي راي دهندگان 

)پذيرندگان( براي استفاده از دستگاه هاي كارتخوان ايران كيش است.
نظرات ثبت ش��ده در اين نظرسنجي حاكي اس��ت، رضايت از خدمات پشتيباني با )45%(، مشاهده ريزتراكنش، 
خريد ش��ارژ و... با )22%(،  دسترس��ي به ش��عب بانك مربوطه با )14%(، واريز منظم وجوه با )10%( و سرعت و 
دق��ت انجام تراكنش با )9%( به ترتيب مهمترين داليل و انگيزه هاي پذيرندگان براي اس��تفاده از ش��بكه پايانه 

فروش شركت ايران كيش را تشكيل مي دهد. )روابط عمومي ايران كيش(

شاپرك1 ايران كيش
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منبع
 PCI Quick Reference Guide                                  www.pcisecuritystandards.org/pdfs/pci_ssc_quick_guide.pdf

پاورقيها
1.Payment Card Industry Data Security Standard                   2. Primary Account Number                            3. malicious software

 

منبع
 “Cardless ATM”                   قابل دسترس در سايت www.roamware.com
 

آن ها به حداقل اطالعات و امتيازهاى الزم براى انجام 
مسووليت شغلی محدود كنيد. 

الزام 8: تخصيص يك ID منحصربفرد به افرادى كه قابليت دسترسی به كامپيوتر دارند
تخصيص يك شناس��ه كاربرى واحد )ID( به هر يك از افراد مجاز به دسترس��ی، اين اطمينان را  ايجاد می كند كه هر يك از افراد نس��بت به فعاليت هاى خود در 
سيس��تم مسوول  هس��تند. با چنين سيستمی  فعاليت هاى صورت گرفته روى اطالعات و سيس��تم هاى بحرانی، قابليت رديابی كاربران شناخته شده و تاييدشده را 

دارا خواهد بود.

الزام 9: محدوديت دسترسی فيزيكی به اطالعات دارندگان كارت
هر نوع دسترس��ی فيزيكی به اطالعات يا سيس��تم هايی كه اطالعات دارندگان كارت را در خود جاى داده اند، براى هر يك از افراد، امكان دسترسی به دستگاه ها 

يا جا به جايی سيستم ها و  هاردكپی را فراهم می كند بنابراين اين دسترسی بايستی به شيوه اى درست و مناسب محدود شود. 

الزام 10: دنبال كردن يا پايش تمام دسترسی ها به شبكه منابع يا اطالعات دارندگان كارت
مكانيزم logging و رديابی فعاليت هاى كاربر يكی از تمهيدات مهم جهت حفاظت، حذف يا كاهش تاثير خطر كش��ف اطالعات اس��ت. تعيين علت خطر كش��ف 

رمز بدون logهاى سيستم، اگر غيرممكن نباشد، بسيار پيچيده است.
الزام 11: اجراى منظم تست سيستم ها و رويه هاى امنيتی

نقاط آس��يب پذير توس��ط اقدامات خرابكارانه و تحقيقات شناس��ايی و در نرم افزارهاى جديد معرفی می ش��وند. مولفه هاى 
سيس��تمی، فرايندها و نرم افزار سفارشی بايستی به صورت پيوس��ته جهت اطمينان از عملكرد درست كنترل هاى امنيتی در 

انعكاس تغييرات محيط تست شوند.

الزام 12: اتخاذ و اجراى سياستی كه حفاظت اطالعات توسط تمامی  پرسنل را تضمين كند
رويه هاى امنيتی قدرتمند ، درجه امنيتی س��ازمان را تنظيم كرده و به هر يك از پرس��نل موارد مورد انتظار از آن ها را اطالع 

می دهد. تمام پرسنل بايستی از اطالعات حساس و مسووليت هاى خويش جهت حفاظت از آن ها آگاه باشند. 

PCI-DSS سه اقدام اصلى در پروسه پياده سازى 
 (Assess) ارزيابى

فرايندى اس��ت كه در آن يك فهرس��ت از دارايی هاى اطالعاتی و پروس��ه تجارى مرتبط با فرآيند كارت هاى اعتبارى تهيه ش��ده و از نظر آسيب پذيرى هايی كه 
ممكن است اطالعات شخص دارنده كارت را تحت الشعاع قرار دهد، بررسی می شود.

هدف اوليه اين ارزيابی، ش��ناخت آس��يب پذيرى هاى تكنولوژى و فرآيندهاس��ت كه ممكن است امنيت اطالعات صاحب كارت را هنگام انتقال، پردازش يا ذخيره 
سازى، در معرض خطر قرار دهد.

(Remediate)  رفع آسيب پذيرى ها
فرآيند پوشش دهی و رفع آسيب پذيرى هاى امنيتی شناسايی شده در مرحله قبل است كه اين آسيب پذيرى ها ممكن است شامل نقاط ضعف فنی در كد نرم افزار 

(Bug) يا اقدامات و رويه هاى غيرامن پردازش اطالعات دارنده كارت پرداخت در سازمان باشد. 

(Report)  گزارش دهى
ش��امل جمع بندى س��ابقه هاى ثبت شده توس��ط PCI DSS براى كنترل پروسه بازاريابی، رفع آس��يب پذيرى ها و تحويل گزارش هاى رعايت استاندارد به بانك و 

انجمن DSS است.
اين الزامات و اقدامات اصلی يك روند مس��تمر براى انطباق با اس��تاندارد PCI DSS است كه در نهايت، همه آن ها، تضمين كننده امنيت اطالعات دارنده كارت 
بوده و به كارگيرى اين استاندارد، می تواند به منزله گام ابتدايی و مهمی  باشد كه در جهت حفاظت از اطالعات مشتريان توسط بانك ها، موسسات مالی اعتبارى 

و شركت هاى PSP برداشته می شود.

ارزیابــی، رفــع آســیب پذیرى ها و  
گزارش دهی ســه اقدام اصلی در 
پروسه پیاده سازى PCI-DSS است

به تازگى س�رويس جديدى به كاربران ارايه مى ش�ود كه در ايران بانك مس�كن در ارايه آن پيشتاز بوده اس�ت. اين سرويس كه به گفته «نيكو- 
صفرى» رييس اداره خدمات نوين، براى نخس�تين بار در كش�ور اجرا ش�ده اس�ت، تنها بر روى كارت هاى بانك مس�كن ارايه مى شود و در مورد 

كارت هاى شتابى صدق نمى كند. در اين مقاله كوتاه به بررسى و تشريح چگونگى استفاده از اين سرويس مى پردازيم.

ATM برداشت بدون كارت از
اين سولوش��ن كه در كش��ورهاى مختلف با تفاوت هاى جزيی در حال اجرا اس��ت، امكان برداشت نقدى از دس��تگاه هاى ATM را در شرايطی كه كارت موجود نيست، 
فراهم می كند. اين س��رويس می تواند در مواردى مانند زمانی كه كارت گم ش��ده يا به س��رقت رفته يا در مواردى كه قصد ارسال پول براى دوستان و اعضاى خانواده 

خود را داريم به كار آيد.

اين سرويس چگونه كار مى كند؟
مرحله اول اشتراك سرويس مورد نظر را از بانك مربوطه دريافت كنيد.

مرحله دوم مبلغ مورد نظر و شماره گيرنده را به صورت اختصارى وارد كنيد.
مرحله سوم دو رقم از پسورد امنيتی دارنده حساب درخواست می شود.

مرحله چهارم به محض تاييد شماره حساب، گيرنده يك پيام متنی كه شامل يك كد ATM  حداقل 6 رقمی است را به همراه دستورالعمل دريافت می كند.
مرحله پنجم گيرنده بايستی ظرف مدت مشخص براى دريافت وجه اقدام كند درغير اين صورت كد مورد نظر منقضی خواهد شد.

 مزايا براى دارنده حساب
 كاهش استرس ناشی از مفقود شدن كارت )قابليت برداشت سريع وجه از طريق موبايل(

 تسهيل هديه دادن به ديگران يا ارسال پول براى ديگر اعضاى خانواده و دوستان
 قابليت ارسال پول براى عزيزان خارج از كشور )اين ويژگی در ايران فعال نيست(

مزايا براى بانك عامل
 ايجاد يك منبع درآمدى جديد براى بانك )بانك ها می توانند براى اين سرويس كارمزد دريافت كنند(

 پياده سازى راحت

ويژگى هاى جهانى اين سرويس
 قابليت استفاده در داخل و خارج از كشور

 قابليت استفاده براى ارزهاى چندگانه
 قابليت اتصال به:

 حساب موبايلی              حساب بانكی              كارت اعتبارى              كارت نقدى
الزم به ذكر است نيازى نيست تا دريافت كننده وجه، مشترى بانك مربوطه باشد. تمام مراحل كار نيز به طور آنی صورت گرفته و گيرنده به صورت آنی وجه را دريافت می كند.

به نظر می رسد درشرايط رقابتی دنياى امروز اين سرويس می تواند نقش بسزايی در حفظ وفادارى مشتريان بانك ها و موسسات بانكی داشته باشد.

برداشت وجه بدون كارت!

ارسال مبلغ و شماره گيرنده

دو رقم از پس�ورد امنيت�ى دارنده 
حساب درخواست مى شود

گيرن�ده ي�ك ك�د امنيتى و 
دستورالعمل دريافت مى كند

را  وجه  گيرنده 
دريافت مى كند
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نگاهى به گذشته با وجود اين كه »جك دورسی« فقط 36 سال دارد، طی 20 سال گذشته منشاء تحوالت زيادى در دنياى تكنولوژى بوده است. وى در دوران 
دبيرس��تان در مورد دش��وارى هاى برقرارى ارتباط ميان رانندگان سرويس مدرسه كنجكاو شد و نرم افزار ارتباطی را نوشت كه به رانندگان اجازه می داد به صورت 

مستقيم در ارتباط باشند. اندكی بعد زيرساخت اين نرم افزار را با سيستم ارسال متن تركيب كرده و با شريك خود، سايت »توييتر« را راه اندازى كرد.
چرا او يك چهره تاثيرگذار اس�ت Square در س��ال 2009 راه اندازى ش��ده و در حال حاضر 3/25 ميليارد دالر ارزش دارد. محصول Square قطعه كوچكی 
براى خوانش كارت است كه به آسانی و با قابليت اتصال به سيستم صدا، روى گوشی هاى هوشمند نصب شده و دارنده آن می تواند پرداخت با كارت هاى اعتبارى 
را بپذيرد. رانندگان تاكس��ی، اغذيه فروش��ان خيابانی و حتی دست فروش��ان می توانند با ثبت نام و دانلود نرم افزار مربوطه و پرداخت 2/75 درصد بابت هر تراكنش، 
از اين خدمات اس��تفاده كنند. در اوايل س��ال جارى ميالدى نيز Square با يك وب سايت مشاوره مشترى به نام Angies’ List قرارداد همكارى امضا كرد كه به 

موجب آن تجار و خدمات دهندگان به راحتی می توانند پرداخت با كارت اعتبارى را حتی در منزل مشترى بپذيرند. 
چشم انداز آينده Square در حال عرضه پايه مخصوصی براى iPad به نام Square Stand است كه شيارى جهت كشيدن كارت جلوى آن تعبيه شده است. 

اين پايه قابليت اتصال به تجهيزاتی مثل اسكنر باركد و پرينتر رسيد را داشته و با حدود 300 دالر هزينه می تواند به يك پايانه فروش كامل تبديل شود.
ب��ازار آنالي��ن Square نيز امكان حضور پذيرندگان كوچك در فضاى مجازى را فراهم می كن��د. پذيرندگان به جاى كارمزد عضويت، به صورت ثابت 2/75 درصد 
از مبلغ هر خريد را كارمزد می دهند. كاربران Smart Wallet  ش��ركت Square نيز می توانند نرم افزار مربوطه را دانلود كرده و با آپلود اطالعات كارت اعتبارى و 

تصوير خود، از آن به عنوان مجوز شناسايی كاربر استفاده كنند. اين سرويس هم اكنون در فروشگاه هاى طرف قرارداد مثل استارباكس ارايه می شود.
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Square بنيانگذار و مدير عاملGoogle wallet مدير بخش توسعه محصول

Merchant Warehouse مدير عاملVisa رييس بخش بين الملل موبايل در

Jack DorseyPeter Hazelhurst

Henry HelgesonBill Gajda

m  o  b  i  l  e   p  a  y  m  e  n  t  s   t  o  d  a  y  .  c  o  m

Peter Hazelhurst
Director, Product Management - 
Google Wallet

Where he came from:  Hazlehurst joined Google in 2011 after seven years at Yodlee, where he 
developed payment solutions for many of the largest banks in the United States. 

What makes him a leading influencer:  Hazelhurst is in the driver’s seat of product man-
agement for Google Wallet. According to a presentation Hazelhurst gave in 2012, 70 percent of 
consumers would not use the Internet for financial transactions as recently as 15 years ago. Now, 
many people don’t think twice about logging on to pay bills or shop. Google Wallet is in a move 
towards letting consumers pay almost instantly across all Google services, such as Chrome 
Store, YouTube, PlayStore and even within apps. In May, Google announced that it was scrap-
ping its plan for a physical Google Wallet and also phasing out Google Checkout in favor of a 
transition to Google Wallet, which includes Instant Buy, a 2-click checkout system.

What’s ahead:  As consumers get used to carrying their virtual wallet on their phones, 
they soon won’t even need the phone itself. Online shoppers frequently get frustrated with 
lengthy checkout processes and abandon their full virtual shopping carts before complet-
ing the checkout, which is one reason Google Wallet will be using its new Instant Buy. No 
longer will users have to type in their name, address and payment information every 
time they want to buy something. Instant Buy will allow users to make purchases in a 
matter of seconds wherever they see the “Pay With Google” icon. Merchants will be 
able to accept payments through Google Checkout until November, but then will 
need to make a switch to another processor. Google has partnered with Braintree, 
Shopify and Freshbooks to help merchants with the migration. 
  Google also integrated Google Wallet with its email client, Gmail, so users can 
send money using Gmail. Account holders need only to link their Google 
Wallet to the Gmail and then they can send money to nearly anyone. 
They can click an icon and attach money as they would a document.

Google
Wallet is in a 

move towards 
letting consumers 

pay almost instantly 
across all Google services.

m  o  b  i  l  e   p  a  y  m  e  n  t  s   t  o  d  a  y  .  c  o  m

Henry Helgeson
CEO of Merchant Warehouse

“The pay-
ments of the 

future will make 
your credit card 

look like that old 
black and white TV 

in your grandparent’s 
basement.”

Where he came from:  Helgeson started out selling United Processing Corporation terminals 
and printers to merchants door to door. In 1998, he co-founded Merchant Warehouse, which of-
fered low-cost merchant credit card processing equipment and software.  
  Merchant Warehouse started out as a payments processor, but Helgeson soon realized that pay-
ments were only one piece of a transaction. 

What makes him a leading influencer:  Early this year, Merchant Warehouse introduced its 
Genius platform, which will enable merchants to engage with customers for more than just pay-
ments.  The simple interface for POS developers is flexible.
  Helgeson said it was “created with the future of payments in mind. We know merchants want 
the targeted marketing, loyalty and rewards, and convenience of mobile payments, but are 
worried about buying into new technology too early… Genius gives them access to traditional 
payment types (credit, PIN debit and EMV) but also allows them the ability to connect to the 
future of payments without having to make changes to the merchants system or complete 
incremental major integrations.”
  Genius launched with LightSpeed and VeriFone but will be available to other terminal mak-
ers as well. In June, Merchant Warehouse partnered with POS provider e-Nabler. 
  In April, Merchant Warehouse partnered with LevelUp to co-sponsor a $1 million devel-
opment fund. Interested merchants who qualify will be eligible  for financial backing 
from the fund to cover 25 percent of their development costs for a custom LevelUp 
white label app. Merchants will be able to use their own brand along with the 
Genius platform and LevelUp’s customer data to create a customer engagement 
strategy.

What’s ahead:  “The payments of the future will make your credit card 
look like that old black-and-white TV in your grandparent’s basement,” 
Helgeson said. He hopes for a time when consumers aren’t think-
ing about the technology, but rather they’re just thinking 
about what a great shopping experience they had and 
coming back again.  

m  o  b  i  l  e   p  a  y  m  e  n  t  s   t  o  d  a  y  .  c  o  m

Bill Gajda
Head of Global Mobile 
Products at Visa

“I think the 
technology is 

broadly in place 
to see widespread 

adoption of digital
wallets.”

Where he came from:  When Gajda joined Visa in 2010, he brought with him 15 years of expe-
rience in mobile communications and marketing. Gajda spent seven years with the GSMA. While 
there, he held several senior-level positions, including Chief Commercial Officer and Chief Mar-
keting Officer. 

