
نفوذ گوشى هاى 
هوشمند به رستوران ها
مشتريان پرداخت  تسهيل  و  انتظار  زمان  كاهش 



همیشه حق با مشتری است زیرا تمامی  مشتریان خود را آگاه و انتخاب گر 
دانسته و جلب رضایت را یک دستاورد مهم تلقی می کنیم.

بند     6
منشور رفتارى شركت

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

4  دومين گردهمايى روساى دفاتر با مديران شركت
شركت  مديران  با  دفاتر  روساى  گردهمايى  دومين   92  /7/11 مورخ  پنجشنبه  روز 

ايران كيش در سالن تياره هتل الله برگزار شد...

6  آشنايى با روش هاى پرداخت موبايلى در رستوران  ها
پيشرفت هاى اخير، دستگاه هاى موبايلى را از ابزارهاى ساده تلفنى به ابزارهاى پيچيده 
پردازش تبديل كرده است. اگرچه امروزه موبايل  در رستوران ها نقش كم رنگى دارد اما 
پيشرفت هاى اخير در صنعت بانكدارى موبايلى به زودى اين ابزار هوشمند را در مركز توجه رستوران ها...

9  ايران كيش
اگر عالقمند به اخبار داخلى شركت ايران كيش هستيد، تازه هاى ايران كيش را در اين 

صفحه بيابيد.

10  بيست نكته اى كه هر پذيرنده  بايستى بداند
20 نكته زير مواردى هستند كه از سوى مراجع مختلف قانونى نظير بانك مركزى، 
شركت الكترونيكى پرداخت كارت (شاپرك) و پليس فتا در جهت ارايه خدمات بهتر، 

حفظ امنيت و جلوگيرى از هرگونه سواستفاده احتمالى مطرح شده است...

12  وضعيت خريد آنالين در كشورهاى عرب زبان 
چه كسانى دركشورهاى عربى به صورت آنالين خريد مى كنند؟ دغدغه هاى آن ها در هنگام 

خريد آنالين چيست؟ در اين شماره اينفوگرافى به اين سواالت پاسخ داده مى شود.

14  مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت 
ايران كيش

مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شركت كارت اعتبارى ايران كيش در روز 22 
مهرماه 1392 در سالن گلزار هتل الله تهران برگزار شد....

16  اين چهره ها صنعت پرداخت موبايلى را متحول كرده اند
در اين شماره كه قسمت اول آن در ماهنامه شماره 42 منتشر شد، به معرفى افراد مطرحى 

كه با پشتكار و هوش خود صنعت پرداخت موبايلى را متحول كردند، خواهيم پرداخت.

20  دانستنى هاى 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 ديگرى از قبيل مصاحبه با كاركنان ساعى شركت ايران كيش، مطالب 
خواندنى صفحه «انديشه»، «مشتريان ما» و صفحه دفاتر و نمايندگى ها و...
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نشريه داخلي شركت كارت اعتبارى ايران كيش (سهامى عام) 
اولين نشريه تخصصي صنعت  PSP كشور

مسوول تحريريه: مريم سبزعلى
هيات تحريريه: ندا بيات، مريم باغـشاهى، محمدرضا حـامدى نژاد 

گرافيـك و صفحه آرايى: مهدي ضرغام، آزيتا كوثري، محمد كيهاني كرجي 
امور ادارى و دفترى: مريم كريمي

صاحب امتياز: شركت كارت اعتبارى ايران كيش(سهامى عام)
مدير مسوول: محسن قادرى
تلفكس: 85945515 - 021

پست الكترونيك: 
yareyaran@kiccc.com - yareyarankiccc@gmail.com

www.IranKish-co.ir :نشانى اينترنتى
نشانى: ميدان آرژانتين، خيابان احمدقصير، خيابان 17، شماره 17

ـ شماره چهل و سه، مهر ماه 1392 سال چهارم  





KiCCC Organizational Monthly 

یاریاران9یاریاران   نشریه داخلی ایران کیش/ شماره 42/ شهریور81392 Y A R - E - Y A R A N

KiCCC Organizational Monthly 
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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اداره روابـــط عـمــومـــی
I n f o g r a p h i e
اینفوگــرافی
I n f o g r a p h i e
اینفوگــرافی

درکشورهای عرب زبان
وضعیت

       خريد آنالين

محص�والت را به صورت آنالین 
جستجو می کنند

کاربران عرب پيش از 
خرید، محصوالت خود 
آنالی�ن  به ص�ورت   را 

جستجو می کنند

تجربه  کاربران ع�رب 
خرید آنالین دارند

           به صورت آنالین خرید می کنند

عرب زبانان 
حاشيه خليج فارس

عرب زبانان
شمال آفریقا

عرب زبانان مدیترانه شرقی

عرب زبانان مدیترانه شرقی

عرب زبانان شمال آفریقا

عرب زبانان حاشيه خليج فارس

52 درصد

40 درصد

37 درصد

59 درصد

62 درصد

63 درصد
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نگاهی به گذشته »مارکوس« به عنوان یک »کارآفرین سریالی« به معنی کارآفرین خالق و بالفطره مشهور است. وی که اصالتا اهل فرانسه است، شرکتی به نام GTN را در 
سوییس پایه گذاری کرد که به یکی از بزرگترین اپراتورهای ارتباطاتی در این کشور تبدیل شد. او بعدها شرکت Echovox و سپس Zong را تاسیس کرد که در سال 2011 به 
قیمت 240 میلیون دالر توسط PayPal خریداری شد. مارکوس کمتر از یک سال بعد از این که نایب رییس بخش موبایل شرکت PayPal شد، به سمت مدیرعاملی آن ارتقا یافت.

حال مارکوس به خوبی دریافته است که امنیت و اعتماد در پرداخت های موبایلی مهمترین مسئله از نظر مشتریان است و PayPal آنقدر به این دو مولفه دست یافته 
که در سال 2012 بیش از 14 میلیارد تراکنش موبایلی را ثبت کرده است. وی در گفت و گو با بلومبرگ اظهار داشت: »فاصله میان پرداخت آنالین، آفالین و موبایلی به 
سرعت در حال محو شدن است. باید بتوانیم PayPal را به هر جایی که مشتریان ما هستند ببریم.« مارکوس معتقد است باید احساس و تجربه خرید کردن را دوباره 
احیا کرد زیرا تجربه پرداخت همان تجربه همیش��گی اس��ت و از بین نرفته است. »One way PayPal« سولوشنی است که در همکاری با Jumba Juice در صدد 
ایجاد تجربه واقعی خرید و پرداخت برای مشتری است. به این ترتیب مشتری در حین قدم  زدن ها و تماشای ویترین می تواند با استفاده از صفحات لمسی بزرگ روی 

شیشه حتی هنگامی که فروشگاه بسته است، کاالی مورد نظر را سفارش دهد. سپس کاال برای وی ارسال شده و از طریق PayPal هزینه را می پردازد.
آینده PayPal در همین اواخر اعالم کرد که خود را برای دورانی آماده می کند که مردم می خواهند کار، زندگی و سفر به فضا را تجربه کنند. مارکوس معتقد است: »گردشگری 

در فضا طی چند دهه آینده برای همه امکان پذیر خواهد شد. می خواهیم از هم اکنون همان گزینه ای باشیم که افراد با آن از فضا پرداخت انجام می دهند.«

16 یاریاران

PayPal ریيس

Dave Marcus

نگاهی به گذش�ته »س��ت« متولد بوستون، هنگامی که تنها 12 سال داشت فهرستی از آرزوهای خود را نوشته و وب سایت Giftopedia را راه اندازی کرد که 
هدف آن کمک به یافتن بهترین قیمت برای فهرست کاالهای مورد نیاز افراد بود. ده سال بعد با دریافت چهار میلیون دالر از Google Ventures، اپلیکیشن 

SCVNGR را با هدف ایجاد یک الیه مجازی بازی بر فراز جهان، توسعه داد. 

حال س��ت 25 س��اله، اخیرا در اظهارنظری که روی س��ایت forbes.com قرار گرفت، اعالم کرد به اعتقاد او نوآوری دیگر مرده اس��ت. وی اظهار داشت: 
»دالیل افراد بدبین به نوآوری از این قرار اس��ت: اختراعات گذش��ته نظیر توالت، یخچال و واکس��ن فلج اطفال، مش��کالت بزرگی را حل کرده و جهان را 
تغییر داده اند اما نوآوری ها ی امروزی مثل فیس بوک و اندروید هیچ مشکلی را حل نکرده اند )مگر این که بی حوصلگی را مشکل بدانید(.« به اعتقاد وی، 
مشکالت امروزی مشکالت موجود در زیرساخت ها ست بنابراین هر نوآوری نیز باید در زمینه زیرساخت ها  باشد. یکی از نمونه ها  پرداخت موبایلی است. 
پرداخت موبایلی ش��اید سولوش��ن چندان کاملی برای تکمیل زیرساخت ها ی پرداخت نباشد اما دست کم به عنوان بخشی از سولوشن شناخته می شود. با 

فراهم کردن و تسهیل زمینه توسعه این سرویس، زمینه را برای بهبود عملکرد اقتصاد مهیا خواهیم کرد.« 
آینده ست در یادداشت اخیرش برای fastcompany.com نوشت ترغیب مشتریان به استفاده از یک فناوری جدید اصال آسان نیست اما تبلیغات 
و خوش��نامی  یک برند کار را س��اده تر می کند. »اغلب اوقات یک برند یا تصویری که از آن س��اخته شده، اولین و مهمترین تاثیر را دارد. اگر بتوانید 
با اس��تفاده از برند خود به مش��تری بیاموزید که آن ها پیش از این با نحوه اس��تفاده از محصوالت شما آشنا شده اند، از ابزاری بسیار قدرتمند برای 

ایجاد تغییراتی مهم و تدریجی در رفتار وی برخوردار خواهید شد.«

   اين چهره ها صنعت پرداخت     م�وبايلی را متح�ول ک�رده ان�د
Dave Marcus

Seth PriebatchSeth Priebatch

LevelUp در Ninja مدیر

اداره روابـــط عـمــومـــی
                                مریم سبزعلی

A r t i c l e
مقالــــــه
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دانستنی های صنعت پرداخت الكترونیك
Online Banking

امکان دریافت اطالعات بانکی و مدیریت تراکنش ها از طریق اینترنت برای دارندگان حساب بانکی

Open Source
امکان دسترس��ی کامل به یک نرم افزار را گویند. این بدان معنی اس��ت که نه تنها نرم افزار یک اپکلیکیش��ن به طور کامل در 

دسترس است بلکه کد منبع آن نیز توسط کاربر قابلیت اصالح دارد.  