What makes him a leading influencer:  Gajda is poised to make a big impact in the mobile 
payments landscape. 
  V.me, Visa’s digital wallet platform, became available in late 2012 for mobile and online use, and, 
in June, Visa announced that it had inked deals with several leading mobile point-of-sale (mPOS) 
providers to enable merchants of all sizes to accept Visa payments using mobile technology. 
  The Visa Ready Partner Program for mPOS enables hardware and software developers to inte-
grate Visa.  SumUp, iZettle, and SCCP Group’s Swiff will participate in the program.
  As part of Visa’s deal with Samsung, Samsung agreed to preload Visa’s payWave applet onto 
mobile devices. The applet lets users make contactless payments by waving a mobile device 
in front of a secure reader.  In another part of the deal, Visa agreed to offer its Mobile Provi-
sioning Service to financial institutions.

What’s ahead:  In a video Gajda posted to Twitter, he said that, “We’ve got the physical 
point of sale where people use their plastic and then we have other new remote pay-
ments, whether it’s person-to-person payments, bill payments or others, and I think 
mobile is going to be the channel that brings these all together.” 
  He went on to say that, while there will most likely continue to be develop-
ments in technology in mobile payments, the next step will be figuring out 
how to make it all work together.  
  “I think the technology is broadly in place to see widespread adoption 
of digital wallets and now we’ve got to work with new partners in this 
space that are providing this technology to make sure that we can 
build the ecosystem and achieve the scale that we have with 
our traditional business,” he said.

ادارهروابـــطعـمــومـــی
A r t i c l e
مقالــــــه

Square بنيانگذار و مدير عامل

نگاهى به گذشته »هزل هورست« در سال 2011 بعد از هفت سال حضور در Yodlee و توسعه نرم افزارهاى پرداخت براى بسيارى از بزرگترين بانك هاى آمريكايی، به گوگل پيوست. 
چرا او يك چهره تاثيرگذار اس�ت هزل هورس��ت مغز متفكر مديريت محصوالت گوگل والت است. بنابر گزارشی كه وى در سال 2012 ارايه داد، 70 درصد مشتريان تا 
15 سال اخير، اصال از اينترنت براى امور مالی خود استفاده نمی كرد اما امروزه، بسيارى از مردم براى پرداخت قبوض يا خريد به صورت اتوماتيك و بدون درنگ به سراغ 
 Chrome Store، YouTube، اينترنت می روند. گوگل والت در آس��تانه ورود به عرصه اى اس��ت كه مشتريان بتوانند هنگام استفاده از هر يك از سرويس هاى گوگل مثل
 checkout و حتی اپليكيش��ن ها، پرداخت و خريد خود را انجام دهند. در ماه مه گوگل اعالم كرد در حال بررس��ی ارايه گوگل والت فيزيكی و توس��عه برنامه PlayStore

است به گونه اى كه خريد با دو كليك انجام شود.
چش�م انداز آينده به تدريج كه كاربران عادت می كنند كيف مجازى خود را روى گوش��ی همراهشان داشته باشند، خيلی زود حتی نيازى به حمل گوشی تلفن هم نخواهند 
داشت. خريداران آنالين از اتالف وقت خود براى checkout خسته شده و بعضا به همين دليل خريد خود را قبل از اتمام پردازش، كنسل می كنند. بر همين اساس گوگل 
والت برنامه خريد آنی خود را در دس��ت توس��عه دارد تا كاربران ديگر مجبور نباش��ند نام كامل، آدرس و اطالعات كارت خود را براى هر بار پرداخت وارد كنند. خريد آنی 
 checkout وجود داشته باشد، در كسرى از ثانيه انجام خواهد شد. پذيرنده ها تا ماه نوامبر می توانند از سرويس Pay with Google در هر جايی كه نماد )Instant Buy(
گوگل استفاده كنند و سپس بايد به پردازشگر تازه اى منتقل شوند كه به اين منظور، گوگل قرارداد همكارى با Braintree ،Shopify و Freshbooks را امضا كرده است.

گوگل همچنين سرويس گوگل والت را به gmail متصل كرده تا كاربران با استفاده از ايميل خود نيز بتوانند انتقال پول انجام دهند. 

نگاهى به گذش�ته »گاجا« در بدو ورود به ش��ركت ويزا در س��ال 2010 دست كم 15 سال سابقه و تجربه كار در ارتباطات موبايلی و بازاريابی داشت. وى هفت سال را در 
سمت هاى مديريتی شركت GSMA نظير مدير بخش بازرگانی و مدير بازاريابی كار كرده بود.

چرا او يك چهره تاثيرگذار است گاجا در آستانه معرفی و عرضه محصولی است كه تحولی عميق در صنعت پرداخت موبايلی ايجاد خواهد كرد.
پلتفورم كيف ديجيتال ويزا به نام V.me ويژه موبايل و خريد آنالين، در اواخر س��ال 2012 عرضه ش��ده و در ژوئن س��ال جارى اين ش��ركت از عقد قرارداد همكارى با چندين شركت 
ارايه دهنده خدمات پرداخت موبايلی خبر داد كه به تمام پذيرندگان كوچك و بزرگ اجازه می دهد پرداخت هاى ويزا توس��ط مش��ترى با اس��تفاده از تلفن همراه را بپذيرند. سامسونگ در 
بخشی از توافقات خود با ويزا، نصب اپليكيشن payWave اين شركت در گوشی هاى همراه را متعهد شده است. با كمك اين اپليكيشن، دارنده گوشی می تواند تنها با نزديك كردن 
موبايل به دستگاه خوانشگر، پرداخت بدون تماس داشته باشد. در بخش ديگرى از قرارداد، ويزا متعهد شده است كه خدمات Mobile Provisioning خود را به نهادهاى مالی ارايه دهد.

چش�م انداز آينده گاجا در ويديويی كه در ش��بكه توييتر قرار داده، اظهارداش��ت: »در هر جايی كه مش��تريان بخواهند از كارت هاى خود استفاده كنند، پايانه فروش داريم و 
برنامه هاى جديدى براى هر نوع پرداخت خواهيم داشت كه به گمان من موبايل می تواند همه سرويس ها را يكجا داشته باشد.«

به اعتقاد وى، مس��ير تكنولوژى به س��متی اس��ت كه تمام س��رويس ها و كانال هاى پرداخت را به صورت يكجا و يكپارچه ارايه كند و »شاهد اقبال گسترده مردم به كيف پول هاى 
ديجيتال خواهيم بود. بر همين اس��اس با ش��ركاى جديدى قرارداد همكارى داريم تا فناورى و بس��ترهاى مورد نياز را توسعه داده و در اين زمينه نيز به اندازه كسب و كار فعلی خود 

پيشرفت كنيم.« )اين مطلب ادامه دارد...(

نگاهى به گذشته هلگسون دستگاه هاى كارتخوان و پرينترهاى United Processing Corporation را خانه به خانه می فروخت. در سال 1998 با شريكش 
شركت Merchant Warehouse را پايه گذارى كرد كه تجهيزات و نرم افزار پردازش ارزان قيمت تراكنش هاى كارت اعتبارى را براى پذيرنده فراهم می كرد.

Merchant Warehouse در آغاز فقط پردازشگر پرداخت بود اما هلگسون خيلی زود دريافت كه پرداخت تنها بخشی از يك تراكنش است.

چرا او يك چهره تاثيرگذار اس�ت در اوايل س��ال جارى Merchant Warehouse سرويس Genius Platform را معرفی كرد كه به پذيرنده اجازه 
می دهد عالوه بر پرداخت با مش��ترى ارتباط داش��ته باشد. به گفته هلگس��ون اين سرويس با هدف تغيير در آينده پرداخت ايجاد شده است. »ما می دانيم 
كه پذيرندگان خواهان بازاريابی هدفمند، وفادارى، پاداش و كاربردهاى پرداخت موبايلی هس��تند اما ترس از ورود زودهنگام به فناورى هاى تازه، مانع 
ايشان می شود. Genius به اين دسته از پذيرندگان اجازه می دهد همزمان با انواع شيوه هاى پرداخت سنتی، امكان اتصال به فناورى هاى نوين را نيز 

بدون نياز به ايجاد تغييرات عمده در سيستم پذيرندگی خود داشته باشند.«
Genius با همكارىLightSpeed  و VeriFone ارايه خواهد شد اما امكان همكارى با ساير توليدكنندگان POS نيز وجود دارد. 

چش�م انداز آينده هلگس��ون معتقد اس��ت »نحوه پرداخت در آينده به گونه اى خواهد بود كه كارت هاى اعتبارى مثل تلويزيون هاى سياه و سفيد 
خانه مادربزرگ به نظر می رسند.« وى در انتظار روزى است كه مشتريان نگران پرداخت خود نبوده و فقط با خاطره خوش يك خريد لذت بخش 

به خانه برگردند.

Google wallet مدير بخش توسعه محصول

   اين چهره ها صنعت پرداخت     مـوبايلى را متحـول كـرده انـد
Peter Hazelhurst

Bill Gajda

Jack Dorsey

Henry Helgeson
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ادارهروابـــطعـمــومـــی
I n f o g r a p h i e
اینفوگــرافی
I n f o g r a p h i e
اینفوگــرافی

حوزه واحد پرداخت يورو 

هدف از SEPA چيست
هدف از پياده سازى اين طرح فراهم كردن يك سيستم پرداخت استاندارد، يكپارچه و منحصربفرد در حوزه يورو است. اين طرح امكان پرداخت را ميان هر 32 كشور 

موجود در حوزه SEPA فراهم می كند.

اتحادي�ه اروپ�ا از چندين س�ال قبل پروژه عظيمى  با عن�وان SEPA )حوزه واح�د پرداخت يورو( را ب�راي ايجاد بازار 
يكپارچه پرداخت الكترونيك در منطقه يورو آغاز كرده و اكنون در مراحل پاياني اجرا قرار دارد. آشنايي هرچه بيشتر با 
منافع، زيرساخت ها و چگونگي اجراي اين طرح كه در ايران به غلط «حوزه واحد پرداخت اروپا» ترجمه شده، مي تواند 
از طريق تجميع حس�اب هاى بانكى و كارت هاى الكترونيك از يك سو و تجميع و استانداردسازى ابزارهاى پذيرش از 

سوى ديگر، گام موثرى در تجميع و توسعه و ايجاد رغبت عمومى  در استفاده از خدمات پرداخت الكترونيك باشد.

Credit transfer
Cards framework

 Direct debit

اين طرح امكان پرداخت 
الكتروني�ك ام�ن ب�رون 
مرزى را ميان 32 كش�ور 

عضو فراهم مى كند

اين طرح امكان انجام پرداخت هاى 
كارتى و برداش�ت هاى نقدى را در 
  SEPAميان 32 كش�ور عضو حوزه

فراهم مى كند

ام�كان وصول  اين طرح 
داخل�ى  و  م�رزى  مي�ان 
پرداخت ه�ا را ب�ه يورو و 
در ميان 32 كش�ور عضو 

SEPA فراهم مى كند

SEPA كشورهاى عضو

32 كشور هم اكنون عضو SEPA هستند كه 27 كشور عضو يورو بوده، سه كشور عضو حوزه اقتصادى اروپا )ايسلند، نروژ و ليختن اشتاين ( و  دو كشور 
سوييس و موناكو به صورت آزاد عضو اين حوزه هستند.

چه ارزهايى توسط SEPA پوشش داده  مى شود

تراكنش ها در SEPA تنها توسط يورو صورت مى گيرد

آيا SEPA اجبارى است

YES
طبق قانون )2011/260(  ثبت ش�ده در فوريه 2012، گذار به اس�تاندارد SEPA براى 32 كش�ور عضو اجبارى خواهد بود. اين بدان معنى اس�ت كه 
كشورهايى كه براى پذيرش SEPA تا تاريخ يكم فوريه 2014 آماده نباشند، قادر به انجام تراكش هاى الكترونيك غيرضرورى يورويى نخواهند بود.

SEPA چه تاريخى به طور كامل اجرايى خواهد شد

كشورهايى كه درآن ها يورو، ارز رايج نيست، سيستم پرداخت الكترونيك ملى آن كشور تا تاريخ 31 اكتبر 2016 معتبر خواهد بود
سيستم پرداخت الكترونيك داخلى كشورهاى عضو حوزه يورو تا تاريخ 1 فوريه 2014 معتبر خواهد بود.

اكتبر 2016

31
فوريه 2014

1

منبع
 www.Transactionage.com 

SEPA محصوالت
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بخـش پانزدهم

v i e w  p o i n t
دیـــدگـاه

ادارهروابـــطعـمــومـــی

چگونه مدير خود را اداره كنيد

منبع  
 آزبرن، كريستينا )1388( چگونه مدير خود را اداره كنيم، مترجم على فروزفر، نشر مبلغان

مداخله ها را كاهش دهيد
دخالت هاى پى در پى، شما را از تمركز بر هدف هاى مهم باز مى دارند. زمانى را كه در اختيار داريد تجزيه و تحليل كنيد و روشن سازيد 
كه چه فعاليت هايى وقت را هدر مى دهند و چه كس�انى بيش�ترين مزاحمت ها را براى ش�ما فراهم مى آورند. س�پس برنامه روزانه خود 

را به گون�ه اى طرح ري�زى كنيد كه اين دخالت ها و مزاحمت ها به حداقل برس�د. مى توانيد در اتاق كارتان را در 
ساعاتى از روز ببنديد. اگر در يك دفتر باز با فضاهاى ادارى مشترك كار مى كنيد، عالمت هاى دو جانبه اى 

را با همكارانتان قرارداد كنيد تا در زمان هايى كه نياز به آرامش و تمركز داريد، متوجه ماجرا بشوند.
جلس�ات با مدير و همكارانتان را تا حد ممكن كوتاه برگزار كنيد و در آغاز جلس�ه، با اش�اره به سقف 
زمانى، تمركز و دقت اعضاى جلسه را برانگيزيد. در عين حال، به  شيوه  خاص مديرتان در اداره كردن 
وقت بينديش�يد و يقين حاصل كنيد كه ش�ما وسيله يكى از مداخله ها يا مزاحمت ها ى او قرار نخواهيد 

گرفت.

«نه گفتن» را بياموزيد
اگر مجبوريد كه درخواست مديرتان را براى انجام دادن كار جديدى رد كنيد، اين كار را به طور شفاف و قاطع و با رعايت حساسيت هاى 
احتمال�ى انج�ام دهيد. ضمن تصديق اصل درخواس�ت، داليل ناتوانى خود را براى پذيرش آن كار بي�ان كنيد. دليل اين عدم پذيرش 
معم�وال درگي�رى ش�ما با چند كار ديگر اس�ت كه در صورت به عه�ده گرفتن كار جدي�د، احتماال بر زمين 
خواهن�د مان�د. مى توانيد فهرس�ت اي�ن كارها را به صورت فش�رده به مديرتان ي�ادآورى كنيد و از او 
بپرسيد كه براى سامان دهى كار جديد، چه بايد كرد. بهترين پاسخ شما در چنين وضعيتى نه گفتن 
اس�ت. اگ�ر نپذيرفتن اي�ن كار را با پوزش ها و عذره�اى اضافى همراه كنيد، ممكن اس�ت نتوانيد 
منظ�ور واقعى خود را به او منتقل كنيد. هرگاه اطمينان كافى نداريد كه قادر به پذيرش مس�ووليت 
كار جديد هس�تيد، براى فكر كردن درباره موضوع، از او مهلت بخواهيد و پاس�خ قطعى را به زمان 

ديگرى موكول كنيد.  

براى 

رد كردن كار جديد، 

توضيح دهيد كه گرچه دشوار 

است، ولى مجبوريد كه پاسخ نه 

بدهيد

هنگامى 

كه نياز به آرامش و 

تمركز داريد تلفن خود را به 

خط ديگرى منتقل كنيد يا در 

حالت پيامگير قرار دهيد

دانستنى هاى صنعت پرداخت الكترونيك
Maestro

مارك تجارى و خدماتی كارت نقدى مستركارت

Mail Order
خريد محصوالت و خدمات با استفاده از ايميل

Markup Language
نوعی زبان توصيفی اس��ت كه متن و اطالعات اضافه درباره متن را با هم ادغام می كند. بهترين نمونه ش��ناخته شده آن زبان

HTML  است كه مخفف Hyper Text Markup Language  به معنی زبان نشانه گذارى فوق متنی است.

Merchant
پذيرنده؛ هر فرد يا كمپانی تجارى كه با شركت ها و بانك هاى عامل مانند ويزا و مستركارت وارد توافقنامه همكارى می شود. 

Merchant Account
حساب پذيرنده؛ حسابی است كه توسط پذيرنده براى دريافت وجوه حاصل از ارايه خدمات يا فروش محصوالت گشايش می يابد. 