Outsourcing
برون سپاری بخشی از یک کار به افرادی غیر از کارمندان تمام وقت شرکت

Overdraft
حواله یا برداشت بیش از اعتبار

PAN
شماره حساب شخصی؛ معموال همان شماره ثبت شده روی کارت است.

Payment Authorizing
PIN تایید پرداخت با استفاده از

Payment Gateway Provider
تامین کننده ای که اطالعات دارنده کارت را برای انجام تراکنش های پرداخت ذخیره، پردازش و/یا انتقال می دهد.

Payment Solution
یک سولوشن خاص برای تبادل اطالعات پرداخت میان دو یا چند طرف

Perl
یک زبان برنامه نویسی سطح باال و همه منظوره است. هم اکنون در حوزه های وسیعی از جمله مدیریت سیستم، توسعه وب، 

برنامه ریزی شبکه، توسعه GUI و غیره کاربرد دارد. 

Personal Identification Number (PIN)
ش��ماره شناس��ایی شخصی؛ یک کد عددی که در سیستم های ویژه برای برقراری دسترسی و تایید کاربر استفاده می شود. در 

حقیقت نوعی پسورد است.

Point of Sale Terminal (POS Terminal)
یک دس��تگاه الکترونیک که توس��ط کس��ب و کارهای خرد برای انجام تراکنش های کارتی مورد اس��تفاده قرار می گیرد. اگر 

مشتری حضور داشته باشد کارت روی دستگاه کشیده یا بر روی آن نگه داشته می شود.

شماره 6

E-Payment Terms

اصطالحات
پرداخت الكترونیك

اداره روابـــط عـمــومـــی

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 درخواستى

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 پيشنهادات 
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 Google Play دسـترسی آسـان به کـارت های هدیه 
در آلمان 

»epay« تامین کنن��ده پرداخ��ت الکترونیک، از  
کارت ه��ای هدی��ه »Google Play« در آلمان 

رونمایی کرد.
ش��روع این رونمای��ی از فروش��گاه های حراجی  

و م��واد غذایی ب��وده اس��ت و در پمپ بنزین ها، 
داروخانه ها و فروشگاه های رفاه سراسر آلمان نیز 

ادامه خواهد داشت.
کارت های هدیه Google Play کارت های معروفی هس��تند که برای اس��تفاده 
ش��خصی یا هدیه و برای مش��تریانی که پ��ول نقد را ترجیح می دهند اس��تفاده 
می ش��ود. کاربران می توانند اپلیکیشن های اندروید، فیلم، روزنامه و موزیک را با 

این کارت ها خریداری کنند.
رونمای��ی از این کارت ه��ا موقعیت epay را در حوزه کارت ه��ای هدیه در بازار 
تثبیت کرده اس��ت. مطالعات این ش��رکت نش��ان داده اس��ت تقاضای زیادی از 
 طرف مش��تریان برای سولوش��ن های پیش پرداخت جهت اس��تفاده در فروشگاه

 Google Play وجود دارد.  

آیا LFC جایگزین NFC خواهد شد

ط��رح  آماده س��ازی  ح��ال  در   »ByteLight«
پایلوت��ی برای خوانش��گرهایی با ن��ام »LFC« در 

فروشگاه های چینی است. 
 Light Field« مخف��ف  ک��ه  ط��رح  ای��ن 
Communications« اس��ت به معن��ی ارتباطات 

محدوده نوری است و به نظر می رسد شباهت های 
زیادی با NFC داش��ته باش��د. تکنولوژی مزبور به 
فروش��ندگان کمک می کند به مش��تریان خود از طریق گوشی های موبایل برای 
اهداف وفاداری دسترسی یابند. خوانشگرهای LFC نور درخشانی را که دربردارنده 
سیگنال خاصی است از خود ساطع می کنند و هر گوشی هوشمند مجهز به دوربین 
حتی بدون روش��ن کردن گوش��ی می تواند با اس��تفاده از آن، به یک اپلیکیش��ن 
دسترس��ی یافته یا فروش��گاهی که درآن قرار دارد را جس��تجو کند. با استفاده از 
خوانش��گری که به دستگاه POS موجود در فروشگاه متصل شده است، موقعیت 
مکانی مشتری برای برنامه ها و پروژه های وفاداری تایید می شود. اگرچه در حال 
حاضر تاکید اصلی بر طرح های وفاداری اس��توار است اما این شرکت ادعا می کند 
که به زودی از این روش برای پرداخت ها اس��تفاده خواهد شد و جایگزین مناسب 
و ارزانی برای NFC خواهد بود. دیگر نیازی نیست خرده فروشان یک دهه دیگر 
برای فراگیرش��دن NFC منتظر بمانند زیرا LFC روی هر گوشی هوشمندی کار 
می کن��د. در ح��ال حاضر این کمپانی با همکاری ش��رکت Appconomy، طرح 

LFC را برای چندین پذیرنده در چین به صورت پایلوت پیاده سازی می کند. 

پشتیبانی ضعیف از  سایت های تجارت الکترونیک 

بی��ش از یک س��وم خری��داران 
آنالین از کیفی��ت اجرای قوانین 
از خری��داران آنالی��ن  حمای��ت 

راضی نیستند.
در طول این تحقیق، پژوهشگران 
انجام  آزمایش��ی  خری��د  چندین 
دادند تا دریابند در پروس��ه خرید، 
با  چگون��ه  وب س��ایت  پرس��نل 
مشتریان رفتار می کنند. همچنین 
برای بررس��ی اینکه آیا اپراتورهای س��ایت به تعهدات خود پایبند بوده اند یا خیر 
خریدها قبل از هفت روز )طبق قانون تا هفت روز مش��تری می تواند خرید انجام 

شده را کنسل کند( کنسل شدند.
بنارای��ن گ��زارش، بی��ش از نیم��ی از س��ایت ها ب��ه اج��رای تعه��دات خود در 
بازپرداخ��ت کامل وجوه به مش��تریان در مواقع مورد نی��از پایبند نبوده اند و یک 
 چه��ارم آن ه��ا به ط��ور غیرقانونی وجوه را با کس��ر مقداری از آن به مش��تریان 

بازگردانده اند.
تحقیقات همچنین نش��ان می دهد 43 درصد وب س��ایت ها مشتریان را از حقوق 
قانونی خود در لغو خرید انجام شده مطلع نمی کنند. وضع قوانین در حوزه تجارت 
الکترونیک به چند دلیل مهم اس��ت؛ یکی حمایت از خریداران آنالین و دیگری 

ایجاد اطمینان از بی طرفی و فراهم کردن میدان فروش هموار برای کاربران. 

» PayPal کهکشانی«؛  سولوشن فضایی پرداخت الکترونیک 

ن��ام  ب��ا  جدی��دی  س��رویس   »PayPal«
»PayPal کهکش��انی« را ب��ا ه��دف امکان 

پرداخت در فضا معرفی کرد.
رییس کمپانی PayPal در وبالگ این شرکت 
اظهار داش��ت: »در حال حاضر نیاز به پرداخت 
در خارج از زمین وج��ود دارد. فضانوردانی که 
امروزه در پایگاه های فضایی مس��تقر هستند، 
برای خرید کاالها و خدمات ضروری خود در فضا مانند س��رگرمی ، موس��یقی و 

کتاب الکترونیک نیاز به پرداخت دارند.« 
جزییات بیشتری از این طرح مانند نحوه پشتیبانی از مشتریان، مقررات و قوانین خاص 

این نوع پرداخت و وضع یک ارز رایج میان سیاره ای هنوز مشخص نشده است. 
امروزه تورهای فضایی مثل سابق تنها به سوپر ثروتمندان اختصاص ندارند بلکه 
ثروتمن��دان معمولی نیز می توانند از این تورها اس��تفاده کنن��د. کمپانی تورهای 
فضایی »ریچارد برانس��ون« برنامه دارد تا با دویس��ت هزار دالر به ازای هر نفر، 
اف��راد را به تور فضایی ببرد. در این صورت ارای��ه راهکارهای پرداخت در فضا، 

بیش از پیش اهمیت می یابد.