Merchant Bank
بانك پذيرنده يا بانك عامل؛ بانك يا س��ازمانی كه حس��اب هاى پذيرنده را تهيه كرده و بوسيله آن پذيرندگان امكان پذيرش 
كارت هاى اعتبارى و نقدى را می يابند. بانك عامل پس از تكميل تراكنش، وجوه را از دارنده كارت دريافت كرده و آن را به 

حساب پذيرنده منتقل می كند.

Merchant Identification Number (MID)
كد شناس��ايی پذيرنده؛ يك ش��ماره منحصربفرد براى شناسايی و رديابی پذيرنده در پروسه انجام تراكنش. اين شماره توسط 

بانك عامل تهيه می شود و در برخی موارد به اختصار شماره پذيرنده نيز خوانده می شود.

Merchant Service Provider (MSP)
فراهم كننده خدمات پذيرنده؛ بانك يا سازمانی كه خدمات مورد نياز براى پردازش تراكنش هاى مالی را فراهم می كند.  

Micro-payment
اصطالحی كه براى پرداخت هاى خرد كه مقدارشان كمتر از 50 يورو است به كار برده می شود.

Money Order
دستورى كه وجهی را از يك حساب بانكی به ديگرى انتقال می دهد.

MoTo
Mail Order ،Telephone Order خريد كاال يا خدمات از طريق ايميل يا تلفن

شماره 5

E-Payment Terms

اصطالحات
پرداختالكترونیك

ادارهروابـــطعـمــومـــی

عزيزانى كه تمايل به ارتباط با ماهنامه يارياران دارند مى توانند از طريق 
به  تمايل  در صورت  باشند.  تماس  در  ما  با  پيامك 3000333  شماره 
شامل  پيامكى  ارسال  با  است  كافى  ماهنامه  اين   PDF نسخه  دريافت 
آدرس ايميل و شماره ماهنامه درخواستى، آن را از طريق ايميل خود 

دريافت نماييد. 
متن پيام درخواست ماهنامه:

 Yareyaran, E-mail, PDF, شماره ماهنامه درخواستی

همچنين  با ارسال پيشنهادات و انتقادات خود از طريق اين سامانه، ما را 
در بهبود مطالب ماهنامه يارى فرماييد. 

متن پيام ارسال نظرات:
 Yareyaran, نظرات و پیشنهادات 
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راه اندازى ورژن جديد نرم افزار پايانه فروش موبايلى 
PayAnywhere

 «PayAnywhere»ش��ركت آمريكاي��ی ارايه دهنده   

س��رويس هاى پايانه فروش موبايلی، نس��خه جديدى 
از نرم اف��زار پايان��ه ف��روش موبايل��ی خود، س��ازگار 
 PayAnywhere« به ن��ام   iOS سيس��تم عامل  ب��ا 

Inside« را راه اندازى كرد.

ورژن جديد اپليكيش��ن PayAnywhere با خوانشگر 
كارت اعتب��ارى موباي��ل كار می كن��د و پذيرندگان با 
اس��تفاده از آن می توانن��د تمامی كارت ه��اى نقدى و اعتبارى با هر س��ايزى را 

بپذيرند. 
آخرين ورژن به روزرس��انی شده اين نرم افزار در راستاى باال بردن كارايی آن دو 
زبان انگليس��ی و اسپانيايی ارايه شده كه اين به روزرسانی كاملترين ورژن كنونی 
اس��ت. »PayAnywhereInside« پورتال جديد پذيرندگان است كه خدماتی 
نظير ورود به س��ايت به صورت انفرادى، پش��تيبانی از كارب��ران چندگانه، امكان 

مشاهده فعاليت هاى حساب و ساير ويژگی ها را به آن ها ارايه می دهد. 

انجام 45 درصـد از تجارت الكترونيـك خاورميانه در 
عربستان 

آماره��اى اخي��ر حاك��ی از آن اس��ت كه 
تجارت الكترونيك در عربس��تان سعودى 
تا س��ال 2015 به 13 ميليارد دالر خواهد 
رسيد كه اين رقم بالغ بر 45 درصد از كل 
حجم تجارت الكترونيك خاورميانه است. 
توس��ط  ش��ده  اراي��ه  گ��زارش  طب��ق 
Deutsche Bank، عربستان سعودى با 

308 ميليون دالر حجم تراكنش باالترين رقم را به خود اختصاص داده درحاليكه 
مبل��غ تراكنش در قط��ر 131، دبی 129، كويت 47 و ابوظب��ی 40 ميليون دالر 

گزارش شده است.
همچنين در اين گزارش آمده است كه مبلغ تراكنش وارده به بازارهاى منا حدود 

2 ميليارد دالر و مبلغ خارجه از اين بازار 192 ميليون دالر بوده است. 

ارايه كارت هديه تولد مجازى به كاربران فيسبوك 
Amazon توسط

ي��ك   »Amazon.com.Inc«
به نام  پرداخت جدي��د  سيس��تم 
»هديه تول��د Amazon« ارايه 
كرده است. كاربران با استفاده از 
اين خدمت می توانند كارت هاى 
ب��ا   Amazon.com هدي��ه 
پيغام هاى تولد به دوس��تان خود در فيس بوك ارس��ال كرده و س��اير دوستان نيز 
می توانن��د در افزودن موجودى به اين كارت مش��اركت كنند. روز تولد همواره به 
عنوان مناس��بت هاى اجتماعی به ش��مار آمده و س��ايت هايی مانند فيس بوك اين 
ام��كان را براى همه در سراس��ر جه��ان فراهم كرده اند تا پيام ه��اى تبريك تولد 
را به دوس��تان خود در سراسر جهان ارس��ال كنند. با اين سرويس جديد آمازون، 
اين پيام ها می توانند با يك هديه همراه ش��وند. به محض اينكه اين هديه توسط 
دوستی فعال شود، ساير دوستان می توانند مبلغ مورد نظر خود را به كارت بيفزايند 
حتی اگر آن ها با ش��خص اصلی كه كارت مجازى را فعال كرده اس��ت، دوس��ت 

نباشند. 
كارت هديه آمازون با قيمت هاى 1، 5، 10 يا 25 دالر قابل خريد است و اين كارت 
تا روز تولد ش��خص در صفحه فيس بوك نمايش داده نمی شود. هديه الكترونيك 
همانند هديه موبايلی روند تدريجی اما رو به رشدى دارد. Pinkberry، Skype و 

Wex نيز اخيرا اين سرويس را به صفحه خود افزوده اند. 

Payfort؛ امكان خريد آنالين براى عرب زبان ها

اج��الس  در   »Payfort« ش��ركت 
از   ،»arabnet digital  2013«
درگاه پرداخ��ت آنالين خود رونمايی 

كرد.
اين كمپانی به تمام خريداران آنالين 
عرب زب��ان و كش��ورهاى مج��اور از 
طريق ش��بكه پرداخت خود خدمات 
پرداخ��ت الكترونيك ارايه می كن��د. Payfort با ايجاد اعتم��اد بين خريداران و 
فروشندگان آنالين، اين امكان را براى مصرف كنندگان فراهم می كند تا با كمك 

گزينه هاى متنوع پرداخت، تراكنش ها را با آسودگی خاطر انجام دهند.
 Payfort ،با كاه��ش ريس��ك تراكنش هاى آنالي��ن ب��راى مصرف كنن��دگان
ش��ركت هاى بيش��ترى را قادر به فروش و معامالت آنالين می كند. Payfort به 
انواع كسب وكارها، دولت ها و موسسات، به وسيله درگاه پرداخت آنالين خود و به 

دو صورت بانكی و غير بانكی خدمات پرداخت ارايه می كند. 

VocaLink رونمايى از سرويس جديد پرداخت موبايلى توسط

كمپانی پرداخت هاى بين المللی »VocaLink«، قصد رونمايی از يك ش��ركت جديد براى معرفی يك سيستم پرداخت 
موبايلی جديد به بازار را دارد. س��رويس جديد به نام »Zapp« به مش��تريان امكان دسترسی مستقيم به حساب بانكی از 
طريق گوش��ی موبايل و انجام پرداخت هاى آنی را می دهد. پرداخت ها از طريق پيوند  گوش��ی موبايل به حس��اب بانكی 
صورت می گيرد. به اين معنی كه پرداخت ها از طريق يك گوش��ی هوش��مند و بدون اس��تفاده از كارت صورت خواهد 

گرفت. »Zapp« در پايان سال 2013 براى موسسات مالی و جامعه پذيرندگان، رونمايی و در ابتداى سال 2014 براى مشتريان قابل استفاده خواهد شد.

 First Data's گسترش سولوشن هاى پرداخت موبايلى
 Pogo

 Omaha Bank مال��ی  موسس��ه 
ب��اFirst Data   )ارايه دهنده خدمات 
جهانی تجارت الكترونيك و سرويس 
پردازش پرداخت( براى ارايه سولوشن 
Pogo به پذيرندگان و كسب و كارهاى 

منعقد  هم��كارى  ق��رارداد  كوچ��ك 
كرد.

اي��ن سولوش��ن  پرداخ��ت موبايل��ی،  
پذيرش كارت هاى نقدى و اعتبارى را در سراس��ر اي��االت متحده آمريكا فراهم 

خواهد كرد.
با Pogo پذيرندگان می توانند گوش��ی هاى هوشمند و تبلت هاى تحت وب خود 
را از طريق نرم افزار مخصوص و يك خوانش��گر به دس��تگاه POS تبديل كنند. 
اين سولوشن سبب باال بردن سطح تكنولوژى، امنيت، زيرساخت ها و كانال هاى 
توزيع First Data و همچنين موجب بهبود جايگاه پذيرندگان و كسب و كارهاى 

كوچك خواهد شد.

 صدور صورتحساب براى گوشى هايى با سيستم عامل 
ويندوز 

 »Bango« شركت پرداخت موبايلی
با همكارى اپراتور ش��بكه موبايلی 
كشور اندونزى، صدور صورتحساب 
براى گوش��ی هايی با سيستم عامل 
ويندوز را جهت خريد از فروش��گاه 

Microsoft’s Windows Phone راه اندازى كرد.

اين قابليت كاربران گوش��ی هاى ويندوز را قادر می س��ازد ت��ا فارغ از محدوديت 
كارت هاى اعتبارى و هزينه ارسال پيام كوتاه تنها با يك كليك از خدمات صدور 
صورتحس��اب و خري��د نرم افزارهاى موبايلی، بدون احتياج ب��ه وارد كردن مكرر 
اطالعات ش��خصی بهره مند ش��وند. در ضمن هزينه اين عمليات بر روى قبض 

مشترك محاسبه می شود.
در اخبارى كه اخيرا منتشر شده است شركت Bango يك موافقت نامه جهانی با 

Mozilla امضا كرده است كه جزييات اين خبر هنوز فاش نشده است.

بانكدارى آنالين موبايلى از بانكدارى آنالين كامپيوترى 
پيشى مى گيرد

پيش بينی  اخير،  آمارهاى  براساس 
بيشترى  شمار   2017 سال  تا  می شود 
استراليا  آنالين  بانكدارى  مشتريان  از 
به جاى  تبلت   و  هوشمند  تلفن هاى  از 
خود  بانكی  امور  انجام  براى  كاميپوتر 

استفاده كنند. 
طبق آمار ش��ركت Westpac، ارايه دهنده خدمات مالی استراليايی، سه ميليارد 
دالر تراكنش توس��ط 270 هزار كاربر اپليكيش��ن آى پد اپل پردازش شده است. 
»JansonYetton« رييس بانكدارى تجارى و خرد Westpac گفت: »با وجود 
اين كه كاربران تلفن هوشمند و كامپيوتر بر فضاى بانكدارى آنالين تسلط دارند 

اما كاربران تبلت بسيار سريع به آن دست يافته اند.«
اين ش��ركت طی يك هفته 9 ميليارد دالر تراكنش ه��اى آنالين پردازش كرده 
ك��ه از اين رقم 8 ميليارد دالر از طريق دس��كتاپ و فقط 1 ميليارد آن از طريق 

دستگاه موبايل صورت گرفته است. 

ارايه خدمت به مشتريان Google Glass توسط 
PrivatBank

»PrivatBank« ارايه دهن��ده خدم��ات 
مالی اروپايی، كار بر روى اپليكيشن هاى 
خود براى عينك گوگل را به پايان رساند. 
كاربران با اس��تفاده از اين اپليكيش��ن ها 
می توانند امور مالی خود را مديريت كرده 
و با استفاده از نگاه، اشاره و صداى خود با بانك ارتباط برقرار كنند. عينك گوگل با 
كمك اپليكيشن هاى اين بانك انجام تراكنش هاى مالی، دريافت باقيمانده حساب 
يا بدهی كارت، دريافت اطالعات وجوه اعتبارى، برداشت پول نقد از ATM، پرداخت 
هزينه س��وخت در پمپ  بنزين و پرداخت هزينه س��فارش منوى آنالين رستوران را 
ب��راى مش��تريان فراهم می كن��د. »PrivatBank« همچنين ك��د QR مبتنی بر 

سرويس هاى بدون تماس را براى مشتريان خود راه اندازى كرده است. 

W o r l d  N e w s
اخبارجهــان

www.thepaypers.com

www.thepaypers.com

www.paymentssource.com

www.thepaypers.com

http://www.thepaypers.com www.thepaypers.com

www.thepaypers.com

www.thepaypers.com

www.thepaypers.com
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ادارهروابـــطعـمــومـــی
A r t i c l e
مقالــــــه

ادارهروابـــطعـمــومـــی
A r t i c l e
مقالــــــه

اس�تاندارد امني�ت اطالعات صنعت پرداخت كارتى )PCI-1DSS( به منظ�ور تقويت و افزايش امنيت اطالعات دارنده  كارت و ايجاد س�ازگارى با 
معيارهاى جهانى امنيت اطالعات توسعه يافته است. PCI -DSS مجموعه الزامات عملى و تكنيكى براى محافظت اطالعات دارنده  كارت است. 
اين استاندارد براى تمام نهادهاى دخيل در پردازش پرداخت هاى كارتى نظير پذيرندگان، پردازشگران، بانك هاى عامل، بانك هاى صادركننده و 
ارايه دهندگان خدمات همچنين ساير نهادهايى كه ذخيره، پردازش يا انتقال اطالعات دارنده كارت را بر عهده دارند، كاربردى است. هدف از ارايه 

اين مقاله افزايش آگاهى مخاطبان در خصوص اين استاندارد است. )براى اطالعات بيشتر به وب سايت www.pcisecuritystandards.org مراجعه كنيد( 
 

PCI-DSS تعيين كننده حداقل اهداف كنترلی امنيت اطالعات است كه بايستی با استفاده از قوانين و مقررات داخلی، منطقه اى و/يا بخشی به كارگرفته شود. 

هر كجا اطالعات دارندگان كارت توسط هر نهاد يا ارگانی ذخيره، پردازش يا منتقل شود، اين استاندارد كاربرد دارد. اطالعات حساب شامل اطالعات دارنده 
كارت و اطالعات حساس فرايند تاييد است. 

                  اطالعات حساس در فرايند تاييد                   اطالعات دارنده كارت

شماره حساب اصلی
نام دارنده كارت

تاريخ انقضا كارت
كد محصول

اطالعات ذخيره شده بر نوار مگنتيك يا چيپ
CAV2/CVC2/CVV2/CID

PIN

 
در استاندارد PCI-DSS آمده است: »استفاده از اين استاندارد منجر به لغو قوانين محلی يا منطقه اى، مقررات دولتی يا ساير الزامات قانونی نمی شود.« جدول زير 
كه توسط PCI-DSS ارايه شده است مجاز يا غيرمجاز بودن ذخيره اطالعات حساب را نشان می دهد و اين كه كدام يك از عناصر اطالعات بايد نگهدارى شوند. 

از بين بردن اطالعات حساب ذخيره شدهذخيره اطالعات مجاز است؟عناصر اطالعات

ب
سا

ت ح
اطالعا

ت دارنده 
اطالعا

ت
كار

)PAN( بلهبلهشماره حساب اصلی

خيربلهنام دارنده كارت

خيربلهكد سرويس

خيربلهتاريخ انقضا

ت 
اطالعا

س در 
سا

ح
فرايند تاييد

قابل ذخيره نيستخيراطالعات ذخيره شده بر نوار مگنتيك

CAV2/CVC2/CVV2/CIDقابل ذخيره نيستخير

PIN/PIN Blockقابل ذخيره نيستخير

PCI-DSS اصول و الزامات استاندارد 
PCI-DSS حداقل الزامات مورد نياز جهت محافظت اطالعات دارنده كارت را در بر می گيرد و ممكن است به وسيله كنترل هاى اضافی و برنامه هاى كاهشی ريسك 

تكميل شود. اين استاندارد شش اصل كلی به همراه 12 الزام و يك چارچوب كارى براى محيط امن پرداخت كارتی تعريف می كند. 