W o r l d  N e w s
اخبار جهــان

www.thepaypers.com

www.finextra.com/Newswww.thepaypers.com

www.thepaypers.com

»OpenTable« در صدد ارایه سرویس پرداخت 
موبایلی

خدم��ات  ارایه دهن��ده  ش��رکت 
رزرواس��یون آنالی��ن رس��توران ها با 
نام »OpenTable« در حال تس��ت 
قابلیت ه��ای گوش��ی  هم��راه جهت 
پرداخ��ت هزینه رس��توران از طریق 

نرم افزارهای موبایلی است. 
نرم افزار این ش��رکت قبال به مشتریان اجازه می داد تا رستوران مورد نظر خود را 
رزرو کنند اما از طریق نرم افزار جدید، مش��تریان می توانند صورتحساب رستوران 
را نی��ز پرداخت کنند. این ش��رکت قصد دریافت کارم��زد برای هر بار پرداخت را 
ندارد بلکه این  رس��توران ها هس��تند که برای هر تراکن��ش کارت اعتباری یک 
کارمزد اس��تاندارد پرداخت خواهند کرد. این ش��رکت در حال حاضر به 28 هزار 

رستوران در سراسر جهان خدمات ارایه می دهد.

خرید اپلیکیشن تجارت الکترونیک Lexity توسط یاهو

یاهو پلت فرم اپلیکیش��ن 
الکترونی��ک  تج��ارت 
Lexity را خری��د. طبق 

ش��رکت،  ای��ن  س��ایت 
تمام س��رویس های این 
خواهد  فع��ال  نرم اف��زار 
مان��د و Lexity همچنان تمامی پذیرندگان را روی هر پایگاه تجارت الکترونیک 

پشتیبانی خواهد کرد.
الزم به ذکر است که Lexity یکی از ابزارهای تجزیه  و تحلیل ترافیک سایت ها 
برای کسب وکار های کوچک اس��ت و هم اکنون به مشتریان بی شماری در 114 
کشور دنیا سرویس ارایه می دهد. از جمله این سرویس ها می توان به مانیتورینگ 
آنی فعالیت های کاربران، چت های آنالین با کاربران، فراهم کردن دید منطقی و 
واقع بینانه بازاریابی، مشاهده ترافیک و درآمد سایت و پیش بینی فروش براساس 

روند گذشته اشاره کرد. 

eBay توسعه سرویس تحویل آنی کاالها توسط
eBay از گس��ترش س��رویس تحویل آنی کاال که »eBay Now« نام دارد و از س��ال 2012 برای برخی از فروشگاه های 

زنجیره ای همچون Target فعال شده است، خبر داد. 
eBay با مش��ارکت خرده فروشان، شبکه ای از فروش��گاه های فیزیکی ایجاد کرده که همانند یک انبار کوچک برای توزیع 

کاالهایی که  اینترنتی خریداری ش��ده اند، عمل می کند. گوگل نیز در حال تس��ت سرویس مشابهی برای تحویل آنی کاال 
از طریقGoogle Shopping Express اس��ت. فروش��گاه های زنجیره ای Wal-Mart نیز این س��رویس را در برخی از 

شهرهای ایاالت متحده آمریکا فعال کرده اند. eBay هم اکنون 5 دالر برای سفارشات باالی 25 دالر برای ارایه این سرویس دریافت می کند.

Apple؛ گامی بزرگتر به سوی تجارت موبایلی
اپ��ل قص��د دارد مولفه هایی ب��ه ورژن جدید 
 iOS سیس��تم عامل موبایل��ی خ��ود با ن��ام
بیفزاید. پیش بینی می ش��ود ای��ن مولفه ها به 
مصرف کنن��دگان کمک  کند تا با اس��تفاده از 
گوشی ها و تبلت های اپل راحت تر خرید کنند.

دو مش��خصه اصلی این سیستم عامل تقویت 
خریدهای تجاری است. یکی از این مولفه ها 
iCloud Keychain اس��ت که می تواند پس��وردها، آدرس ها و اطالعات کارت 

پرداخت را از طریق س��رورهای اپل برای تمام گوش��ی های اپل در دسترس قرار 
 دهد. مولفه دیگر، AirDrop اس��ت. این مولفه، یک س��رویس به اشتراک گذاری 
اطالع��ات اس��ت. iCloud Keychain ورژن جدی��د Keychain اس��ت ک��ه 
در ح��ال حاض��ر تنها روی لپ تاپ های اپل قابل دسترس��ی اس��ت. ورژن جدید 
امکان دسترس��ی اطالعات کدگذاری ش��ده در iCloud Keychain را صرفنظر 
از نوع گوش��ی اپل برای کاربران فراهم می کند. این مولفه همانند قابلیت تکمیل 
خودکاری است که در بس��یاری از مرورگرهای وب استفاده می شود به طوری که 

اطالعات ذخیره شده به طور خودکار فیلدهای اطالعاتی را پر می کنند. 

حجـم تراکـنش های پرداخـت سه وجـهی در چـین به 

1.13 تریلیون دالر رسید

در نیمه نخست سال مالی 2013 حجم 
کل تراکنش های سه وجهی در چین به 
1.13 تریلیون دالر رس��ید. این رکورد 
تازه، 66 درصد حجم کل تراکنش های 

2012 است.
 China« ،مطاب��ق ب��ا آم��ار منتش��ره
UnionPay« ش��رکت ارای��ه دهن��ده 

خدمات پذیرندگی، با س��هم بازار 46.3 در صدر این رتبه بندی قرار گرفته اس��ت. 
»Alipay« نی��ز با 17.8 درص��د در رتبه دوم قرار دارد. همی��ن منبع، پایانه های 
فروش و پرداخت های آنالین را دو بخش عمده پرداخت های س��ه وجهی در این 

آمار دانسته و از سهم 97 درصدی آن ها خبر داد. 
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سـال 92 دومين گردهمايى روسـاى دفاتر با مديران شـركت در

ی دفاتر با مدیران شرکت کارت اعتباری ایران کیش در سالن تیاره هتل الله برگزار شد. 
روز پنجشنبه مورخ 7/11/ 92 دومین گردهمایی روسا

سخنرانى مديركل عمليات اجرايى

در آغاز این همایش جناب آقای جعفری، مدیرکل عملیات اجرایی به بررسی وضعیت کلی شرکت در خصوص پایانه های منصوبه، سرانه مبلغ 

و حجم تراکنش های انجام شده توسط پایانه های فروش ایران کیش و شهرهای با باالترین و پایین ترین سرانه مبلغ و حجم تراکنش پرداخت 

ی دفاتر و پشتیبان های حاضر در همایش رساند. 
و تغییرات عمده ای که در واحد عملیات اجرایی روی داده است را به سمع روسا

سخنرانى مدير عامل

»محسن قادری« مدیرعامل ایران کیش بعد از سخنرانی کوتاهی به اهم اقدامات انجام گرفته در سه ماهه اخیر پرداخت و مشکالت طرح شده 

ی قرار داد.
مورد بازبین

خرداد ماه 92( را 
ی دفاتر در همایش پیشین )13 

توسط روسا

تقدير و تشكر از يكى از روساى دفاتر موفق

 رفتار و رابطه خوب ایشان، با اهدای لوحی، 
در این همایش از زحمات »امین براتی« رییس دفتر خراس��ان جنوبی، بر اس��اس تقدیر بانک ها از

تقدیر شد.

سخنرانى دكتر شفيعى ، پزشك معتمد شركت

دکتر شفیعی، پزشک معتمد شرکت نیز برای سخنرانی پشت تریبون آمد و ضمن معرفی خود اعالم کرد که از این پس همکاران ایران کیشی 

شاوره دریافت کنند:
رد زیر از ایشان م

می توانند درخصوص موا

 مشاوره پزشکی در خصوص عمل جراحی

 چکاپ سالیانه

 بستری شدن و عمل جراحی

ق رفاه برای بیماران صعب العالج و دیگری ارایه 
 وی همچنین حامل چند خبر خوب برای همکاران ایران کیش��ی بود از جمله تاس��یس صندو

خدمات دندان پزشکی و بهبود بیمه درمانی در آینده ای نه چندان دور.

برگزارى جلسه پرسش و پاسخ

ی دفاتر مطرح و مدیران به 
جلس��ه پرس��ش و پاسخ مطابق همایش های گذشته برگزار شد اما این بار سواالت توس��ط یکی از نمایندگان روسا

پرسش های مطرح شده یک به یک پاسخ دادند.

در ادامه همایش برخی از دوس��تان به ارایه راه حل هایی برای حل مش��کالت جاری ش��رکت پرداختند و مقرر شد برای بهترین پیشنهاد ارسال 

ن ابراز امیدواری نسبت به آینده شرکت، اظهار داشتند: »مطمئنم که 
ش��ود. در این همایش مدیر عامل ضم

جایزه ویژه ای در نظر گرفته 
ش��ده 

کشتی ایران کیش به ساحل آرام خواهد رسید.«
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پيشـرفت هاى اخيـر، دسـتگاه هاى موبايل را از ابزارهاى سـاده تلفنى بـه ابزارهاى پيچيده پردازش تبديل كرده اسـت. اگرچه امـروزه موبايل  در 
رسـتوران ها نقش كم رنگى دارد اما پيشـرفت هاى اخير در صنعت بانكدارى موبايلى به زودى اين ابزار هوشـمند را در مركز توجه رستوران ها قرار 
خواهـد داد. در تحقيـق انجام شـده توسـط Juniper Research (تامين كننده اروپايى تجهيزات هوش تجارى)، پيش بينى شـده اسـت در 

سال هاى 2010 تا 2014 رشد پرداخت هاى موبايلى از 170 ميليارد دالر به 630 ميليارد دالر خواهد رسيد. 
رسـتوران ها بايسـتى مشـخص كنند كه پرداخت هاى موبايلى چه نقشـى در تجارت آن ها ايفا مى كنند. گزارش پيش رو به پذيرندگان رستوران ها 

كمك مى كند تا گام هاى اوليه را در پياده سازى سيستم هاى پرداخت موبايلى بردارند.

آپشن هاى پرداخت موبايلى براى رستوران ها
پرداخت های موبایلی را به دو دسته می توان تقسیم کرد؛ از راه نزدیک و از راه دور. هر یک از این روش ها رویکردها و تکنولوژی های متفاوتی را به کار می گیرند 

که نیازمند نرم افزار و سخت افزار خاص در طرف مشتری یا رستوران مربوطه است.

پرداخت هاى از راه نزديك موبايلى                                 پرداخت هاى از راه دور موبايلى
 پرداخت های اس ام اسی                             )NFC( ارتباطات محدوده نزدیک 

 پرداخت های اینترنتی  پرداخت های بارکدی                                                 
 پرداخت با کدهای عددی                                                      پرداخت های اپلیکیشن محور

پرداخت هاى موبايلى از راه نزديك
 ،NFC پرداخت های از راه نزدیک ویژه زمانی اس��ت که مش��تری هنگام انجام تراکنش در رس��توران حضور دارد. انواع پرداخت های از راه نزدیک عبارت اند از

پرداخت های بارکدی و پرداخت  با کدهای عددی.

آشنايى با روش هاى 
در  پرداخـت موبايلـى 

رستوران  ها
یاریاران7 Y A R - E - Y A R A N

NFC چیست؟
تکنولوژی NFC اخیرا به عنوان یکی از قدرتمندترین روش های پرداخت موبایلی شناخته شده است. پرداخت های NFC را پرداخت های غیرتماسی نیز می نامند 
زیرا موبایل هرگز POS را لمس نمی کند. در این نوع پرداخت، تمام سخت افزار و داده های مورد نیاز برای انجام پرداخت روی گوشی هوشمند مشتری سوار است. 
با وارد کردن PIN توسط کاربر در گوشی، سیم کارت به اطالعات حساب بانکی مشتری دسترسی می یابد. مشتری یکی از حساب های بانکی را انتخاب می کند 
سپس گوشی را در فاصله نزدیکی از POS نگه می دارد. دستگاه POS اطالعات پرداخت را از گوشی و از طریق انتقال امواج کوتاه برد رادیویی ارسال می کند.

تراکنش  NFC، 63 درصد از پرداخت های نقدی و 53 درصد از پرداخت با کارت های اعتباری س��ریعتر اس��ت. ویژگی قابل توجه NFC برای مش��تریان، کیف 
پول موبایلی است؛ برنامه کاربردی که کاربران گوشی های هوشمند برای جمع آوری و نظم دهی اطالعات پرداخت استفاده می کنند. این برنامه ممکن است از 

قبل روی گوشی نصب شده باشد یا اینکه توسط کاربر از یک منبع معتبر دانلود شود.
هر حساب در کیف پول موبایلی به عنوان کارت نرم شناخته می شود. برای اضافه کردن آن ها در کیف پول موبایلی، کاربر درخواست دانلود آن را به صادرکننده 
کارت ارس��ال می کند. پس از تایید هویت مش��تری، صادرکننده امکان دانلود آن را برای مشتری فراهم می کند. در اپلیکیشن کیف پول موبایلی، کاربر می تواند 

حساب ها را سازماندهی کرده و همچنین مشخصه های امنیتی خود را تعیین کند.
پرداخت های NFC می تواند با استفاده از همان تکنولوژی ای که در POSها برای خوانش میکروچیپ های تعبیه شده در کارت های بانکی غیرتماسی استفاده 
ش��ده، انجام ش��ود. استقرار دستگاه های POS برای پرداخت های NFC با فرمت س��رویس کامل )یعنی پرداخت سر میز( کمی پیچیده تر است. اکثر مشتریان 
رس��توران ها تمایلی ندارند تا گوش��ی هوشمند خود را برای پرداخت صورتحساب به دست خدمتکار رس��توران بسپارند و رستوران باید برای یک POS وایرلس 

قابل حمل هزینه بپردازد.
کاربران گوش��ی های هوش��مند با ذخیره اطالعات کارت ها در گوشی مجهز به NFC از حمل کارت های فیزیکی بی نیاز خواهند شد و همچنین می توانند کیف 
پول موبایلی خود را به طور خودکار و از طریق دانلود از صادرکننده کارت، هر زمان که تغییری در اطالعات پرداخت یا روش پرداخت صورت گیرد به روزرسانی 

کنند )مانند به روزرسانی تاریخ انقضای کارت بانکی(.

پرداخت های بارکدی
بیشترین بخش پرداخت های از راه نزدیک در آمریکا توسط این نوع پرداخت صورت می گیرد. یک اپراتور رستوران می تواند 

از دو راه این سیستم را راه اندازی کند.

 نمايش باركد روى گوشى هاى هوشمند
در این روش مش��تری گش��ایش حس��اب کرده و منابع بودجه را تعیین می کند. این اطالعات می تواند در سرور رستوران یا 
روی س��رور یک ش��رکت طرف سوم نگهداری شود. مانند روش NFC مش��تری می تواند یک حساب مشخص را به عنوان 
پیش فرض تعریف کند. مشتریان با ورود امن از طریق گوشی موبایل به اطالعات حساب دسترسی می یابند. با نزدیک کردن 
صورتحس��اب، یک درخواس��ت انجام تراکنش توسط دستگاه POS به صف پرداخت سرور منتقل می شود. سرور یک بارکد 
دوبعدی به مشتری فرستاده و منتظر یک تراکنش مشابه از رستوران می ماند. صندوقدار بارکد دو بعدی را اسکن می کند و 

با مقایسه تراکنش روی سرور و اطمینان از یکی بودن آن ها تراکنش کامل خواهد شد.

مزيت
 عدم نیاز به سرمایه گذاری گسترده در زمینه سخت افزاری چه در نزد مشتری و چه نزد خرده فروش

معايب
 مشتریان ممکن است نیازمند دانلود اپلیکیشن های متفاوت در POSهای متفاوت باشند.

 سیستم ممکن است در معرض خطاهای نرم افزاری یا سخت افزاری گوشی های هوشمند مشتریان قرار گیرد.

 POS نمايش باركد روى دستگاه 
این مورد کامال شبیه مورد باال بوده با این تفاوت که سیستم POS رستوران درخواست پرداخت را تولید می کند. دوربین گوشی هوشمند که به یک خوانشگر 
نوری مجهز است، بارکدها را اسکن می کند. سپس مشتری بایستی اطالعات صورتحساب اسکن شده را به سرور ارسال کند. آن گاه اطالعات تراکنش ها چک 

شده و بعد از این که از یکسان بودن آن ها اطمینان حاصل شد، پرداخت به پایان می رسد.
هر دو روش پرداخت بارکدی نیازمند آن است که مشتری از یک نرم افزار موبایلی که به سیستم POS رستوران متصل شده است، استفاده کند. رستوران هایی 
که نمایش بارکد روی گوش��ی های هوش��مند را انتخاب می کنند باید یک وس��یله اسکنر نوری نیز نصب کنند. آن دسته که روش نمایش روی POS را ترجیح 

می دهند نیازی به اسکنر ندارند اما نیازمند وسیله ای برای نمایش بارکد هستند.

پرداخت هاى 
باركدى به دو روش 
امكان   پذير است: 
نمايش باركد روى 

گوشى هاى هوشمند 
و نمايش باركد روى 

POS دستگاه

اداره روابـــط عـمــومـــى
                              نـدا بيــات

A r t i c l e
مقالــــــه
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پرداخت  با کدهای عددی
این روش حول یک کد عددی تولیدش��ده توس��ط اس ام اس می چرخد که یک پرداخت س��ه طرفه را که توسط مشتری آغاز می شود تایید می کند. برای استفاده از این 
روش پرداخت مشتری باید در برنامه رستوران ثبت نام کرده و به رستوران امکان دسترسی به اطالعات شخصی پرداخت خود را بدهد. به محض ثبت نام، مشتری یک 
کد کوتاه رایج )CSC( که برای هر مشتری منحصربفرد است را دریافت می کند. زمانی که مشتری تصمیم می گیرد از رستوران خرید کند، او یک پیغام خالی به همان 
ش��ماره CSC ارس��ال می کند که در جواب یک پیغام حاوی کد تایید خرید بازگردانده می ش��ود. با ورود کد خرید به دستگاه POS، دستگاه POS کد را اعتبارسنجی 
کرده و طرف سوم مبلغ را به حساب ACH رستوران منتقل می کند. بنابراین این روش به سیستم سخت افزاری یا نرم افزاری خاصی نیاز نداشته و فقط نیازمند اصالح 
یا بهبود سیستم های موجود برای قابلیت تایید موبایلی است. این روش همچنین نیازمند سرمایه گذاری رستوران روی برنامه بازاریابی فروشگاه است تا مشتریان را با 

این روش آشنا کرده و آن ها را نسبت به ثبت نام ترغیب کند.

پرداخت هاى از راه دور موبايلى
روش های از راه دور موبایلی روش هایی هستند که پرداخت در غیاب مشتری )وقتی مشتری خارج از رستوران است( صورت می گیرد.