PCI استاندارد امنيت اطالعات

يك فايروال براى محافظت از اطالعات دارنده كارت نصب و پشتيبانی كنيدساخت و نگهدارى يك شبكه امن
از پيش فرض هاى توليدشده براى پسوردها و ساير پارامترهاى امنيتی استفاده نكنيد

از اطالعات ذخيره شده دارنده كارت محافظت كنيدحفاظت از اطالعات دارنده كارت 
اطالعات دارنده كارت را هنگام ارسال از طريق شبكه هاى عمومی  رمزنگارى كنيد

از برنامه ها و نرم افزارهاى آنتی ويروس  استفاده و آن را به طور منظم بروزرسانی كنيدايجاد و نگهدارى يك برنامه مديريت آسيب پذيرى
سيستم ها و برنامه هاى كاربردى امن را توسعه داده و پشتيبانی كنيد

دسترسی پرسنل به اطالعات دارنده كارت را به حداقل نيازهاى ضرورى محدود كنيداعمال تمهيدات قوى جهت كنترل دسترسی ها
يك ID منحصربه فرد به تمامی اشخاصی كه به اطالعات دارنده كارت دسترسی دارند، اختصاص دهيد 

دسترسی فيزيكی به اطالعات دارنده كارت را محدود كنيد

تمام دسترسی ها به منابع شبكه و اطالعات دارنده كارت را كنترل كنيدپايش و آزمون منظم شبكه ها
سيستم ها و پروسه هاى امنيتی را به صورت منظم تست كنيد

رويه اى اتخاذ و اجرا كنيد كه حفاظت و امنيت اطالعات توسط تمامی  پرسنل را تضمين كندبرقرارى يك رويه امنيت اطالعات 

الزام1: نصب و پشتيبانی فايروال براى حفاظت از اطالعات دارنده كارت
يك   فايروال تمام انتقاالت شبكه را آزمايش كرده و انتقاالتی كه معيار امنيتی معين شده را ندارد بالك می كند. 

تمام سيستم ها بايد از دسترسی هاى تاييدنشده شبكه هاى نامعتبر محافظت شوند، خواه وارد شدن به سيستم از طريق اينترنت باشد يا از طريق شبكه هاى بی سيم. 

الزام2: پيش فرض هاى تعيين شده توسط توليدكننده را براى پسوردهاى سيستم و ساير پارامترهاى امنيتی بكار نبريد.
افراد متخلف )داخلی يا خارجی در يك نهاد( اغلب پس��وردها و س��اير تنظيمات پيش فرض فروش��نده را براى به خطر انداختن سيس��تم به كار می برند. اين پس��وردها و 

تنظيمات براى انجمن هكرها آشناست و به سادگی از طريق اطالعات عمومی  قابل تعيين هستند. 
 

الزام3: محافظت از اطالعات ذخيره شده دارنده كارت
روش هاى محافظت نظير رمزنگارى، كوتاه س��ازى و پنهان س��ازى، اجزاى اصلی محافظت اطالعات دارنده كارت هس��تند. اگر متجاوزى به كنترل هاى امنيتی و به 
اطالعات دارنده كارت دسترسی داشته باشد، بدون كليدهاى رمزنگارى شده، اطالعات براى آن فرد قابل خواندن و استفاده نيست. ساير روش هاى حفاظت از داده هاى 
ذخيره شده مانند ذخيره نكردن اطالعات دارنده كارت جز در مواقع ضرورى، كوتاه سازى اطالعات دارنده كارت اگر 2PAN به طور كامل مورد نياز نباشد و ارسال نكردن 

PANهاى حفاظت نشده از طريق تكنولوژى هاى پيغام رسانی به كاربر نهايی نظير ايميل، بايستی جهت كاهش ريسك به كار گرفته شوند. 

الزام 4: رمزنگارى نقل و انتقاالت اطالعات دارنده كارت در سراسر شبكه هاى عمومی و باز
اطالعات حس��اس در طول انتقال در ش��بكه هايی كه به سادگی قابل دسترس افراد متخلف هس��تند، بايد رمزنگارى شوند. باگ ها و شبكه هاى بی سيم كه به شيوه اى 
نامناس��ب پيكربندى ش��ده اند، در رمزنگارى و پروتكل هاى تاييد می تواند باعث سوء استفاده افراد سودجويی ش��ود كه به دنبال استفاده از اين باگ ها براى دسترسی به 

محيط اطالعات دارنده كارت هستند. 

الزام 5: استفاده و بروزرسانی منظم نرم افزار يا برنامه هاى آنتی ويروس
نرم افزارهاى مخرب كه معموال با 3malware از آن ها نام برده می ش��ود )نظير ويروس ها، wormها و Trojanها( در خالل بس��يارى از فعاليت هاى تاييدشده تجارى 
نظير ايميل و اس��تفاده از اينترنت، موبايل و دس��تگاه هاى ذخيره سازى در نتيجه سوءاستفاده از باگ هاى سيستم وارد شبكه می شوند. نرم افزار آنتی ويروس بايد در تمام 

سيستم هايی كه به طور معمول تحت تاثير نرم افزارهاى مخرب هستند، مورد استفاده قرار گيرد.  

الزام 6: توسعه و پشتيبانی سيستم ها و برنامه هاى كاربردى امن
افراد متخلف از باگ هاى امنيتی براى دسترس��ی ويژه به سيس��تم اس��تفاده می كنند. بسيارى از اين باگ ها توس��ط پچ هاى امنيتی توليدكننده قرار داده شده اند كه بايد 
توسط نهادهايی كه مديريت سيستم را بر عهده دارند نصب شوند. تمام سيستم هاى اصلی بايد پچ هاى نرم افزارى را براى حفاظت از اطالعات دارنده كارت در مقابل 

سوء استفاده و رمزگشايی اطالعات توسط افراد سودجو و نرم افزارهاى مخرب داشته باشند. 

الزام 7: محدود كردن دسترسی به اطالعات دارنده كارت به حداقل الزامات تجارى
براى تضمين اينكه اطالعات اصلی فقط می تواند در دس��ترس پرس��نل تاييدشده باش��د، طبق مسووليت هاى شغلی افراد به آن ها دسترسی بدهيد و آن  را بسته به نياز 

آشنايى با استاندارد امنيت اطالعات در صنعت پرداخت كارتى

PCI رد امنيت اطالعات استاندا
خت كارتى صنعت پردا
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منبع
 PCI Quick Reference Guide                                  www.pcisecuritystandards.org/pdfs/pci_ssc_quick_guide.pdf

پاورقيها
1.Payment Card Industry Data Security Standard                   2. Primary Account Number                            3. malicious software

 

منبع
 “Cardless ATM”                   قابل دسترس در سايت www.roamware.com
 

آن ها به حداقل اطالعات و امتيازهاى الزم براى انجام 
مسووليت شغلی محدود كنيد. 

الزام 8: تخصيص يك ID منحصربفرد به افرادى كه دسترسی به كامپيوتر دارند
تخصيص يك شناس��ه كاربرى واحد )ID( به هر يك از افراد مجاز به دسترس��ی، اين اطمينان را  ايجاد می كند كه هر يك از افراد نس��بت به فعاليت هاى خود در 
سيستم مسوول  هستند. با چنين سيستمی  فعاليت هاى صورت گرفته روى اطالعات و سيستم هاى بحرانی، امكان رديابی كاربران شناخته شده و تاييدشده را دارا 

خواهد بود.

الزام 9: محدوديت دسترسی فيزيكی به اطالعات دارندگان كارت
هر نوع دسترس��ی فيزيكی به اطالعات يا سيس��تم هايی كه اطالعات دارندگان كارت را در خود جاى داده اند، براى هر يك از افراد، امكان دسترسی به دستگاه ها 

يا جا به جايی سيستم ها و  هاردكپی را فراهم می كند بنابراين اين دسترسی بايستی به شيوه اى درست و مناسب محدود شود. 

الزام 10: دنبال كردن يا پايش تمام دسترسی ها به شبكه منابع يا اطالعات دارندگان كارت
مكانيزم logging و رديابی فعاليت هاى كاربر يكی از تمهيدات مهم جهت حفاظت، حذف يا كاهش تاثير خطر كش��ف اطالعات اس��ت. تعيين علت خطر كش��ف 

رمز بدون logهاى سيستم، اگر غيرممكن نباشد، بسيار پيچيده است.
الزام 11: اجراى منظم تست سيستم ها و رويه هاى امنيتی

نقاط آس��يب پذير توس��ط اقدامات خرابكارانه و تحقيقات شناس��ايی و در نرم افزارهاى جديد معرفی می ش��وند. مولفه هاى 
سيس��تمی، فرايندها و نرم افزار سفارشی بايستی به صورت پيوس��ته جهت اطمينان از عملكرد درست كنترل هاى امنيتی در 

انعكاس تغييرات محيط تست شوند.

الزام 12: اتخاذ و اجراى سياستی كه حفاظت اطالعات توسط تمامی  پرسنل را تضمين كند
رويه هاى امنيتی قدرتمند ، درجه امنيتی س��ازمان را تنظيم كرده و به هر يك از پرس��نل موارد مورد انتظار از آن ها را اطالع 

می دهد. تمام پرسنل بايستی از اطالعات حساس و مسووليت هاى خويش جهت حفاظت از آن ها آگاه باشند. 

PCI-DSS سه اقدام اصلى در پروسه پياده سازى 
 (Assess) ارزيابى

فرايندى اس��ت كه در آن يك فهرس��ت از دارايی هاى اطالعاتی و پروس��ه تجارى مرتبط با فرايند كارت هاى اعتبارى تهيه ش��ده و از نظر آسيب پذيرى هايی كه 
ممكن است اطالعات شخص دارنده كارت را تحت الشعاع قرار دهد، بررسی می شود.

ه��دف اوليه اين ارزيابی، ش��ناخت آس��يب پذيرى هاى تكنولوژى و فرايندهاس��ت كه ممكن اس��ت امنيت اطالع��ات صاحب كارت را هن��گام انتقال، پردازش يا 
ذخيره سازى، در معرض خطر قرار دهد.

(Remediate)  رفع آسيب پذيرى ها
فرايند پوشش دهی و رفع آسيب پذيرى هاى امنيتی شناسايی شده در مرحله قبل است كه اين آسيب پذيرى ها ممكن است شامل نقاط ضعف فنی در كد نرم افزار 

(Bug) يا اقدامات و رويه هاى غيرامن پردازش اطالعات دارنده كارت پرداخت در سازمان باشد. 

(Report)  گزارش دهى
ش��امل جمع بندى س��ابقه هاى ثبت شده توس��ط PCI DSS براى كنترل پروسه بازاريابی، رفع آس��يب پذيرى ها و تحويل گزارش هاى رعايت استاندارد به بانك و 

انجمن DSS است.
اين الزامات و اقدامات اصلی يك روند مس��تمر براى انطباق با اس��تاندارد PCI DSS است كه در نهايت، همه آن ها، تضمين كننده امنيت اطالعات دارنده كارت 
بوده و به كارگيرى اين استاندارد، می تواند به منزله گام ابتدايی و مهمی  باشد كه در جهت حفاظت از اطالعات مشتريان توسط بانك ها، موسسات مالی اعتبارى 

و شركت هاى PSP برداشته می شود.

ارزیابــی، رفــع آســیب پذیرى ها و  
گزارش دهی ســه اقدام اصلی در 
پروسه پیاده سازى PCI-DSS است

به تازگى س�رويس جديدى به كاربران ارايه مى ش�ود كه در ايران بانك مس�كن در ارايه آن پيشتاز بوده اس�ت. اين سرويس كه به گفته «نيكو- 
صفرى» رييس اداره خدمات نوين بانك مس�كن براى نخس�تين بار در كشور اجرا شده است، تنها بر روى كارت هاى اين بانك ارايه مى شود و در 

مورد كارت هاى شتابى صدق نمى كند. در اين مقاله كوتاه به بررسى و تشريح چگونگى استفاده از اين سرويس مى پردازيم.

ATM برداشت بدون كارت از
اين سولوش��ن كه در كش��ورهاى مختلف با تفاوت هاى جزيی در حال اجرا اس��ت، امكان برداشت نقدى از دس��تگاه هاى ATM را در شرايطی كه كارت موجود نيست، 
فراهم می كند. اين س��رويس می تواند در مواردى مانند زمانی كه كارت گم ش��ده يا به س��رقت رفته يا در مواردى كه قصد ارسال پول براى دوستان و اعضاى خانواده 

خود را داريم به كار آيد.

اين سرويس چگونه كار مى كند؟
مرحله اول اشتراك سرويس مورد نظر را از بانك مربوطه دريافت كنيد.

مرحله دوم مبلغ مورد نظر و شماره گيرنده را به صورت اختصارى وارد كنيد.
مرحله سوم دو رقم از پسورد امنيتی دارنده حساب درخواست می شود.

مرحله چهارم به محض تاييد شماره حساب، گيرنده يك پيام متنی كه شامل يك كد ATM  حداقل 6 رقمی است را به همراه دستورالعمل دريافت می كند.
مرحله پنجم گيرنده بايستی ظرف مدت مشخص براى دريافت وجه اقدام كند درغير اين صورت كد مورد نظر منقضی خواهد شد.

 مزايا براى دارنده حساب
 كاهش استرس ناشی از مفقود شدن كارت )قابليت برداشت سريع وجه از طريق موبايل(

 تسهيل هديه دادن به ديگران يا ارسال پول براى ديگر اعضاى خانواده و دوستان
 قابليت ارسال پول براى عزيزان خارج از كشور )اين ويژگی در ايران فعال نيست(

مزايا براى بانك عامل
 ايجاد يك منبع درآمدى جديد براى بانك )بانك ها می توانند براى اين سرويس كارمزد دريافت كنند(

 پياده سازى راحت

ويژگى هاى جهانى اين سرويس
 قابليت استفاده در داخل و خارج از كشور

 قابليت استفاده براى ارزهاى چندگانه
 قابليت اتصال به:

 حساب موبايلی              حساب بانكی              كارت اعتبارى              كارت نقدى
الزم به ذكر است كه دريافت كننده وجه، لزوما نبايد مشترى بانك مربوطه باشد. تمام مراحل كار نيز به طور آنی انجام شده و گيرنده به صورت آنی وجه را دريافت می كند.

به نظر می رسد درشرايط رقابتی دنياى امروز اين سرويس می تواند نقش بسزايی در حفظ وفادارى مشتريان بانك ها و موسسات بانكی داشته باشد.

برداشت وجه بدون كارت!

ارسال مبلغ و شماره گيرنده

دو رقم از پس�ورد امنيت�ى دارنده 
حساب درخواست مى شود

گيرن�ده ي�ك ك�د امنيتى و 
دستورالعمل دريافت مى كند

را  وجه  گيرنده 
دريافت مى كند
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ش�ركت كارت اعتباري ايران كيش )سهامي عام( در راستاي ترويج 
و افزايش اس�تفاده از خدمات بانكداري الكترونيك چهارمين مرحله 

طرح تشويقي پذيرندگان خود را پشت سر گذاشت. 

اولين مرحله اين طرح در خردادماه، دومين مرحله در تيرماه و سومين و چهارمين 
مرحله در شهريورماه برگزار شد و اسامي برندگان بر روي سايت شركت به آدرس kiccc.com قرار گرفت.

گفتني است تاكنون 157هزار پذيرنده در اين طرح شركت كرده و به 490 نفر جوايز ريالي و به 40 نفر جوايز 
ويژه نظير دوربين عكاسي و گوشي تلفن همراه اهدا شده است. خاطرنشان مي شود، از ميان برندگان 96.82 
درصد را مردان و 3.18 درصد را زنان تش��كيل مي دهند كه منطبق با الگوي پراكندگي مجموع پذيرندگان 
ايران كيش است. پذيرندگان صنف هاي سوپرماركت و البسه خوش شانس ترين پذيرندگان ايران كيش بوده و 

با رساندن تعداد تراكنش هاي خود به پله تعيين شده بيشترين جوايز را به خود اختصاص داده اند. 
با اجراي اين طرح  آمار بازديد سايت نيز در هر ماه نسبت به ماه گذشته ركورددار شده است به طوري كه در 
سال 92 بيشترين آمار بازديدكنندگان از سايت، در شهريورماه بوده و 23 شهريورماه پرترافيك ترين روز اين 

ماه گزارش شده است.
همچنين براس��اس گزارش بدست آمده از برندگان، بيشترين برندگان جوايز با توجه به بيشترين تعداد پايانه 

منصوبه، مربوط به استان تهران )22.5%(  است.
الزم به ذكر است در هر دوره از قرعه كشي به 10 نفر از برندگان، جايزه ويژه )تلفن همراه يا دوربين عكاسي( 

و به 150 نفر از برندگان جايزه ريالي، 150 هزار توماني تعلق می گيرد. )روابط عمومي ايران كيش(  

ش�ركت كارت اعتباري ايران كيش امكان مش�اهده ريزتراكنش هاي 
ش�اپركي بانك هاي ط�رف قرارداد خ�ود را براي دارندگان دس�تگاه 

كارتخوان فراهم كرد.