پرداخت از راه دور اس ام اسی
در این روش مشتری خرید را با یک پیغام به شماره CSC آغاز می کند. پذیرنده یک پیغام به همراه اطالعات صورتحساب بازمی گرداند. مشتری پیغام را بازمی گرداند 

که نشان دهنده تایید مبلغ و خرید بوده و به این ترتیب تراکنش تکمیل می شود.
اصلی ترین مزیت این نوع پرداخت سادگی این روش است که با همه گوشی های همراه قابل انجام است. البته این روش دارای نقاط ضعفی نیز هست که از آن جمله 

می توان به زمان طوالنی انجام آن و امکان عدم انجام پرداخت به دلیل از دست رفتن یا نرسیدن اس ام اس اشاره کرد.

پرداخت اینترنتی
با استفاده از سیستم پرداخت از راه دور بر پایه مرورگر، خریداران می توانند درست مشابه زمانی که از کامپیوتر خانگی خود پرداخت را انجام می دادند، پرداخت موبایلی 
آنالین را انجام دهند. مش��تریان بعد از انتخاب روش پرداخت، اطالعات پرداخت را وارد می کنند. این اطالعات س��پس به ش��یوه ای امن و از طریق پروتکل SSL به 
پردازش��گر پرداخت ارس��ال می شود. در آخرین مرحله صفحه تاییدیه برای مشتری ظاهر می شود که نش��ان از تکمیل موفقیت آمیز تراکنش دارد. از مزایای این روش 
می توان به آش��نایی مش��تریان با فرایند پرداخت و اعتماد به پروتکل SSL اش��اره کرد. از معایب آن نیز کندی نسبی این روش و غیرقابل اطمینان بودن مرورگرهای 

گوشی و موبایل های هوشمند قدیمی است. 
این روش به خصوص برای رس��توران ها بس��یار مناس��ب است زیرا به مش��تریان امکان می دهد تا پرداخت را در زمان س��فارش انجام داده و از هدر رفتن وقت جلوی 

پیشخوان برای انجام پرداخت جلوگیری کنند. صندوقدار به راحتی رسید پرداخت در گوشی مشتری را چک می کند و سفارش مشتری را به وی ارایه می دهد.

پرداخت از راه دور اپلیکیشن محور
روش پرداخت از راه دور اپلیکیش��ن محور، روش��ی است که به مش��تری امکان می دهد تا پرداخت خود را از طریق اپلیکیشن اختصاصی رستوران که قابل دانلود است 
انجام دهد. در بسیاری موارد اطالعات پرداخت در ثبت نام اولیه وارد شده و دیگر نیازی به ورود مجدد اطالعات نیست. همانند پرداخت های مرورگر-محور از مزایای 
این روش می توان به آش��نایی مش��تریان با آن و قابل اطمینان بودن آن اش��اره کرد. از معایب آن نیز باید به الزام داشتن یک گوشی هوشمند که اپلیکیشن دانلود شده 
رستوران در آن موجود باشد اشاره کرد. این روش به دلیل نیاز به گوشی هوشمند و دانلود نرم افزار رستوران، برای رستوران های زنجیره ای با فروش باالتر و مشتریان 

بیشتر مناسب  است.

توصيه هاى پايانى
تمام روش های مطرح شده در این مقاله نقش مهمی در طرح های پرداخت موبایلی ایفا می کنند. با انتظاری که برای همه گیر شدن پرداخت های غیرتماسی وجود دارد، 

رستوران ها الزم است موارد زیر را در برنامه آتی خود بگنجانند.
POS همراه با به روزرسانی دستگاه های NFC اضافه کردن تجهیزات 

 افزایش آگاهی عمومی مشتریان در خصوص تکنولوژی NFC به وسیله پیاده سازی طرح های تشویقی و وفاداری پرداخت
 به چالش کشیدن این فرض که مشتریان به اپلیکیشن موبایلی ویژه رستوران های خاص عالقمند نیستند

 افزودن فرایند سفارش گیری و انجام پرداخت در وب سایت های موبایلی یا اپلیکیشن های گوشی های هوشمند
 آموزش تمام پرسنل درگیر در سیستم پرداخت موبایلی

 آموزش مشتریان
 بهینه سازی اپلیکیشن موبایلی گوشی های هوشمند متناسب با سیستم عامل های متفاوت

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

تجربه همكاري شـركت ايران كيش با بانك كارآفرين به عنوان يكي از 
بهترين همكاران خود در شبكه پايانه هاي فروش، يك ساله شد.

شركت ايران كيش از 15 مهرماه 1391 جهت ايجاد، توسعه و نگهداري 
شبكه پايانه هاي فروش با بانك كارآفرين قرارداد همكاري امضا كرد.

این بانک در هجدهم آذرماه س��ال 1378 فعالیت خود را در ابتدا به صورت 
موسس��ه اعتباری غیربانکی با مشارکت اعضاي انجمن های مدیران صنایع، 
ش��رکت های س��اختمانی، تاسیس��اتی و تجهیزاتی، جامعه مهندسان مشاور 
ایران، مهندس��ان مشاور معمار و شهرس��از و گروهی از کارشناسان بانکی و 
مالی، با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و با سرمایه 30 

میلیارد ریال و با نام شرکت اعتباری غیربانکی کارآفرینان آغاز کرد.
ش��رکت ایران کیش ضمن تبریک اولین س��ال همکاري و آرزوي موفقیت 
روزافزون براي این بانک، به توسعه هر چه بیشتر همکاري ها امیدوار است. 

)روابط عمومي ایران کیش(

برندگان پنجمين دوره طرح تشويقى 
پذيرندگان ايران كيش

به مناسبت اولين سال همكاري 
ايران كيش با بانك كارآفرين

1
2

K i c c c
ايران كيش

اداره روابـــط عـمــومـــى

پنجميـن دوره طـرح تشـويقي پايانه هـاي فـروش شـركت كارت 
اعتبـاري ايران كيـش (سـهامي عـام) در راسـتاي ترويـج فرهنگ 
استفاده از ابزارهاي پرداخت الكترونيك و تشويق به استفاده بيشتر 

از دستگاه هاي كارتخوان، برگزار شد.
 LG Optimus L3 II Dual E435 در این مرحله 10دس��تگاه تلفن همراه
ب��راي پذیرندگان ویژه و یک میلی��ون و 500 هزار ریال جایزه نقدي براي 

برندگان ریالي در نظر گرفته شد. )روابط عمومي ایران کیش(
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20 نکته زیر مواردی هس��تند که  از س��وی مراجع مختلف قانونی نظیر بانک مرکزی، ش��رکت الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( و پلیس فتا در جهت ارایه خدمات 
بهتر، حفظ امنیت و جلوگیری از هرگونه سواس��تفاده احتمالی مطرح ش��ده اس��ت و رعایت آن ها برای تمامی پذیرندگان الزامی است. مطالعه آن را به تمام پذیرندگان 

توصیه می کنیم.

1. حسب دستورالعمل بانک مرکزي ج.ا.ا و شرکت الکترونیکي پرداخت کارت )شاپرک(، رعایت تمامي موارد مندرج در »قرارداد عضویت در شبکه پذیرندگي« شرکت 
کارت اعتباري ایران کیش )سهامي عام(، توسط جنابعالي حین استفاده از دستگاه هاي کارتخوان الزامي است، لذا پس از ابالغ و درج مفاد »قرارداد عضویت در شبکه 

پذیرندگي« در وب سایت رسمي شرکت به نشاني www.kiccc.com،  رعایت تمامي موارد مندرج در آن الزم االتباع و الزم االجرا مي باشد.

2. توجه داشته باشید که شرکت شاپرک هیچ نماینده یا کارشناسي براي تعویض، تعمیر یا جمع آوري پایانه هاي فروش به واحدهاي صنفي و پذیرندگان اعزام نمی کند.

3. حس��ب اعالم بانک مرکزي ج.ا.ا. الزامی اس��ت که جهت حفظ حریم دارنده کارت، کش��یدن کارت و ورود رمز توس��ط دارنده کارت انجام گیرد )رمز از وی پرسیده 
نش��ود( و ادامه عملیات مربوط به خرید از قبیل ثبت مبلغ، اخذ رس��ید و گرفتن موجودي را ش��خصا انجام دهید. در ضمن الزامی اس��ت پایانه در محلی قرار گیرد که 
دارنده کارت بتواند به راحتی و با حداکثر پوش��ش ممکن رمز خود را وارد و از مبلغ خرید اطمینان حاصل کند. بدیهی اس��ت که صفحه کلید دس��تگاه کارتخوان نباید 

توسط دوربین های فروش مانیتور شود.

4. تنها نمایندگان شرکت ایران کیش که پایانه فروش را در اختیار صاحب فروشگاه قرار داده اند، مجاز به بازدید و 
در صورت نیاز تنظیم و رفع عیب این دستگاه ها هستند بنابراین از در اختیار گذاشتن دستگاه به کساني که خود را 

کارشناس شاپرک یا بانک مرکزي یا بانک مربوط به حساب معرفي مي کنند خودداري فرمایید.

5. نمایندگان ش��رکت پیش از هرگونه دسترسي و استفاده از دستگاه کارتخوان باید کیف یاکارت شناسایي خود را 
)مطابق با تصویر( ارایه نمایند. 

6. به منظور حصول اطمینان از هویت نیروی پشتیبان مراجعه کننده، می توانید با شماره 85949-021 تماس گرفته یا به وب سایت شرکت 
مراجعه نمایید و با اعالم کد شناسایی ایشان از عضویت وی در شرکت کارت اعتباري ایران کیش اطمینان حاصل نمایید.

7. براي رفع اشکاالت دستگاه کارتخوان نیازي به استفاده از کارت، شماره کارت، رمز اول و دوم کارت و نظایر آن نیست، لذا از ارایه 
هرگونه اطالعات مالي و بانکي خود به نیروي پشتیبان اجتناب نمایید.

8.  پش��تیباني دس��تگاه هاي کارتخوان، معرفي طرح ها و موارد امنیتي دس��تگاه ها فقط از طریق نیروهاي پشتیبان شرکت ایران کیش، 
سایت شرکت و ارسال پیامک به اطالع پذیرندگان محترم مي رسد. توجه داشته باشید که شماره پیامک 3000333 تنها شماره متعلق 

و مورد تایید شرکت جهت ارتباط و اطالع رسانی می باشد.

9.  ریزتراکنش هاي ش��اپرکي بر مبناي کارت و پایانه فروش در س��ایت ش��رکت، قسمت خدمات )سامانه نمایش تراکنش هاي 
شاپرکي( قابل مشاهده و دریافت مي باشد.

20 نكته
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6. به منظور حصول اطمینان از هویت نیروی پشتیبان مراجعه کننده، می توانید با شماره 
مراجعه نمایید و با اعالم کد شناسایی ایشان از عضویت وی در شرکت کارت اعتباري ایران کیش اطمینان حاصل نمایید.

7. براي رفع اشکاالت دستگاه کارتخوان نیازي به استفاده از کارت، شماره کارت، رمز اول و دوم کارت و نظایر آن نیست، لذا از ارایه 
هرگونه اطالعات مالي و بانکي خود به نیروي پشتیبان اجتناب نمایید.

8.  پش��تیباني دس��تگاه هاي کارتخوان، معرفي طرح ها و موارد امنیتي دس��تگاه ها فقط از طریق نیروهاي پشتیبان شرکت ایران کیش، 
سایت شرکت و ارسال پیامک به اطالع پذیرندگان محترم مي رسد. توجه داشته باشید که شماره پیامک 

و مورد تایید شرکت جهت ارتباط و اطالع رسانی می باشد.

9.  ریزتراکنش هاي ش��اپرکي بر مبناي کارت و پایانه فروش در س��ایت ش��رکت، قسمت خدمات )سامانه نمایش تراکنش هاي 
شاپرکي( قابل مشاهده و دریافت مي باشد.

10.  الزم به یادآوری اس��ت که دریافت رس��ید »تراکنش موفق« از پایانه فروش به معنای انجام تراکنش بوده و پرداخت وجه آن به پذیرنده تضمین می گردد. از س��وی 
دیگر، دریافت رسید »تراکنش ناموفق« از پایانه فروش به معنای عدم انجام تراکنش بوده و چنانچه پول از حساب دارنده کارت کسر شده باشد، عودت مبلغ کسر شده به 

دارنده کارت تضمین شده است. )نکته: برای هر تراکنش اعم از موفق یا نا موفق، دو رسید چاپ می شود.(

11.  جهت اطالع از طرح های تشویقی شرکت و چگونگی کسب امتیاز، به وب سایت شرکت مراجعه نمایید.

12.  جهت اطالع از مقررات و فرایند تغییر شماره حساب متصل به پایانه فروش خود، بخش »فرایند ها« در وب سایت شرکت را مطالعه فرمایید. 

همچنین خاطر نشان می شود که حسب مقررات و الزامات شاپرک:
13.  پذیرنده موظف است برای خریدهای با مبالغ باال نسبت به شناسایی هویت دارنده کارت و تطبیق آن با استفاده کننده از کارت اقدام نماید.

14.  پذیرنده موظف است صرفا برای انجام خدمات مجاز که حقیقتا انجام می شود از پایانه فروش استفاده نماید و از انجام هر گونه معامله صوری یا شبیه سازی از طریق 
پایانه فروش خودداری کند.

15.  پذیرنده موظف است در زمان دریافت پایانه فروش و پس از آن به طور دوره ای یا در موارد خاص، نسبت به تغییر »رمز ورود به منوهای پایانه« اقدام نماید و قاعدتا 
مسئولیت عواقب عدم تغییر رمز بر عهده ایشان خواهد بود.

16.  پذیرنده موظف است از دریافت مبلغ اضافی از دارنده کارت بابت پرداخت وجه از طریق پایانه فروش خودداری نماید.

17.  پذیرنده موظف است آموزش های الزم را به کارکنان خود که به پایانه های فروش دسترسی دارند ارائه نماید و متعهد است ضمن نظارت کافی بر عملکرد ایشان 
مسئولیت هر گونه سو استفاده احتمالی از پایانه فروش توسط کارکنان تحت مدیریت خود را بپذیرد.

18.  الزامی اس��ت پذیرنده از اصالت رس��ید تراکنش خرید از پایانه خود اطمینان حاصل نماید، به عبارت دیگر، اطمینان حاصل ش��ود که رسید از پایانه فروش و در همان 
زمان دریافت شده است.

19.  جهت جلوگیری از اعمال مجرمانه، خواهشمند است در صورت مشاهده موارد مشکوک و مواردی که اعمال مجرمانه در آنها محرز است، بالفاصله به مرکز تماس 
شرکت اطالع رسانی فرمایید.

20.  الزم است هر گونه تغییر در مشخصات خود اعم از تغییرآدرس، تغییر صنف و تغییرات مندرج در روزنامه رسمی )پذیرندگان حقوقی( را  به مرکز تماس شرکت اعالم 

فرمایید. 

مهمى كه هر پذيرنـده  بايستى بداند
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منبع
 WWW.ONECARD.NET 

دركشورهاى عرب زبان
وضعيت

       خريد آنالين
چه كسانى دركشورهاى عربى به صورت آنالين خريد مى كنند

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

درصد كاربران زن و مرد در خريدهاى آنالين                            

دغدغه هاى كاربران در هنگام خريد آنالين

چيزهايى كه در آن ها ايجاد انگيزه مى كند

روش هاى پرداختى كه كاربران ترجيح مى دهند

محدوده سنیدرصد استفاده از خرید آنالین

35 سال به باال53 ٪

٪ 5235-26

٪ 4116-25

زیر 16 سال31 ٪

محصـوالت را به صورت آنالين 
جستجو مى كنند

كاربران عرب پيش از خريد، 
محصـوالت خود را به صورت  

آنالين جستجو مى كنند

كاربران عـرب تجربـه خريد 
آنالين دارند

           به صورت آنالين خريد مى كنند

عرب زبانان 
حاشيه خليج فارس

عرب زبانان
شمال آفريقا

عرب زبانان مديترانه شرقى

عرب زبانان مديترانه شرقى

عرب زبانان شمال آفريقا

عرب زبانان حاشيه خليج فارس

52 درصد

40 درصد

37 درصد

59 درصد

62 درصد

63 درصد

٪ 32 ٪ 46
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هنگام خريد اينترنتي 
توان فهميد  نمي

محصوالت دقيقا چه 
شكلي هستند

امكان برگشت 
محصول وجود 

 ندارد

امكان 
كالهبرداري از /سرقت

هاي  اطالعات كارت
 وجود دارد اعتباري

د اينترنتي هنگام خري
يك خريد واقعي 

 شود تجربه نمي

ممكن است 
نيازمند يك 

 فروشنده باشيم

دريافت 
 آفرهاي بهتر

تر  مقايسه راحت
 محصوالت

تعداد جستجوي راحت 
از محصوالت  زيادي

 خانه در

ده نظر مشاه
 ساير خريداران

هاي  آپشن
 پرداخت متنوع
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د اينترنتي هنگام خري
يك خريد واقعي 

 شود تجربه نمي

ممكن است 
نيازمند يك 

 فروشنده باشيم

دريافت 
 آفرهاي بهتر

تر  مقايسه راحت
 محصوالت

تعداد جستجوي راحت 
از محصوالت  زيادي

 خانه در

ده نظر مشاه
 ساير خريداران

هاي  آپشن
 پرداخت متنوع

  دهند ترجيح مي ها كه آن هاي پرداختي روش

 

  : منبع

WWW.ONECARD.NET 

 

 

 عربستان سعودي مصر

 انتقال بانكي

 پرداخت نقد

 كارت اعتباري

كارت
 تپرداخ پيش

Paypal
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مجمـع عمومـى عـادى به طـور فوق العـاده 
صاحبان سهام شركت كارت اعتبارى ايران كيش

«محسن قادرى» مديرعامل ايران كيش در اين مجمع به ارايه گزارشى از امور انجام شده و برنامه هاى 
آتى شـركت براى سـهامداران پرداخت. وى كه از خرداد ماه سـال جارى مديريت شركت را به دست 
گرفتـه اسـت،  ضمن ارايـه اين گزارش، حفظ وفـادارى سـهامداران را براى بهبود هرچـه بهتر امور 

ضرورى دانست. 
در ادامه پرسـش هاى مطروحه از جانب سـهامداران توسط مسووالن پاسـخ داده شد و در نهايت در 

جمعى دوستانه سهامداران و مسووالن به گفت وگو با يكديگر پرداختند.   

مجمـع عمومى عادى به طور فوق العاده شـركت كارت اعتبـارى ايران كيش در روز 22 

مهرمـاه 1392 در سـالن گلـزار هتل اللـه تهران برگزار شـد. مجمع بـا حضور ٪71 

حاضرين رسميت يافت.