مطابق الزامات ش��اپرك اين سامانه تنها براي اشخاص حقيقي و حقوقي يا 
نمايندگان ايش��ان قابل اس��تفاده است. همچنين اطالعات، ارايه ش��ده در اين سامانه فاقد نام فروشگاه، نام 

پذيرنده، شماره تماس پذيرنده و ساير اطالعات هويتي فرد است.
از پذيرندگان محترم خواهشمند است، چنانچه مندرجات گزارش هاي دريافتي از اين سامانه با رسيدهاي در 

اختيار ايشان، مطابقت ندارد، موضوع را جهت پيگيري به شركت اعالم فرمايند. 

پذيرندگان صنف هاي سوپرماركت و 
البسه خوش شانس ترين پذيرندگان 

ايران كيش

امكان مشاهده ريز تراكنش هاي 
شاپركي از طريق سايت ايران كيش

رضايت از خدمات پشتيباني، مهمترين 
مزيت كارتخوان ايران كيش

2

3
پش�تيباني دس�تگاه هاي كارتخوان از نظر پذيرندگان شركت كارت 
اعتباري ايران كيش مهمترين علتي است كه باعث استفاده بيشتر از 

دستگاه هاي كارتخوان اين شركت مي شود.
بنابر نظرس��نجي قرارگرفته بر روي سايت ايران كيش، »رضايت از خدمات 
پشتيباني« با بيشترين درصد آرا )45%(، عامل و انگيزه اصلي راي دهندگان 

)پذيرندگان( براي استفاده از دستگاه هاي كارتخوان ايران كيش است.
نظرات ثبت ش��ده در اين نظرسنجي حاكي اس��ت، رضايت از خدمات پشتيباني با )45%(، مشاهده ريزتراكنش، 
خريد ش��ارژ و... با )22%(،  دسترس��ي به ش��عب بانك مربوطه با )14%(، واريز منظم وجوه با )10%( و سرعت و 
دق��ت انجام تراكنش با )9%( به ترتيب مهمترين داليل و انگيزه هاي پذيرندگان براي اس��تفاده از ش��بكه پايانه 

فروش شركت ايران كيش را تشكيل مي دهد. )روابط عمومي ايران كيش(

1
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نگاهى به گذشته با وجود اين كه »جك دورسی« فقط 36 سال دارد، طی 20 سال گذشته منشاء تحوالت زيادى در دنياى تكنولوژى بوده است. وى در دوران 
دبيرس��تان در مورد دش��وارى هاى برقرارى ارتباط ميان رانندگان سرويس مدرسه كنجكاو شد و نرم افزار ارتباطی را نوشت كه به رانندگان اجازه می داد به صورت 

مستقيم در ارتباط باشند. اندكی بعد زيرساخت اين نرم افزار را با سيستم ارسال متن تركيب كرده و با شريك خود، سايت »توييتر« را راه اندازى كرد.
چرا او يك چهره تاثيرگذار اس�ت Square در س��ال 2009 راه اندازى ش��ده و در حال حاضر 3/25 ميليارد دالر ارزش دارد. محصول Square قطعه كوچكی 
براى خوانش كارت است كه به آسانی و با قابليت اتصال به سيستم صدا، روى گوشی هاى هوشمند نصب شده و دارنده آن می تواند پرداخت با كارت هاى اعتبارى 
را بپذيرد. رانندگان تاكس��ی، اغذيه فروش��ان خيابانی و حتی دست فروش��ان می توانند با ثبت نام و دانلود نرم افزار مربوطه و پرداخت 2/75 درصد بابت هر تراكنش، 
از اين خدمات اس��تفاده كنند. در اوايل س��ال جارى ميالدى نيز Square با يك وب سايت مشاوره مشترى به نام Angies’ List قرارداد همكارى امضا كرد كه به 

موجب آن تجار و خدمات دهندگان به راحتی می توانند پرداخت با كارت اعتبارى را حتی در منزل مشترى بپذيرند. 
چشم انداز آينده Square در حال عرضه پايه مخصوصی براى iPad به نام Square Stand است كه شيارى جهت كشيدن كارت جلوى آن تعبيه شده است. 

اين پايه قابليت اتصال به تجهيزاتی مثل اسكنر باركد و پرينتر رسيد را داشته و با حدود 300 دالر هزينه می تواند به يك پايانه فروش كامل تبديل شود.
ب��ازار آنالي��ن Square نيز امكان حضور پذيرندگان كوچك در فضاى مجازى را فراهم می كن��د. پذيرندگان به جاى كارمزد عضويت، به صورت ثابت 2/75 درصد 
از مبلغ هر خريد را كارمزد می دهند. كاربران Smart Wallet  ش��ركت Square نيز می توانند نرم افزار مربوطه را دانلود كرده و با آپلود اطالعات كارت اعتبارى و 

تصوير خود، از آن به عنوان مجوز شناسايی كاربر استفاده كنند. اين سرويس هم اكنون در فروشگاه هاى طرف قرارداد مثل استارباكس ارايه می شود.
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Square بنيانگذار و مدير عاملGoogle wallet مدير بخش توسعه محصول

Merchant Warehouse مدير عاملVisa رييس بخش بين الملل موبايل در

Jack DorseyPeter Hazelhurst

Henry Helgeson

m  o  b  i  l  e   p  a  y  m  e  n  t  s   t  o  d  a  y  .  c  o  m

Peter Hazelhurst
Director, Product Management - 
Google Wallet

Where he came from:  Hazlehurst joined Google in 2011 after seven years at Yodlee, where he 
developed payment solutions for many of the largest banks in the United States. 

What makes him a leading influencer:  Hazelhurst is in the driver’s seat of product man-
agement for Google Wallet. According to a presentation Hazelhurst gave in 2012, 70 percent of 
consumers would not use the Internet for financial transactions as recently as 15 years ago. Now, 
many people don’t think twice about logging on to pay bills or shop. Google Wallet is in a move 
towards letting consumers pay almost instantly across all Google services, such as Chrome 
Store, YouTube, PlayStore and even within apps. In May, Google announced that it was scrap-
ping its plan for a physical Google Wallet and also phasing out Google Checkout in favor of a 
transition to Google Wallet, which includes Instant Buy, a 2-click checkout system.

What’s ahead:  As consumers get used to carrying their virtual wallet on their phones, 
they soon won’t even need the phone itself. Online shoppers frequently get frustrated with 
lengthy checkout processes and abandon their full virtual shopping carts before complet-
ing the checkout, which is one reason Google Wallet will be using its new Instant Buy. No 
longer will users have to type in their name, address and payment information every 
time they want to buy something. Instant Buy will allow users to make purchases in a 
matter of seconds wherever they see the “Pay With Google” icon. Merchants will be 
able to accept payments through Google Checkout until November, but then will 
need to make a switch to another processor. Google has partnered with Braintree, 
Shopify and Freshbooks to help merchants with the migration. 
  Google also integrated Google Wallet with its email client, Gmail, so users can 
send money using Gmail. Account holders need only to link their Google 
Wallet to the Gmail and then they can send money to nearly anyone. 
They can click an icon and attach money as they would a document.

Google
Wallet is in a 

move towards 
letting consumers 

pay almost instantly 
across all Google services.

m  o  b  i  l  e   p  a  y  m  e  n  t  s   t  o  d  a  y  .  c  o  m

Henry Helgeson
CEO of Merchant Warehouse

“The pay-
ments of the 

future will make 
your credit card 

look like that old 
black and white TV 

in your grandparent’s 
basement.”

Where he came from:  Helgeson started out selling United Processing Corporation terminals 
and printers to merchants door to door. In 1998, he co-founded Merchant Warehouse, which of-
fered low-cost merchant credit card processing equipment and software.  
  Merchant Warehouse started out as a payments processor, but Helgeson soon realized that pay-
ments were only one piece of a transaction. 

What makes him a leading influencer:  Early this year, Merchant Warehouse introduced its 
Genius platform, which will enable merchants to engage with customers for more than just pay-
ments.  The simple interface for POS developers is flexible.
  Helgeson said it was “created with the future of payments in mind. We know merchants want 
the targeted marketing, loyalty and rewards, and convenience of mobile payments, but are 
worried about buying into new technology too early… Genius gives them access to traditional 
payment types (credit, PIN debit and EMV) but also allows them the ability to connect to the 
future of payments without having to make changes to the merchants system or complete 
incremental major integrations.”
  Genius launched with LightSpeed and VeriFone but will be available to other terminal mak-
ers as well. In June, Merchant Warehouse partnered with POS provider e-Nabler. 
  In April, Merchant Warehouse partnered with LevelUp to co-sponsor a $1 million devel-
opment fund. Interested merchants who qualify will be eligible  for financial backing 
from the fund to cover 25 percent of their development costs for a custom LevelUp 
white label app. Merchants will be able to use their own brand along with the 
Genius platform and LevelUp’s customer data to create a customer engagement 
strategy.

What’s ahead:  “The payments of the future will make your credit card 
look like that old black-and-white TV in your grandparent’s basement,” 
Helgeson said. He hopes for a time when consumers aren’t think-
ing about the technology, but rather they’re just thinking 
about what a great shopping experience they had and 
coming back again.  

m  o  b  i  l  e   p  a  y  m  e  n  t  s   t  o  d  a  y  .  c  o  m

Bill Gajda
Head of Global Mobile 
Products at Visa

“I think the 
technology is 

broadly in place 
to see widespread 

adoption of digital
wallets.”

Where he came from:  When Gajda joined Visa in 2010, he brought with him 15 years of expe-
rience in mobile communications and marketing. Gajda spent seven years with the GSMA. While 
there, he held several senior-level positions, including Chief Commercial Officer and Chief Mar-
keting Officer. 

What makes him a leading influencer:  Gajda is poised to make a big impact in the mobile 
payments landscape. 
  V.me, Visa’s digital wallet platform, became available in late 2012 for mobile and online use, and, 
in June, Visa announced that it had inked deals with several leading mobile point-of-sale (mPOS) 
providers to enable merchants of all sizes to accept Visa payments using mobile technology. 
  The Visa Ready Partner Program for mPOS enables hardware and software developers to inte-
grate Visa.  SumUp, iZettle, and SCCP Group’s Swiff will participate in the program.
  As part of Visa’s deal with Samsung, Samsung agreed to preload Visa’s payWave applet onto 
mobile devices. The applet lets users make contactless payments by waving a mobile device 
in front of a secure reader.  In another part of the deal, Visa agreed to offer its Mobile Provi-
sioning Service to financial institutions.

What’s ahead:  In a video Gajda posted to Twitter, he said that, “We’ve got the physical 
point of sale where people use their plastic and then we have other new remote pay-
ments, whether it’s person-to-person payments, bill payments or others, and I think 
mobile is going to be the channel that brings these all together.” 
  He went on to say that, while there will most likely continue to be develop-
ments in technology in mobile payments, the next step will be figuring out 
how to make it all work together.  
  “I think the technology is broadly in place to see widespread adoption 
of digital wallets and now we’ve got to work with new partners in this 
space that are providing this technology to make sure that we can 
build the ecosystem and achieve the scale that we have with 
our traditional business,” he said.
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Square بنيانگذار و مدير عامل

نگاهى به گذشته »هزل هورست« در سال 2011 بعد از هفت سال حضور در Yodlee و توسعه نرم افزارهاى پرداخت براى بسيارى از بزرگترين بانك هاى آمريكايی، به گوگل پيوست. 
چرا او يك چهره تاثيرگذار اس�ت هزل هورس��ت مغز متفكر مديريت محصوالت گوگل والت است. بنابر گزارشی كه وى در سال 2012 ارايه داد، 70 درصد مشتريان تا 
15 سال اخير، اصال از اينترنت براى امور مالی خود استفاده نمی كرد اما امروزه، بسيارى از مردم براى پرداخت قبوض يا خريد به صورت اتوماتيك و بدون درنگ به سراغ 
 Chrome Store، YouTube، اينترنت می روند. گوگل والت در آس��تانه ورود به عرصه اى اس��ت كه مشتريان بتوانند هنگام استفاده از هر يك از سرويس هاى گوگل مثل
 checkout و حتی اپليكيش��ن ها، پرداخت و خريد خود را انجام دهند. در ماه مه گوگل اعالم كرد در حال بررس��ی ارايه گوگل والت فيزيكی و توس��عه برنامه PlayStore

است به گونه اى كه خريد با دو كليك انجام شود.
چش�م انداز آينده به تدريج كه كاربران عادت می كنند كيف مجازى خود را روى گوش��ی همراهشان داشته باشند، خيلی زود حتی نيازى به حمل گوشی تلفن هم نخواهند 
داشت. خريداران آنالين از اتالف وقت خود براى checkout خسته شده و بعضا به همين دليل خريد خود را قبل از اتمام پردازش، كنسل می كنند. بر همين اساس گوگل 
والت برنامه خريد آنی خود را در دس��ت توس��عه دارد تا كاربران ديگر مجبور نباش��ند نام كامل، آدرس و اطالعات كارت خود را براى هر بار پرداخت وارد كنند. خريد آنی 
 checkout وجود داشته باشد، در كسرى از ثانيه انجام خواهد شد. پذيرنده ها تا ماه نوامبر می توانند از سرويس Pay with Google در هر جايی كه نماد )Instant Buy(
گوگل استفاده كنند و سپس بايد به پردازشگر تازه اى منتقل شوند كه به اين منظور، گوگل قرارداد همكارى با Braintree ،Shopify و Freshbooks را امضا كرده است.

گوگل همچنين سرويس گوگل والت را به gmail متصل كرده تا كاربران با استفاده از ايميل خود نيز بتوانند انتقال پول انجام دهند. 

نگاهى به گذش�ته »گاجا« در بدو ورود به ش��ركت ويزا در س��ال 2010 دست كم 15 سال سابقه و تجربه كار در ارتباطات موبايلی و بازاريابی داشت. وى هفت سال را در 
سمت هاى مديريتی شركت GSMA نظير مدير بخش بازرگانی و مدير بازاريابی كار كرده بود.

چرا او يك چهره تاثيرگذار است گاجا در آستانه معرفی و عرضه محصولی است كه تحولی عميق در صنعت پرداخت موبايلی ايجاد خواهد كرد.
پلتفورم كيف ديجيتال ويزا به نام V.me ويژه موبايل و خريد آنالين، در اواخر س��ال 2012 عرضه ش��ده و در ژوئن س��ال جارى اين ش��ركت از عقد قرارداد همكارى با چندين شركت 
ارايه دهنده خدمات پرداخت موبايلی خبر داد كه به تمام پذيرندگان كوچك و بزرگ اجازه می دهد پرداخت هاى ويزا توس��ط مش��ترى با اس��تفاده از تلفن همراه را بپذيرند. سامسونگ در 
بخشی از توافقات خود با ويزا، نصب اپليكيشن payWave اين شركت در گوشی هاى همراه را متعهد شده است. با كمك اين اپليكيشن، دارنده گوشی می تواند تنها با نزديك كردن 
موبايل به دستگاه خوانشگر، پرداخت بدون تماس داشته باشد. در بخش ديگرى از قرارداد، ويزا متعهد شده است كه خدمات Mobile Provisioning خود را به نهادهاى مالی ارايه دهد.

چش�م انداز آينده گاجا در ويديويی كه در ش��بكه توييتر قرار داده، اظهارداش��ت: »در هر جايی كه مش��تريان بخواهند از كارت هاى خود استفاده كنند، پايانه فروش داريم و 
برنامه هاى جديدى براى هر نوع پرداخت خواهيم داشت كه به گمان من موبايل می تواند همه سرويس ها را يكجا داشته باشد.«

به اعتقاد وى، مس��ير تكنولوژى به س��متی اس��ت كه تمام س��رويس ها و كانال هاى پرداخت را به صورت يكجا و يكپارچه ارايه كند و »شاهد اقبال گسترده مردم به كيف پول هاى 
ديجيتال خواهيم بود. بر همين اس��اس با ش��ركاى جديدى قرارداد همكارى داريم تا فناورى و بس��ترهاى مورد نياز را توسعه داده و در اين زمينه نيز به اندازه كسب و كار فعلی خود 

پيشرفت كنيم.« )اين مطلب ادامه دارد...(

نگاهى به گذشته هلگسون دستگاه هاى كارتخوان و پرينترهاى United Processing Corporation را خانه به خانه می فروخت. در سال 1998 با شريكش 
شركت Merchant Warehouse را پايه گذارى كرد كه تجهيزات و نرم افزار پردازش ارزان قيمت تراكنش هاى كارت اعتبارى را براى پذيرنده فراهم می كرد.