 رييس مجمع: جناب آقاى ابوترابى، نماينده شركت سرمايه گذارى ملى ايران

 ناظر 1: جناب آقاى تيمورى، نماينده شركت سرمايه گذارى ايرانيان

 ناظر 2: جناب آقاى سيدين، نماينده شركت سرمايه گذارى خوارزمى

 دبير مجمع: جناب آقاى ازگلى، معاونت مالى و ادارى شركت ايران كيش

 حسابرس و بازرس قانونى: جناب آقاى بستانيان، نماينده موسسه حسابرسى فريوران

  نماينده بورس: جناب آقاى عليزاده

R e p o r t
گــــزارش

اداره روابـــط عـمــومـــى
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نگاهى به گذشته »مارکوس« به عنوان یک »کارآفرین سریالی« به معنی کارآفرین خالق و بالفطره مشهور است. وی که اصالتا اهل فرانسه است، شرکتی به نام GTN را در 
سوییس پایه گذاری کرد که به یکی از بزرگترین اپراتورهای ارتباطاتی در این کشور تبدیل شد. او بعدها شرکت Echovox و سپس Zong را تاسیس کرد که در سال 2011 به 
قیمت 240 میلیون دالر توسط PayPal خریداری شد. مارکوس کمتر از یک سال بعد از این که نایب رییس بخش موبایل شرکت PayPal شد، به سمت مدیرعاملی آن ارتقا یافت.

حال مارکوس به خوبی دریافته است که امنیت و اعتماد در پرداخت های موبایلی مهمترین مسئله از نظر مشتریان است و PayPal آنقدر به این دو مولفه دست یافته 
که در سال 2012 بیش از 14 میلیارد تراکنش موبایلی را ثبت کرده است. وی در گفت و گو با بلومبرگ اظهار داشت: »فاصله میان پرداخت آنالین، آفالین و موبایلی به 
سرعت در حال محو شدن است. باید بتوانیم PayPal را به هر جایی که مشتریان ما هستند ببریم.« مارکوس معتقد است باید احساس و تجربه خرید کردن را دوباره 
احیا کرد زیرا تجربه پرداخت همان تجربه همیش��گی اس��ت و از بین نرفته است. »One way PayPal« سولوشنی است که در همکاری با Jumba Juice در صدد 
ایجاد تجربه واقعی خرید و پرداخت برای مشتری است. به این ترتیب مشتری در حین قدم  زدن ها و تماشای ویترین می تواند با استفاده از صفحات لمسی بزرگ روی 

شیشه حتی هنگامی که فروشگاه بسته است، کاالی مورد نظر را سفارش دهد. سپس کاال برای وی ارسال شده و از طریق PayPal هزینه را می پردازد.
آينده PayPal در همین اواخر اعالم کرد که خود را برای دورانی آماده می کند که مردم می خواهند کار، زندگی و سفر به فضا را تجربه کنند. مارکوس معتقد است: »گردشگری 

در فضا طی چند دهه آینده برای همه امکان پذیر خواهد شد. می خواهیم از هم اکنون همان گزینه ای باشیم که افراد با آن از فضا پرداخت انجام می دهند.«
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 Citibank ،American Express ،Capital One بود که یک شرکت ارایه کننده خدمات پرداخت آنالین است و Paytrust نگاهى به گذشته »مکالفلین« مدیر و موسس
و Goldman Sachs در زمره مشتریان آن قرار دارند. وی در سال 2005 به مسترکارت ملحق شد.

حال مسترکارت در تالش برای عرضه جهانی کیف پول دیجیتال خود به نام MasterPass است و تا ماه مه،180 پذیرنده در آمریکا از آن استفاده کرده و به زودی در برزیل، چین، 
فرانس��ه و اس��پانیا نیز عرضه خواهد ش��د. کیف پول دیجیتال به کاربرانش امکان می دهد که اطالعات شخصی و ابزارهای پرداخت خود را در فضای مجازی )کلود( نگهداری کرده و با 
حداقل کلیک خریدشان را انجام دهند. مکالفلین اخیرا در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: » MasterPass تمامی شیوه ها ی پرداخت اعم از کارت تا کیف پول ها ی دیجیتال را یکجا 

جمع کرده و کاربران می توانند در هر جایی که هستند، پرداخت شان را انجام دهند.«
کیف دیجیتال MasterPass که شرکت مسترکارت آن را »آینده پرداخت دیجیتال« می داند، خرید آنالین یا موبایلی را به شدت آسان کرده و در فروشگاه ها ی واقعی نیز قابل استفاده است. 
مسترکارت از همکاری خود با وریفون خبر داده است. سولوشن موبایل � پوز این شرکت پس از ادغام با MasterPass یک شیوه مهیج پرداخت در فروشگاه ها  برای خریداران خواهد بود.

آينده مس��ترکارت اخیرا قرارداد همکاری با Web.com Group Inc را امضا کرده تا خدمات اینترنتی و بازاریابی آنالین را برای کس��ب و کارهای کوچک فراهم کند. بنابراین بازار 
بزرگتری برای عرضه MasterPass فراهم خواهد ش��د. برنامه Simplify Commerce مس��ترکارت در ماه ژوئن برای فروش��ندگان خرد عرضه ش��د. هر فروشنده می تواند یک 

حساب پذیرندگی و درگاه پرداخت داشته و ظرف چند دقیقه پذیرش تراکنش ها ی پرداخت را آغاز کند.

نگاهى به گذشـته »فلیکس مارکز« 14 س��ال در ش��رکت اریکسون تله کام فعالیت کرد. در دهه 1990 مارکز به اپراتور Global One ملحق شد و سپس برای کمک 
به راه اندازی NFC در Philips Semiconductors به این شرکت پیوست. وی در ادامه به عنوان مدیر بخش میکروسیستم ها  در SCM شروع به کار کرده و بعد از 

تبدیل و تغییر نام شرکت به Identive Group، مدیرعامل آنجا شد. در سال 2011، مارکز به دعوت شرکت C-SAM از اروپا به آمریکا نقل مکان کرد.
حال C-SAM در س��ال گذش��ته قرارداد همکاری با Dai Nippon Printing Co. Ltd جهت ترکیب پلتفرم تراکنش موبایلی خود با محصوالت DNP امضا کرد تا 

بازارهای بیشتری در آسیا را در اختیار گیرد. 
اخیرا نیز C-SAM همکاری مشترکی با مسترکارت جهت ارایه سولوشن جدید کیف موبایلی آغاز کرده است. 

کیف جدید مبتنی بر پلتفرم تراکنش موبایلی C-SAM و قابل اتصال به پلتفرم پیش پرداختی مسترکارت و سایر سرویس ها ی این شرکت است. مسترکارت هم اکنون 
یکی از سهامداران C-SAM است.

آينده در بهار امس��ال یکی از بزرگترین ش��رکت ها ی اس��ترالیایی از عقد قراردادی پنج ساله با C-SAM برای ارایه کیف پول موبایلی و راه اندازی NFC خبر داد. مارکز 
اظهارداشت: »آنچه در دنیای موبایل رخ می دهد، برای ما بیش از پرداخت صرف معنی و اهمیت دارد.«

نگاهى به گذشـته »س��ت« متولد بوستون، هنگامی که تنها 12 سال داشت فهرستی از آرزوهای خود را نوشته و وب سایت Giftopedia را راه اندازی کرد که 
هدف آن کمک به یافتن بهترین قیمت برای فهرست کاالهای مورد نیاز افراد بود. ده سال بعد با دریافت چهار میلیون دالر از Google Ventures، اپلیکیشن 

SCVNGR را با هدف ایجاد یک الیه مجازی بازی بر فراز جهان، توسعه داد. 

حال س��ت 25 س��اله، اخیرا در اظهارنظری که روی س��ایت forbes.com قرار گرفت، اعالم کرد به اعتقاد او نوآوری دیگر مرده اس��ت. وی اظهار داشت: 
»دالیل افراد بدبین به نوآوری از این قرار اس��ت: اختراعات گذش��ته نظیر توالت، یخچال و واکس��ن فلج اطفال، مش��کالت بزرگی را حل کرده و جهان را 
تغییر داده اند اما نوآوری ها ی امروزی مثل فیس بوک و اندروید هیچ مشکلی را حل نکرده اند )مگر این که بی حوصلگی را مشکل بدانید(.« به اعتقاد وی، 
مشکالت امروزی مشکالت موجود در زیرساخت ها ست بنابراین هر نوآوری نیز باید در زمینه زیرساخت ها  باشد. یکی از نمونه ها  پرداخت موبایلی است. 
پرداخت موبایلی ش��اید سولوش��ن چندان کاملی برای تکمیل زیرساخت ها ی پرداخت نباشد اما دست کم به عنوان بخشی از سولوشن شناخته می شود. با 

فراهم کردن و تسهیل زمینه توسعه این سرویس، زمینه را برای بهبود عملکرد اقتصاد مهیا خواهیم کرد.« 
آينده ست در یادداشت اخیرش برای fastcompany.com نوشت ترغیب مشتریان به استفاده از یک فناوری جدید اصال آسان نیست اما تبلیغات 
و خوش��نامی  یک برند کار را س��اده تر می کند. »اغلب اوقات یک برند یا تصویری که از آن س��اخته شده، اولین و مهمترین تاثیر را دارد. اگر بتوانید 
با اس��تفاده از برند خود به مش��تری بیاموزید که آن ها پیش از این با نحوه اس��تفاده از محصوالت شما آشنا شده اند، از ابزاری بسیار قدرتمند برای 

ایجاد تغییراتی مهم و تدریجی در رفتار وی برخوردار خواهید شد.«

   اين چهره ها صنعت پرداخت     مـوبايلى را متحـول كـرده انـد
Ed McLaughlin Dave Marcus

C-SAM  مديرعامل

Felix Marx Seth PriebatchSeth Priebatch

LevelUp در Ninja مدير
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 اعالم شماره شبا به دارندگان حساب هاى پست بانك ايران از طريق تلفن بانك

تمامی دارندگان حساب پست بانک ایران در سامانه »فراز« می توانند از این پس از طریق تلفن بانک، شماره 
شبا خود را دریافت کنند.