Merchant Warehouse در آغاز فقط پردازشگر پرداخت بود اما هلگسون خيلی زود دريافت كه پرداخت تنها بخشی از يك تراكنش است.

چرا او يك چهره تاثيرگذار اس�ت در اوايل س��ال جارى Merchant Warehouse سرويس Genius Platform را معرفی كرد كه به پذيرنده اجازه 
می دهد عالوه بر پرداخت با مش��ترى ارتباط داش��ته باشد. به گفته هلگس��ون اين سرويس با هدف تغيير در آينده پرداخت ايجاد شده است. »ما می دانيم 
كه پذيرندگان خواهان بازاريابی هدفمند، وفادارى، پاداش و كاربردهاى پرداخت موبايلی هس��تند اما ترس از ورود زودهنگام به فناورى هاى تازه، مانع 
ايشان می شود. Genius به اين دسته از پذيرندگان اجازه می دهد همزمان با انواع شيوه هاى پرداخت سنتی، امكان اتصال به فناورى هاى نوين را نيز 

بدون نياز به ايجاد تغييرات عمده در سيستم پذيرندگی خود داشته باشند.«
Genius با همكارىLightSpeed  و VeriFone ارايه خواهد شد اما امكان همكارى با ساير توليدكنندگان POS نيز وجود دارد. 

چش�م انداز آينده هلگس��ون معتقد اس��ت »نحوه پرداخت در آينده به گونه اى خواهد بود كه كارت هاى اعتبارى مثل تلويزيون هاى سياه و سفيد 
خانه مادربزرگ به نظر می رسند.« وى در انتظار روزى است كه مشتريان نگران پرداخت خود نبوده و فقط با خاطره خوش يك خريد لذت بخش 

به خانه برگردند.

Google wallet مدير بخش توسعه محصول

   اين چهره ها صنعت پرداخت     مـوبايلى را متحـول كـرده انـد
Peter Hazelhurst Jack Dorsey

Henry HelgesonBill Gajda
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حوزه واحد پرداخت يورو 

هدف از SEPA چيست
هدف از پياده سازى اين طرح فراهم كردن يك سيستم پرداخت استاندارد، يكپارچه و منحصربفرد در حوزه يورو است. اين طرح امكان پرداخت را ميان هر 32 كشور 

موجود در حوزه SEPA فراهم می كند.

اتحادي�ه اروپ�ا از چندين س�ال قبل پروژه عظيمى  با عن�وان SEPA )حوزه واح�د پرداخت يورو( را ب�راي ايجاد بازار 
يكپارچه پرداخت الكترونيك در منطقه يورو آغاز كرده و اكنون در مراحل پاياني اجرا قرار دارد. آشنايي هرچه بيشتر با 
منافع، زيرساخت ها و چگونگي اجراي اين طرح كه در ايران به غلط «حوزه واحد پرداخت اروپا» ترجمه شده، مي تواند 
از طريق تجميع حس�اب هاى بانكى و كارت هاى الكترونيك از يك سو و تجميع و استانداردسازى ابزارهاى پذيرش از 

سوى ديگر، گام موثرى در تجميع و توسعه و ايجاد رغبت عمومى  در استفاده از خدمات پرداخت الكترونيك باشد.

Credit transfer
Cards framework

 Direct debit

اين طرح امكان پرداخت 
الكتروني�ك ام�ن ب�رون 
مرزى را ميان 32 كش�ور 

عضو فراهم مى كند

اين طرح امكان انجام پرداخت هاى 
كارتى و برداش�ت هاى نقدى را در 
  SEPAميان 32 كش�ور عضو حوزه

فراهم مى كند

ام�كان وصول  اين طرح 
داخل�ى  و  م�رزى  مي�ان 
پرداخت ه�ا را ب�ه يورو و 
در ميان 32 كش�ور عضو 

SEPA فراهم مى كند

SEPA كشورهاى عضو

32 كشور هم اكنون عضو SEPA هستند كه 27 كشور عضو يورو بوده، سه كشور عضو حوزه اقتصادى اروپا )ايسلند، نروژ و ليختن اشتاين ( و  دو كشور 
سوييس و موناكو به صورت آزاد عضو اين حوزه هستند.

چه ارزهايى توسط SEPA پوشش داده  مى شود

تراكنش ها در SEPA تنها توسط يورو صورت مى گيرد

آيا SEPA اجبارى است

YES
طبق قانون )2011/260(  ثبت ش�ده در فوريه 2012، گذار به اس�تاندارد SEPA براى 32 كش�ور عضو اجبارى خواهد بود. اين بدان معنى اس�ت كه 
كشورهايى كه براى پذيرش SEPA تا تاريخ يكم فوريه 2014 آماده نباشند، قادر به انجام تراكنش هاى الكترونيك غيرضرورى يورويى نخواهند بود.

SEPA در چه تاريخى به طور كامل اجرايى خواهد شد

كش�ورهايى كه درآن ها يورو، ارز رايج نيس�ت در تاريخ 31 اكتبر 2016 و سيس�تم پرداخت الكترونيك داخلى كش�ورهاى عضو حوزه يورو تا تاريخ 1 
فوريه 2014 معتبر خواهد بود.

اكتبر 2016

31
فوريه 2014

1

منبع
 www.Transactionage.com 

SEPA محصوالت
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ه�دف از ايجاد ط�رح وفاداري، ت�داوم روند ارتباطى 
مش�ترى با پذيرنده اس�ت. تراكنش وفاداري ش�امل 
اف�زودن امتياز )يا مقداري وجه( به حس�اب مش�تري 
در هنگام خريد اس�ت و پايانه فروش مناس�ب ترين 
وس�يله براي انجام اين كار است زيرا قابليت تركيب 
پرداخ�ت با محاس�به امتياز هاى وف�اداري را دارد. در 
اينگون�ه م�وارد، طرح توس�ط يك نه�اد واحد و يك 
س�امانه مرك�زي برنامه وف�اداري اداره مي ش�ود كه 
امتي�ازات جهاني و جزييات مخصوص ب�ه هر برنامه 
وف�اداري را اداره مي كن�د. پايان�ه فروش به س�امانه 

مركزي برنامه وفاداري وصل مي شود.
ب�راي دارن�دگان كارت، برنام�ه وفاداري با سيس�تم 
پرداخت تركيب ش�ده و اعتماد را براي وي به ارمغان 
م�ي آورد ت�ا تضميني بر دريافت امتي�از، بعد از هر بار 
اس�تفاده از كارت پرداخت باش�د. با اجراي درس�ت 
برنامه  ه�اي وفاداري، مش�تري ترجي�ح مي دهد براي 
خريد مجدد به همان پذيرنده مراجعه كند و در نتيجه 

فروش به ازاي شخص افزايش مي يابد.

ساز و كارطرح  هاى تشويقى
(ويژه پذيرندگان و دارندگان كارت)

ايجاد باشگاه  هاي وفادارى 
ايجاد باش��گاه   يكي از ابزار هاي برنامه   وفاداري است. اين باشگاه  ها 
مي توانند گروه  هاي هدف را براي اعطاي هديه و جايزه، طبقه بندي 

و مشخص  كنند.
باش��گاه وفادارى به عنوان يك واحد برقراركنن��ده ارتباط بين افراد 
و س��ازمان  ها تعريف مي شود كه به وسيله سازمان و به منظور ايجاد 
ارتباط مس��تقيم و منظم بين اعضا ايجاد مي ش��ود. هدف باش��گاه 
وفادارى، فعال كردن مش��تريان و افزايش وفاداري آن  ها به وس��يله 
ايجاد يك رابطه عاطفي با آن  ها اس��ت. اين رابطه در پی آن است 
ك��ه ارزش هاي��ي فراتر از ارزش  ذاتي كاال ي��ا خدماتي كه به آن ها 
عرض��ه مي ش��ود، ارايه دهد. باش��گاه  هاى وفادارى س��عی دارند با 
انتخاب درست س��ازمان  هاى تحت پوشش، خدمات تضمين شده و 
ب��ا كيفيتی را به اعضاى خود ارايه دهند چون همين خدمات عامل 

حفظ و بقاى باشگاه و وفادارى مشتريان خواهد شد.

وب سايت  باشگاه  هاي وفاداري
معموال اعض��اى باش��گاه  ها می توانند با مراجعه به  وب س��ايت آن 
باش��گاه، از مي��زان تخفي��ف و امتياز ه��ر خريد مطلع ش��وند. اين 
وب س��ايت  ها جهت معرف��ی خدمات به اعضا و عموم افراد اس��ت. 
اطالع��ات اين  وب س��ايت  ها بايد صحيح و قابل اس��تفاده باش��د. 
اعض��ا می توانند با مراجعه به صفحه ش��خصی خود، عالوه بر ثبت 
خريد هايشان، از وضعيت امتيازات خود نيز با خبر شوند. فروشندگان 
و مراكز ارايه دهنده خدمات نيز با مراجعه به صفحه ش��خصی خود 
می توانن��د محص��والت و خدمات خ��ود را با در نظ��ر گرفتن تمام 
جزييات آن وارد كنند. سپس مدير سايت پس از مدتي )معموال 24 

ساعت( آن را روى وب سايت نمايش خواهد داد.
اعضاي باش��گاه همواره می توانند با مراجعه به وب س��ايت از مقدار 
تخفيف خدمات شركت  هاى طرف قرارداد باشگاه مطلع شده و بعد 
از انتخاب كاال يا خدمات مرتبط، از دو طريق ارس��ال درخواست در 

وب سايت يا مراجعه حضوري، از تخفيف استفاده كنند .

امتيازات اعضاي باشگاه  هاي وفاداري
 از همان ابتدا، عضويت در يك باشگاه معموال امتيازي را براي 

فرد به همراه دارد. )مثاًل 1000 پوينت(
 معرفي فرد جديد براي عضويت در باشگاه نيز امتيازاتي را براي 
فرد به همراه دارد. )مثاًل 500 امتياز به ازاي معرفي 3 عضو جديد( 
 افراد بس��ته به موقعيت و فعاليتش��ان در باشگاه، داراي سطوح 
متفاوت��ي خواهند بود. مي ت��وان اين درجه بندي اف��راد را با عنوان 
مشتريان درجه يك، دو و... يا با عناويني مانند عضو طاليي، عضو 

قرمز و... انجام داد.
 ش��ركت در قرعه كش��ي  هاي دور ه اي بس��ته به ميزان امتيازات 

كسب شده
 كس��ب امتياز، متناس��ب با مي��زان خريد و اس��تفاده از امتيازات 

كسب شده در خريد 
 شناخته شدن دارنده كارت به عنوان يك مشترى خوب و مهم

 امكان استفاده از سرويس  هاى ويژه مشتريان 
 دريافت اطالعات كاال ها و خدمات جديد پذيرنده 

 اطالع رسانی درجشنواره  هاى فروش فوق العاده 
 مشاهده آمار خريد و امتيازات 

 امكان حضور در گروه  هاي مشتريان پذيرندگان
 تسريع در انجام نياز هاى دارنده كارت

 هديه  ها و امتيازات جانبي 

كارت  هاي وفاداري
امروزه كارت  هاي وفاداري رايج ترين نوع برنامه  هاي وفاداري در دنيا 
هس��تند. اين كارت  ها در ظاهر كامال ش��بيه به كارت  هاي اعتباري 
بانك  ها هستند و صاحبانشان را عضوي در برنامه وفاداري مي كنند. 
كارت  هاي وفاداري، كارت  هاى مغناطيسی هستند كه براى شناسايی 
و آگاهی در مورد مش��تريان، ميزان مراجعه و خريد آن ها از باش��گاه 
و اراي��ه پاداش و تخفيف به آن هايی كه به باش��گاه وفادار هس��تند، 
طراح��ی و براى اعضا صادر مي ش��وند. اين كارت  ها هوش��مند بوده 
و قابليت نگه��دارى و ثبت امتيازات اعضاء را دارا هس��تند. اعضاي 
باش��گاه با داش��تن اين كارت  ها، هم می توانند از تخفيف در هنگام 
خريد اس��تفاده كنند و هم امتي��ازات خود را در كارت جمع آورى و از 
مزاياى آن بهره مند شوند. اكنون كارت  هاي وفاداري جديد مي توانند 

ويژگي  هاي يك كارت بانكي را نيز دارا باشند. 
در برنام��ه وفاداري تخفيف وجود ندارد اما به پاس قدرداني از خريد 
مش��تري به وي يك كارت حاوي امتياز داده مي ش��ود و ش��رايط و 
درصد امتياز بنا به نظر فروشنده معين مي شود؛ به عبارت ديگر براي 
هر سقف خريد يا استفاده از خدمات، امتيازي در نظر گرفته مي شود. 
اين امتياز در صورتي قابل اس��تفاده اس��ت كه مش��تري بار ديگر به 
هم��ان مجموعه يا هر يك از مراك��ز دلخواه مراجعه كند. با اين كار 
نه تنها براي خريد مجدد در مشتري ايجاد انگيزه مي شود بلكه او به 
مجموعه وفادار خواهد شد چرا كه مشتري از اين پس اين مجموعه 

را به رقبايش ترجيح خواهد داد.
در آمريكا تقريبا 75 درصد مردم، صاحب حداقل يك كارت وفاداري 
هس��تند و از اين ميان، يك سوم جمعيت خريداران، صاحب دو كارت 
يا بيش��تر هس��تند. همچنين اكث��ر س��وپر ماركت  هاي زنجير ه اي از 

اصول اوليه و الزامات برنامه  هاي وفاداري
مصرف كنندگان مي خواهند برنامه  هاي وفاداري هميش��گي، شفاف و دربرگيرنده 
پاداش  هاي واقعي باش��د. اگر آن  ها ديد واضحي نس��بت ب��ه عملكرد برنامه  هاي 
وفاداري داش��ته باشند، براي ش��ركت در اين برنامه  ها بيشتر ترغيب خواهند شد. 
برنامه  ه��اي وف��اداري روي كارت راحت تر از برنامه  هاي مرب��وط به كوپن  هاي 
كاغذي اداره مي شوند. به  دليل سرعت باالي اتصال به IP و رابط  هاي كاربرپسند، 
پايانه فروش ابزاري مناسب براي ارايه تمامي اطالعات مربوط به برنامه وفاداري 
به مصرف كنندگان است و آن  ها را بيشتر جذب مي كند. گذشته از آن، برنامه  هاي 
وف��اداري روي كارت رديابي رفتار، عادات و الگوي خريد مصرف كننده را ممكن 
مي كند. با اين روش پذيرندگان مي توانند برنامه  هاي بازاريابي خاصي را در اغلب 
تخفيفات، ارايه  هداياي ويژه و... براي گروه خاصي از مش��تريان يا يك مشتري 
ويژه با توجه به عادات خريد وي ارايه كنند. از مهم ترين اصول اوليه برنامه هاى 

وفادارى می توان به موارد زير اشاره كرد:
1- كيفيت: اولين قدم در توسعه وفاداري، كيفيت خدمات يا محصوالت است.

2- شناس�ايي مش�تريان: اطالعات مش��تري اغلب پيش از اج��راي اقدامات 
وفاداري تدوين مي ش��ود. اين اطالعات براي اطالع رس��اني به مشتريان درباره 
آگه��ي فروش، فعاليت  ه��اي تبليغاتي، هدفمند كردن كاال ي��ا خدمات و... مورد 

استفاده قرار مي گيرد.
3- ارزش وف�اداري : براي اعطاي پاداش به مش��تري به ازاي هر خريد امتياز 

داده مي شود.
4- س�نجش نتاي�ج : برنامه وفاداري بايد به هدفي كه براي آن طراحي ش��ده 

منتهي شود، يعني جهش در سود.
5- اس�تفاده از اطالعات: توس��عه سيستم وفاداري، منبعی غني از اطالعات را 

به دست مي دهد. 

1
برنامه  هاي 

وفاداري روي 
كارت،  رديابي 
رفتار، عادات 
و الگوي خريد 
مصرف كننده را 
ممكن مي كند.

2
به  دليل سرعت 
باالي اتصال به 
IP و رابط  هاي 
كاربرپسند، 

پايانه فروش 
ابزاري مناسب 

براي ارايه 
تمامي اطالعات 
مربوط به برنامه 

وفاداري به 
مصرف كنندگان 

است
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ادارهروابـــطعـمــومـــی
N o t e

یـادداشــت

بان�ك ص�ادرات يكي از بانك هاي طرف قرارداد ش�ركت ايران كيش )س�هامي ع�ام(، در پانزدهم 
شهريور 1331 به عنوان دومين بانك خصوصى كشور )پس از بانك بازرگانى( با نام بانك صادرات 
و معادن به صورت سهامى عام با سرمايه 20 ميليون ريال كه 50 درصد آن نقداً پرداخت شده بود، 
به عنوان يك بانك خصوصى تاسيس و با 13 كارمند، اولين شعبه خود را در كوچه تكيه دولت بازار 

بزرگ تهران راه اندازى كرد.

)احترام به مش��ترى، خالقيت و نوآورى، صداقت و درس��تكارى و گس��ترش روزافزون ش��عب(، برنامه هاى 
اس��تراتژيك بانك صادرات ايران در بدو تاس��يس بوده كه بر اين اس��اس اين بانك توانست طی مدت زمان 
كوتاهی به پيش��رفت قابل توجهی دس��ت يابد و به عنوان رقيبی جدى براى كليه بانك ها در عرصه بانكدارى 

ايران بدرخشد.
پس از پيروزى انقالب اس��المی، بانك صادرات در هفتم خرداد 1358 با تصويب اليحه اى از س��وى مجلس 
محترم ش��وراى اس��المی ملی شده و در زمره بانك هاى تجارى دولتی كشور جاى گرفت تا اين كه در خرداد 
سال 88 با عرضه 5 درصد سهام بانك در بورس، مجددا به جرگه بانك هاى خصوصی كشور پيوست و عنوان 

بزرگترين بانك خصوصی كشور را از آن خود كرد.
هم اكنون دولت جمهورى اسالمی ايران نزديك به 32 درصد، شركت هاى سرمايه گذارى استانی 40 درصد، 
كاركنان بانك صادرات پنج درصد، اش��خاص حقوقی 14درصد و اش��خاص حقيقی نيز 9 درصد سهام بانك 

صادرات ايران را در اختيار دارند.
اولين ش��عبه خارج از كش��ور بانك صادرات در س��ال 1340 در هامبورگ آلمان تاس��يس و پس از آن شعب 
خارج��ی اي��ن بانك يكی پس از ديگرى افتتاح ش��دند. هم اكنون بانك صادرات اي��ران مالكيت چهار بانك 
مس��تقل داير در خارج از كش��ور )بانك صادرات تاشكند، پی ال سی لندن، فيوچر بانك بحرين و آرين بانك 
افغانس��تان( را در اختيار دارد و افزون بر آن واحدهاى بانكی متعلق به اين بانك در اروپا و آس��يا بالغ بر 30 
واحد است. بانك صادرات در حال حاضر يكی از گسترده ترين شبكه شعب بانكی ايران بالغ بر سه هزار شعبه 

فعال را در اختيار دارد. 
اين بانك راه اندازى ش��بكه پايانه فروش خود را از س��ال 1384 با همكارى ش��ركت ايران كيش آغاز نمود و 
به عنوان يكی از بانك هاى پيشگام در توسعه پرداخت الكترونيك در كشور، بيش از 360 هزار دستگاه پايانه 
فروش براى بانك صادرات نصب و راه اندازى ش��ده و پيگيرى امور بانك صادرات همواره با اولويت خاصی 

در حال اجرا بوده است.

ش�ركت ايران كيش ضمن تبريك ش�صت ويكمين سالروز تاس�يس بانك صادرات ايران و آرزوي 
موفقيت روزافزون براي اين بانك، به توسعه هر چه بيشتر همكاري ها اميدوار است.

)روابط عمومي ايران كيش(

بـه مناسـبت شـصت  و يكمين 
سالروز تاسيس بانك صادرات

كارت  ه��اي وفاداري با نام كارت  ه��اي جايزه يا كارت  هاي 
سود استفاده مي كنند. 

مزاياي كارت  هاي وفاداري
1. ثبت، نگهداري و جمع آوري مشخصات مشتريان در يك 

بانك اطالعاتي
2. انجام قرعه كشي  هاي دور ه اي 

3. ارايه تسهيالت ويژه به دارندگان كارت
4. دس��ته بندي س��اليق و نياز  هاي مش��تريان و ثبت ارقام 
خريداري ش��ده توسط آن ها )با اين كار مي توان تراكم خريد 
در ماه هاي مختلف س��ال را بررسي و استراتژي  هاي خاصي 
را در زمان هاي كم تراكم، جهت ترغيب مشتري اعمال كرد.(

5. امكان نظر سنجي، تحقيق بازار و ارسال اطالعات خاص 
به طور مستقيم به مشتريان وجود خواهد داشت.

6. به نس��بت امتي��ازات تخصيص يافت��ه و مبالغ موجود در 
كارت هاي پيش پرداخت ، فروش آينده كامال قابل محاس��به 

و مديريت خواهد بود.

برنامه  هاي وفاداري در صنعت كارت  هاي اعتباري
سيستم ارايه كارت  هاي وفاداري در همه  كسب و كار ها رواج 
دارند. در سيستم پرداخت الكترونيك يا كارت  هاي اعتباري، 
هدف از اين برنامه وادار ساختن افراد به خرج كردن صرف 

اس��ت در حالي كه در موارد ديگر فرد به خريد يك كاالي خاص با برندي خاص 
ترغيب مي شود. در صنعت كارت  هاي اعتباري و پرداخت الكترونيك، مهم نيست 
كه فرد كجا خرج مي كند و براي چه خرج مي كند، بلكه فقط مهم اين است كه 

مشتري خرج كند و در ازاي اين خرج كردن امتياز دريافت مي كند.

شيوه عملكرد كارت  هاي وفاداري در صنعت كارت  هاي اعتباري
ه��ر زماني كه فرد از كارت اعتباري اس��تفاده  كند، امتي��از دريافت مي كند. نوع 
 POS جايزه، بس��ته به اينكه اين امتياز را چه كس��ي مي دهد )بانك، ارايه كننده
يا فروش��نده(، متفاوت خواهد بود. مهم اين اس��ت كه در ازاي هر خريد با كارت 
يك امتياز وجود خواهد داش��ت. اگرچه معموال ميزان اين امتيازها بس��يار پايين 
است اما به تدريج و با افزوده شدن اين امتيازها، فرد مي تواند مبلغ نسبتا مناسبي 
به دس��ت آورد. رايج ترين جايزه اين اس��ت كه در ازاي خريد با كارت، درصدي از 
پول به كارت مشتري بازگردانده مي شود. جايزه  ديگر ووچر است كه براي خريد 
از فروش��گاه   هاي بزرگ داده مي ش��ود؛ مانند پرواز هاي هوايي و هديه  هاي ديگر 

كه به نوع شركت بستگی دارد.
ش��يوه  عضويت در سيستم وفاداري به اين ترتيب است كه فرد با دريافت كارت، 
همزمان در سيس��تم وفاداري نيز ثبت نام مي شود. مشتري مي تواند امتياز  هايش 
را هن��گام خري��د خرج كند يا آن ها را جمع كند تا ب��ا افزايش آن ها خريد بهتري 
انجام دهد. ارايه گر امتياز با اين اميد كه فرد امتياز گير دوباره از او خريد كند، اين 
امتيازها را ارايه مي كند در حالي كه مشتري هيچ هزينه اي را متحمل نمي شود و 

تنها بايد مراقب باشد كه معتاد به خريد كردن نشود!
به عن��وان يكي از طرح  هاي بزرگ اعطاي جاي��زه در صنعت كارت  هاي اعتباري 
مي توان به طرح آمريكن اكس��پرس اش��اره كرد كه به اعتقاد مبتكرانش شيو ه اي 
براي ابراز تش��كر از مش��تريان به دليل اس��تفاده از كا رت  ه��اي اعتباري يورو يا 
دالري اين ش��ركت اس��ت. اين طرح، كارت  هاي مختلف آمريكن اكس��پرس را 
پوشش مي دهد. مزيت عمده طرح آمريكن اكسپرس در انعطاف پذيري آن است. 
بدين ترتيب كه امتيازهاي كسب ش��ده به هيچ وجه منقضي نمي شوند و همچنين 
اعضا مي توانند اين امتياز  ها را به شماري از برنامه  هاي وفاداري هتل  ها و خطوط 

هوايي منتقل كرده و از خدمات آن ها بهره مند شوند. 
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طرحهاىسپیدان،رازى،محاسبان،رخشوهمراهانبانكرفاهتمدیدشد

مدت زمان اجراى طرح هاى س��پيدان )1( و )2(، رازى، محاس��بان )1( و )2(، رخش و همراهان بانك رفاه تا 
پايان اسفندماه تمديد شد.

به گزارش روابط عمومی بانك رفاه كارگران، در راس��تاى حفظ و اس��تمرار طرح هاى ياد شده در سبد خدمات 
بانك رفاه و همچنين پاسخگويی به درخواست هاى آن دسته از متقاضيان كه در موعد مقرر موفق به دريافت 
تسهيالت مذكور نشده اند، مدت زمان اجراى طرح هاى ياد شده، صرفا تا پايان اسفند ماه سال جارى تمديد شد. 

)روابط عمومی بانك رفاه(

عرضه«توکن»ازاولمهرماهدرشعبسراسرکشوربانكکارآفرین

بانك كارآفرين براى افزايش ضريب امنيت اينترنت بانك خود دس��تگاه توليد رمز يك بار مصرف توكن 
را عرضه كرد. به گزارش روابط عمومی بانك كارآفرين، عرضه دس��تگاه هاى توليد رمز توكن جهت باال 

بردن ضريب استفاده از اينترنت بانك از اوايل مهرماه جارى در سراسر شعب صورت می گيرد.
اين گزارش با اش��اره به قابليت هاى دستگاه توكن، می افزايد: »دستگاه توكن قابليت ارايه خدماتی چون 
انتقال وجه بين بانكی، انتقال وجه كارت به كارت )ش��تابی و غيرشتابی( و مسدود نمودن كارت برداشت 

در سامانه اينترنت بانك را براى مشتريان گرامی در بردارد.«
گفتنی اس��ت دس��تگاه توليد رمز يك بار مصرف توكن، وس��يله اى براى توليد رمز پويا جهت ورود به س��امانه اينترنت بانك و انجام 
تراكنش هاى مالی براى هر مش��ترى به صورت شخصی اس��ت. ضمنا اين دستگاه از طريق توليد رمزهاى مختلف و غيرقابل حدس 
ك��ه فقط يك بار و براى انجام يك تراكنش قابل اس��تفاده هس��تند، امكان باال بردن ضريب امني��ت اينترنت بانك را فراهم می كند. 

)روابط عمومی بانك كارآفرين(

بانكصادراتایراناقساطراتلفنیدریافتمیکند

بانك صادرات ايران امكان دريافت اقساط تسهيالت از طريق تلفن بانك را عملياتی كرد.
براين اس��اس مشتريانی كه از اين بانك تس��هيالت گرفته اند می توانند بدون مراجعه به شعبه و از طريق 
تلفن بانك ) 09602(، صرفا با اس��تفاده از كارت هاى بانك صادرات نس��بت به باز پرداخت اقس��اط خود 

اقدام كنند.
بانك صادرات با ايجاد مركز صداى سپهر با كد 09602 كه در سراسر كشور قابل دسترسی است، خدماتی 

نظير اطالع از آخرين وضعيت موجودى حساب، اطالع از سه گردش آخرحساب، دريافت صورتحساب از طريق نمابر، اعالم مفقودى 
كارت، اطالع از آخرين وضعيت چك، انتقال وجه بين حس��اب هاى مش��ترى و دريافت اقس��اط تسهيالت مشتريان را از طريق تلفن 

بانك ارايه مي كند. 
همچنين اين مركز خدماتی همچون پرداخت و ثبت نام پرداخت خودكار دوره اى قبوض، اطالع از نش��انی و تلفن ش��عب، اطالع از 
انواع خدمات بانكی، اطالع از آخرين وضعيت س��هام بانك را فراهم س��اخته و كارشناس��ان اين مركز آماده دريافت و اعالم شكايت، 

پيشنهادها، انتقادات و ارايه مشاوره به مشتريان می باشند. )اعتبار(

پرداختاینترنتیحقبیمهازطریقبانكسپه

دارندگان حس��اب هاى عابربانك و جارى طاليی در بانك س��په از اين پس قادر به واريز وجوه فيش هاى 
مربوط به پرداخت حق بيمه سازمان تامين اجتماعی به طور اينترنتی خواهند بود.

»حس��ين صلواتی« رييس اداره كل خدمات فناورى اطالعات و توس��عه بانكدارى نوين بانك سپه گفت: 
»بانك س��په در راس��تاى كاهش مراجعات به ش��عبه و ترويج بانكدارى الكترونيك اقدام به ارايه خدمات 

ويژه سازمانی از طريق كانال اينترنت بانك كرده است.«
وى افزود: »از جمله اين خدمات، امكان پرداخت حق بيمه سازمان تامين اجتماعی از طريق درگاه اينترنتی بانك سپه است. دارندگان 
حساب هاى عابربانك و جارى طاليی در بانك سپه می توانند از طريق اينترنت بانك سپه نسبت به واريز وجوه فيش هاى مربوط به 

پرداخت حق بيمه سازمان تامين اجتماعی در هر ساعتی از شبانه روز اقدام كنند.«
وى افزود: »در آينده نيز با ملحق شدن ساير سازمان ها و موسسات بزرگ به اين طرح، اين گونه خدمات توسعه خواهند يافت.« )بيما(

53برابررشددراستفادهازدرگاهپرداختاینترنتی«دامون»بانكصادراتایران

با گسترش بكارگيرى از سامانه پرداخت اينترنتی دامون بانك صادرات ايران مبلغ تراكنش هاى اين درگاه 
با 53 برابر رشد در پايان مردادماه سال جارى به 172 ميليارد ريال رسيد.

درگاه اينترنتی مركز واريز نقدى )دامون( بانك صادرات ايران در پايان مرداد ماه سال جارى نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته معادل 520 درصد در تعداد و پنج هزار و 300 درصد در مبلغ تراكنش ها رشد داشته 
اس��ت كه اين رش��د در مردادماه سال جارى نسبت به ماه قبل معادل 438 درصد در تعداد و 136 درصد در 

مبلغ تراكنش ها بوده است. )روابط عمومی بانك صادرات ايران(

بانكرفاهکارگرانازفهرستتحریماتحادیهاروپاخارجشد

با تالش و اقدام هماهنگ بخش هاى بين الملل و حقوقی بانك رفاه، اين بانك از فهرست تحريم اتحاديه 
اروپا خارج ش��د. »فرخ نژاد« عضو هيات مديره بانك رفاه با اعالم اين مطلب افزود: »در مرداد ماه س��ال 
89 ) برابر با 26 جوالى2010( بانك رفاه بر اس��اس قطعنامه و تصميم ش��وراى اتحاديه اروپا بدون ارايه 
هيچ دليل منطقی و صرفا بر اساس مواضع سياسی، در فهرست تحريم اين اتحاديه قرار گرفت و متعاقب 

آن اقدامات حقوقی بانك رفاه براى پيگيرى موضوع آغاز شد.«
عض��و هي��أت مديره بانك افزود: »با توجه به اينك��ه فعاليت هاى بانك رفاه كامال در چارچوب قواني��ن و مقررات و بدون هيچ تخلفی 
صورت می گيرد، بالفاصله با همكارى مركز امور حقوقی و بين الملل رياس��ت جمهورى و با اس��تخدام وكيل مجرب بين المللی اقدامات 
حقوق��ی الزم ص��ورت پذيرف��ت و تقاضاى بانك رفاه مبن��ی بر لغو تحريم، ب��ه دادگاه عالی اتحاديه اروپا كه در لوكزامبورگ مس��تقر 

است ارايه شد.«
فرخ نژاد در ادامه و با اشاره به آخرين جلسه دادگاه در تاريخ 1391/12/22 دركشور لوكزامبورگ اظهار داشت: »خوشبختانه مستندات 
بانك و لوايح وكيل قانونی بانك مورد قبول دادگاه عالی اتحاديه اروپا قرار گرفت و بانك رفاه پس از حدود س��ه س��ال تالش مداوم 

در تاريخ ياد شده از فهرست تحريم ها خارج شد.« )بيما(

Our Customers
اخبارمشتریان

اخبار مشترياناخبار مشتريان
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بخـش پانزدهم

v i e w  p o i n t
دیـــدگـاه

ادارهروابـــطعـمــومـــی

چگونه مدير خود را اداره كنيد

منبع  
 آزبرن، كريستينا )1388( چگونه مدير خود را اداره كنيم، مترجم على فروزفر، نشر مبلغان

مداخله ها را كاهش دهيد
دخالت هاى پى در پى، شما را از تمركز بر هدف هاى مهم باز مى دارند. زمانى را كه در اختيار داريد تجزيه و تحليل كنيد و روشن سازيد 
كه چه فعاليت هايى وقت را هدر مى دهند و چه كس�انى بيش�ترين مزاحمت ها را براى ش�ما فراهم مى آورند. س�پس برنامه روزانه خود 

را به گون�ه اى طرح ري�زى كنيد كه اين دخالت ها و مزاحمت ها به حداقل برس�د. مى توانيد در اتاق كارتان را در 
ساعاتى از روز ببنديد. اگر در يك دفتر باز با فضاهاى ادارى مشترك كار مى كنيد، عالمت هاى دو جانبه اى 

را با همكارانتان قرارداد كنيد تا در زمان هايى كه نياز به آرامش و تمركز داريد، متوجه ماجرا بشوند.
جلس�ات با مدير و همكارانتان را تا حد ممكن كوتاه برگزار كنيد و در آغاز جلس�ه، با اش�اره به سقف 
زمانى، تمركز و دقت اعضاى جلسه را برانگيزيد. در عين حال، به  شيوه  خاص مديرتان در اداره كردن 
وقت بينديش�يد و يقين حاصل كنيد كه ش�ما وسيله يكى از مداخله ها يا مزاحمت ها ى او قرار نخواهيد 

گرفت.

«نه گفتن» را بياموزيد
اگر مجبوريد كه درخواست مديرتان را براى انجام دادن كار جديدى رد كنيد، اين كار را به طور شفاف و قاطع و با رعايت حساسيت هاى 
احتمال�ى انج�ام دهيد. ضمن تصديق اصل درخواس�ت، داليل ناتوانى خود را براى پذيرش آن كار بي�ان كنيد. دليل اين عدم پذيرش 
معم�وال درگي�رى ش�ما با چند كار ديگر اس�ت كه در صورت به عه�ده گرفتن كار جدي�د، احتماال بر زمين 
خواهن�د مان�د. مى توانيد فهرس�ت اي�ن كارها را به صورت فش�رده به مديرتان ي�ادآورى كنيد و از او 
بپرسيد كه براى سامان دهى كار جديد، چه بايد كرد. بهترين پاسخ شما در چنين وضعيتى نه گفتن 
اس�ت. اگ�ر نپذيرفتن اي�ن كار را با پوزش ها و عذره�اى اضافى همراه كنيد، ممكن اس�ت نتوانيد 
منظ�ور واقعى خود را به او منتقل كنيد. هرگاه اطمينان كافى نداريد كه قادر به پذيرش مس�ووليت 
كار جديد هس�تيد، براى فكر كردن درباره موضوع، از او مهلت بخواهيد و پاس�خ قطعى را به زمان 

ديگرى موكول كنيد.  

براى 

رد كردن كار جديد، 

توضيح دهيد كه گرچه دشوار 

است، ولى مجبوريد كه پاسخ نه 

بدهيد

هنگامى 

كه نياز به آرامش و 

تمركز داريد تلفن خود را به 

خط ديگرى منتقل كنيد يا در 

حالت پيامگير قرار دهيد

دانستنى هاى صنعت پرداخت الكترونيك
Maestro

مارك تجارى و خدماتی كارت نقدى مستركارت

Mail Order
خريد محصوالت و خدمات با استفاده از ايميل

Markup Language
نوعی زبان توصيفی اس��ت كه متن و اطالعات اضافه درباره متن را با هم ادغام می كند. بهترين نمونه ش��ناخته شده آن زبان

HTML  است كه مخفف Hyper Text Markup Language  به معنی زبان نشانه گذارى فوق متنی است.

Merchant
پذيرنده؛ هر فرد يا كمپانی تجارى كه با شركت ها و بانك هاى عامل مانند ويزا و مستركارت وارد توافقنامه همكارى می شود. 

Merchant Account
حساب پذيرنده؛ حسابی است كه توسط پذيرنده براى دريافت وجوه حاصل از ارايه خدمات يا فروش محصوالت گشايش می يابد. 

Merchant Bank
بانك پذيرنده يا بانك عامل؛ بانك يا س��ازمانی كه حس��اب هاى پذيرنده را تهيه كرده و بوسيله آن پذيرندگان امكان پذيرش 
كارت هاى اعتبارى و نقدى را می يابند. بانك عامل پس از تكميل تراكنش، وجوه را از دارنده كارت دريافت كرده و آن را به 

حساب پذيرنده منتقل می كند.

Merchant Identification Number (MID)
كد شناس��ايی پذيرنده؛ يك ش��ماره منحصربفرد براى شناسايی و رديابی پذيرنده در پروسه انجام تراكنش. اين شماره توسط 

بانك عامل تهيه می شود و در برخی موارد به اختصار شماره پذيرنده نيز خوانده می شود.

Merchant Service Provider (MSP)
فراهم كننده خدمات پذيرنده؛ بانك يا سازمانی كه خدمات مورد نياز براى پردازش تراكنش هاى مالی را فراهم می كند.  

Micro-payment
اصطالحی كه براى پرداخت هاى خرد كه مقدارشان كمتر از 50 يورو است به كار برده می شود.

Money Order
دستورى كه وجهی را از يك حساب بانكی به ديگرى انتقال می دهد.

MoTo
Mail Order ،Telephone Order خريد كاال يا خدمات از طريق ايميل يا تلفن

شماره 5

E-Payment Terms

اصطالحات
پرداختالكترونیك

ادارهروابـــطعـمــومـــی
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واگذارى اختيار بايد با «حسابرسى» و «حساب خواهى» همراه باشد  
براى كارآمد كردن مديريت الزم اس�ت  نظارت و بازرس�ى همراه حسابرسى و حساب  خواهى دقيق باشد 

زيرا نظارت و بازرسى  بدون حسابرسى و محاسبه نمى تواند نتايج  مثبت موردنظر را داشته باشد.
در بعضى از نامه هاى اميرالمومنين عبارت  «ارفع الّى حسابك» )حسابت را براى من  بفرست( حكايت گر 
روش امام عليه الّسالم در حسابرسى دقيق از كارگزارانش است. در نامه  خود به يكى از فرماندارانش در 
س�ال40 هجرى پس از يادآورى گزارش هايى كه در مورد او به امام عليه الّس�الم رسيده مى فرمايد: «به 
من  خبر رسيده كه كشت زمين ها را برداشته و آنچه  را كه مى توانستى گرفته و آنچه كه در اختيار داشتى 
به خيانت خورده اى، پس هرچه زودتر حس�اب اموال را براى من بفرس�ت و بدان كه  حسابرسى خداوند 

از حسابرسى مردم سخت تر است.» 
از ديگ�ر نامه ه�اى امام در نظارت بر كارگزارانش نامه اى اس�ت كه آن حضرت به  زيادابن ابيه جانش�ين 
فرماندارش «عبد اّهللا  بن عباس» در بصره نوش�ته اس�ت. ايشان  مى نويس�د: «همانا من، براستى به خدا 
سوگند مى خورم اگر به من گزارش كنند كه در اموال  عمومى خيانت كردى كم يا زياد، چنان بر تو سخت 

گيرم كه كم بهره شده و در هزينه عيال، درمانده و خوار و سرگردان شوى.»



با انتقال اختيارات، تفويض كننده سلب  مسووليت نمى شود 
تفويض اختيار به فردى از سوى رييس و مدير مافوق به معناى رفع مسووليت نيست، بلكه  روشى براى 

اداره بهتر امور است و در نهايت  امور به فرد تفويض كننده بازگشت مى كند.
امير المومنين اگر مسووليتى را به كارگزارى  واگذار مى كرد، ضمن آن كه او را زير ذره بين  نظارت و بازرسى 
قرار مى داد و اگر تخلفى  انجام مى گرفت مورد مواخذه و معاتبه قرار مى داد، با اين وجود در برابر اقدامات  
كارگزارش خود را مس�وول مى دانس�ت و چنان چه اش�تباهى رخ مى داد با جديت به آن  رسيدگى مى كرد. 
امام عليه الّس�الم به كارگزاران خود يادآورى مى كرد كه آنان مس�وول اعمال و اقدامات افراد زير دس�ت 

خود هستند و بايد پاسخ گوى اعمال آن باشند. 
عل�ى عليه الّس�الم وقتى به بى لياقتى و تخلف يك�ى از حكام و مامورينش مطمئن  ش�د بدون  درنگ او را 
بركنار كرده، خطاب به وى  نوشت: «هرگاه نامه من به تو رسيد آن چه از كار ما در دست توست حفظ كن 

تا كسى را به سوى  تو بفرستم تا آن ها را از تو تحويل گيرد.»
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گـفتوگـو
I n t e r v i e w

مریمباغشاهی
ادارهروابـــطعـمــومـــی

P a u s e
اندیشــــه

ادارهروابـــطعـمــومـــی
P a u s e
اندیشــــه

�صا��ه با دو �ن از کار�نان سا�ی  ا�ان ��ش
مهدى اكبرى كارمند دفترى دفتر كرمانشاه

از طريق اس��تاد دانش��گاهم جناب آقاى دكتر مردوخی كه دبير دفتر قبلی شركت ايران كيش در استان كرمانشاه بود با 
شركت آشنا شدم و هم اكنون به عنوان كارمند دفترى مشغول به فعاليت هستم.

با سخت كوش��ی و پش��تكار و با راهنمايی ها و مديريت قوى دبير دفتر محترم اس��تان جناب آقاى مهندس ميرحسينی 
تمام انرژى ام را صرف كارهاى ش��ركت كرده ام و با توجه به ش��رايط خاص ش��ركت روز به روز بر تجربيات، پشتكار و 

دانشم در مديريت شرايط خاص افزوده شده است.
مش��ترى مدارى و توس��عه و پيشرفت هر چه بيشتر شركت از مهمترين خط مشی هاى ش��ركت است. با توجه به افزايش مشتريان شركت و بانك هاى طرف 
قرارداد، رسيدگی و سركشی مداوم و حفظ و نگهدارى پذيرندگان و برآوردن نياز بانك هاى طرف قرارداد در كنار اجراى الزامات شاپرك از دغدغه هاى اصلی 

دبيران محترم دفاتر است كه با افزايش نيروهاى دفاتر و تفكيك امور و اصالح نرم افزارهاى دستگاه ها قابل حل خواهد بود.
الزم به ذكر اس��ت ايران كيش به عنوان يكی از س��ه شركت برتر استان رقابت تنگاتنگی با شركت به پرداخت ملت و شركت تجارت الكترونيك پارسيان در 

اين استان دارد.
يكى از خاطرات تمام لحظات كار در ش��ركت و تالش ش��بانه روزى جهت ارتقا و پيش��رفت ش��ركت و انجام امور محوله در كنار تمام همكاران محترم 

شركت خاطره هايی ماندگار است. 

بابك رئوفى كارشناس پشتيبان دفتر كرمانشاه

بابك رئوفی هس��تم، متولد سال 1364، داراي مدرك مهندسی كامپيوتر گرايش سخت افزار. به مدت يك 
سال، از سال 87 تا 88 به عنوان كارمند در شركت آفرين  باختر كرمانشاه مشغول به كار بودم و سپس توسط 
استاد دانشگاه محل تحصيلم جناب دكتر مردوخی با شركت ايران كيش آشنا شدم و درحال حاضر به عنوان 

پشتيبان فنی دفتر كرمانشاه فعاليت دارم.
كرمانشاه شهرى زيبا و جزو شهرهاى چهار فصل و داراى مناطق توريستی و باستانی از جمله طاقبستان، بيستون، سراب نيلوفر و... است.

يكی از خط مش��ی هاى ش��ركت توس��عه و پيشرفت بيشتر مجموعه اس��ت. از زمان كار در ايران كيش تقويت برنامه ريزى و مديريت زمان با توجه به 
ش��رايط خاص توانس��ته است در پيش��رفت من تاثير به سزايي داشته باش��د. واحد عمليات اجرايي به عنوان واحد مديريت ارتباط با پذيرندگان و ارايه 
خدمات مناس��ب به مش��تريان، نقش مهمی در موفقيت شركت می تواند داشته باش��د. از آنجا كه مشترى مدارى و توسعه شركت يكي از اهداف اين 
واحد است توجه بيشتر به نيازها و خواسته هاى پذيرندگان جهت ارتباط بهتر با پذيرندگان بايستی اعمال شود. در حال حاضر خوشبختانه ايران كيش 

جزو PSPهاى مطرح و كامال شناخته شده در اين استان است.
يكى از خاطرات بعد از مراجعه براى نصب يك پايانه، جوياى خط تلفن ش��دم كه پذيرنده پيرمردى بود. به يك رش��ته سيم لخت در سقف اشاره 
می كرد، اول فكر كردم كه شوخی می كنند، بعد از كمی صحبت اشاره داشتند كه شما چه كارشناسی هستيد كه تجهيزات ساده سيم كشی را نداريد؟ 

خالصه كل مغازه رو  با ما سيم كشی كرد!

مهـدى اكبـرى  از تمام��ی اعض��اى خانواده ام به خصوص پدر و مادر و همس��رم كه در اين مدت، عدم حضور مرا به دليل مش��غله زي��اد كارى تحمل كرده و 
حمايت هاى خود را از من دريغ نكرده اند كمال تشكر را دارم و براى همه اعضاى خانواده بزرگ ايران كيش آرزوى موفقيت می كنم.

بابك رئوفى  كاش دس��تانم آنقدر قدرت داش��ت كه می توانس��تم چرخ دنيا را به كام عزيزانم بچرخانم اما كسی را می شناسم كه بر همه چيز تواناست. همه 
شما را به او می سپارم.

حرف آخـر

اصول مديريتى و سازمان دهى امام علي(ع)

منبع  
 سيد حميد محمدى )1392(، سازماندهى در حكومت پنج ساله امام على )ع(، دانشگاه آزاد اسالمى واحد تهران شمال 



......تولد

س�ركار خان�م نگي�ن توخ�ش، س�ركار خان�م فاطم�ه منتظ�رى 
هدش، س�ركار خانم س�مانه سرلك، س�ركار خانم طاهره سرلك، 

جناب آقاي محمود فاح جلده باخانى

با تق��ديم صم�يم�انه ترين شادباش ها به يمن تولد فرشته كوچكتان، 
آرزومنديم لحظات زندگيتان سرشار از شادى هاى پردوام باد.

......ازدواج

جن�اب آقاي حبيب اله زاهدى سربس�ى، س�ركار خانم س�حر نورى 
زمان آبادى، سركار خانم كيميا عباسى،

 با تقديم هزاران ش�اخه گل س�رخ پيوندتان را تبريك گفته و آرزو 
داريم شادكامى قرين تمامى روزهاى زندگى تان باد.

......انتصاب
جناب آقاي حامد سخن سنج 

)انتصاب به عنوان رييس تداركات(

انتص�اب ش�ما را تبري�ك گفت�ه و برايت�ان موفقي�ت روزاف�زون 
خواستاريم.

    خانواده                              
 ايران كيش

......تسليت

جناب آقاي آرش روادگر 
سركار خانم مريم قادري 

مصيبت وارده را به ش�ما و خانواده محترمتان تسليت گفته و از خداوند 
برايتان شكيبايى و براى آن عزيز آرامش و آمرزش طلب مى كنيم. 

......تقدير و تشكر
اداره توسعه خدمات بانكدارى نوين بانك كارآفرين با ارسال نامه اى از زحمات سركار خانم فرج پور، دبير محترم دفتر استان آذربايجان شرقى با عطف به 

رضايت فعلى پذيرندگان و همچنين حسن عملكرد ايشان، تقدير و تشكر به عمل آورد.
براى اين همكار ساعى آرزوى موفقيت هاى روزافزون داريم.

بانك كارآفرين 
طى نامه اى از همكارى صميمانه و مدبرانه مديريت و پرسنل محترم و خوش خلق شركت طرح نگار اروميه به مديريت آقاى دلخون، تقدير و تشكر كرد.

براى اين پيمانكار محترم، آرزوى توفيق و موفقيت هاى روزافزون داريم.

ارگ سمنان

سمنان، خ سعدی، چهارراه صاحب، ابتدای خیابان شیخ فضل اهلل نوری، جنب لوازم خانگی ویداس، طبقه سوم، واحد 5 

تلفن: 3336424-0231                 فکس: 0231-3322039

نکیش یرا یا ر دفترسمنان،شرکتکارتاعتبا



فروش شارژ تلفن همراه به صورت گروهى

 دستـگاه هاى پايانه فروش ايران كيش
يد شارژ  تنها دستگاه داراى امكان خر
 تـلفن همراه به صورت همزمان و به

تعداد دلخواه در يك تراكنش

www.kiccc.com