مش��تریان س��اکن در استان های البرز و تهران می توانند با ش��ماره 84284 داخلی 15 و سایر استان ها نیز از 
طریق شماره 84284-021 داخلی 15 نسبت به دریافت شماره شبا حساب خود در سامانه فراز اقدام کنند.

گفتنی است سامانه مذکور به صورت شبانه روزی آماده ارایه شماره شبا به دارندگان حساب پست بانک ایران 
در نرم افزار جامع بانکی فراز است. )روابط عمومی پست بانک(

 افزايش انتقال پول از اينترنت بانك توسعه صادرات

بانک توسعه صادرات، سقف انتقال وجه بین بانکی و درون بانکی را از طریق اینترنت بانک سفیر افزایش داد.
بر اس��اس تصمیم کارگروه بانک��داری الکترونیک این بانک و هماهنگی صورت گرفته با ش��رکت خدمات 
انفورماتیک، س��قف مجموع برداشت های صورت پذیرفته از هر حساب در یک روز اعم از انتقال وجه درون 

بانکی، انتقال وجه بین بانکی موسوم به پایا یا پرداخت اقساط تسهیالت مبلغ یک میلیارد ریال است.
ب��ر اس��اس این گزارش، انتقال وجه بین بانکی در سیس��تم پایا در هر جابه جای��ی از 30 میلیون ریال به 150 

میلیون ریال و تا سقف انتقال وجه در یک روز از هر حساب از مبلغ شصت میلیون ریال به چهارصد و پنجاه میلیون ریال صعود کرده است.
انتقال وجه درون بانکی به حساب سایرین در هر جابه جایی از مبلغ پنجاه میلیون ریال به دویست و پنجاه میلیون ریال و تا سقف انتقال 

وجه در یک روز از هر حساب از مبلغ دویست میلیون ریال به یک میلیارد ریال افزایش می یابد.
دارندگان حس��اب های متمرکز س��فیر در بانک توسعه صادرات ایران می توانند با مراجعه به شعبه و عضویت در سامانه بانکداری اینترنتی 

سفیر، با مراجعه به سایت سفیر برخی از خدمات مورد نیاز خود را به صورت شبانه روزی دریافت کنند. )پایگاه خبري بانکداري الکترونیک(

 POS بازاريابى بانك رفاه با دستگاه هاى 

مدیر عام��ل بان��ک رفاه وصول مطالبات، بازاریابی و افزایش س��هم بازار و بانک��داری الکترونیک را از جمله 
مهم ترین وظایف رییس شعبه دانست و بر حفظ منابع موجود تاکید کرد.

مدیر عامل بانک رفاه، جایگاه روسای شعب را بسیار مهم، حساس و پر مسوولیت توصیف کرد و اظهار داشت: 
»رییس شعبه می تواند نقش ارزنده و تاثیرگذاری در تعالی بانک ایفا کند.«

عضو هیات مدیره بر جانمایی مطلوب ش��عب و جابه جایی برخی دیگر از ش��عب در سطح استان تاکید کرد و 
افزود: »طی بازدیدها شاهد عملکرد مطلوب تمامی همکاران در شعب بودیم.«

ایش��ان بر لزوم تغییر برخی تابلوهای س��ردر شعب و اختصاص فضای مناسب برای نگهداری اس��ناد تاکید کرده و ادامه داد: »بازاریابی 
دستگاه های POS باید در اولویت برنامه های بازاریابی باشد.« )پایگاه خبری بانکداری الکترونیک(

 صدور آنى كارت هاى الكترونيك در بانك صادرات ايران

بانک صادرات ایران امکان صدور آنی کارت های الکترونیک را در 520 شعبه خود در سراسر کشور عملیاتی کرد.
این بانک با نصب و راه اندازی520 دستگاه ویژه صدور آنی کارت در شعب سطح شبکه آماده ارایه خدمات نوین بانکی به مشتریان است. بر این 
اساس مشتریان می توانند در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به دریافت کارت الکترونیک خود از شعب این بانک در سراسر کشور اقدام کنند.

Our Customers
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گفتنی اس��ت بانک صادرات با هدف تکریم مشتریان، جشنواره ای تحت عنوان جشنواره خدمات الکترونیک 
را از اول شهریور ماه برگزار و به استفاده کنندگان از خدمات نوین این بانک به قید قرعه و براساس امتیازات 
کسب شده جوایز ارزنده ای اهدا و از آنان تقدیر به عمل خواهد آورد که براساس دستورالعمل اعالم شده این 
بانک ضمن امتیازبندی استفاده کنندگان از خدمات الکترونیک نظیر اینترنت بانک، همراه بانک، تلفن بانک، 
خودپرداز و پایانه های فروش با انجام قرعه کش��ی جوایز ارزنده ای ش��امل خودرو مگان، پژو 207، تبلت، لپ 

تاپ، گوشی تلفن همراه هوشمند و هزاران جایزه نقدی را به برندگان اعطا نماید. )اعتبار(

 بانك سپه به دنبال سامانه يكپارچه بانكى جديد

قرارداد پیاده س��ازی و بهره برداری از س��امانه یکپارچه بانک سپه با استفاده از نرم افزار جامع بانکی ABIS توسط 
شرکت خدمات انفورماتیک و شرکت رایانه خدمات امید )وابسته به بانک سپه( 31 شهریورماه سال جاری امضا شد.
م��دت زم��ان در نظ��ر گرفته ش��ده ب��رای اج��رای این ق��رارداد یک س��ال تعیین ش��ده اس��ت. محصول

Advanced Banking Integrated Services ABIS با استفاده از آخرین استانداردهای روز دنیا در زمینه 

پلت فرم مستقل، طراحی و پیاده سازی شده است. 
این محصول دارای معماری بس��یار منعطف با قابلیت گس��ترش و دسترس پذیری باال بوده و معماری آن به گونه ای است که وابستگی به 
فناوری خاصی نداشته و به دور از پیچیدگی های ERP با بهره گیری از Object Modelهای استاندارد بانکداری در ایران، قادر به تولید 

محصوالت متنوع بانکی در سریع ترین زمان ممکن است.
این قراداد نیز با در نظر گرفتن ویژگی های محصول یاد ش��ده و پس از بررس��ی های کارشناسی و برگزاری نشست های مدیریتی متعدد 
منعقد ش��ده اس��ت. در پایان نشس��ت مربوط به انعقاد این قرارداد که در محل ش��رکت خدمات انفورماتیک برگزار شد؛ مدیران ارشد دو 
طرف، ضمن تاکید بر عملیاتی شدن هر چه سریع تر قرارداد، ابراز امیدواری کردند ارایه محصوالت متنوع بانکی در بانک سپه، با شتاب 

بیشتری نسبت به گذشته ادامه یابد.
بانک سپه هفتمین بانک تحت پوشش سرویس های جامع شرکت خدمات انفورماتیک محسوب می شود. پیش از این، شش بانک شامل 
بانک های ملی، صادرات، توسعه صادرات، صنعت و معدن، دی و آینده از خدمات این شرکت در قالب ارایه سرویس های جامع بهره مند 

شده اند. )شرکت خدمات انفورماتیک(

 عبور از مرز 519 ميليون تراكنش سامانه سپهر بانك صادرات ايران

تعداد کل تراکنش هاي س��امانه سپهر بانک صادرات ایران در شهریور ماه سال جاري از مرز 519 میلیون 
گذشت که نسبت به مقطع زماني مشابه در سال قبل20 درصد رشد را نشان مي دهد. 

به گزارش روابط عمومي بانک صادرات ایران، مش��تریان این بانک در ش��هریور ماه س��ال جاري به طور 
میانگین روزانه بیش از 16 میلیون و 757 هزار تراکنش  را از طریق سیس��تم س��پهر و در مجموع  519 

میلیون تراکنش موفق مالي انجام دادند. 
براس��اس این گزارش، با توجه به س��رعت، تنوع خدمات، س��هولت و امنیت باالي سیستم سپهر، اس��تقبال مردم از این سیستم زیاد 
بوده به طوري که تا پایان شهریور ماه سال 92 بیش از 50 میلیون و 47 هزارحساب الکترونیک توسط هموطنان درشعب این بانک 

افتتاح شده است. 
گفتني اس��ت سیس��تم س��پهر بانک صادرات ایران، درسال گذش��ته به طور میانگین بیش از 15 میلیون تراکنش در روز انجام داد و 
همچنین 3980 دستگاه خودپرداز این بانک نیز در روز 2میلیون و 151 هزار تراکنش مشتریان این بانک و دارندگان کارت بانکهاي 

عضو شتاب را انجام مي دهند. 

اخبار مشترياناخبار مشتريان
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دانستنى هاى صنعت پرداخت الكترونيك
Online Banking

امکان دریافت اطالعات بانکی و مدیریت تراکنش ها از طریق اینترنت برای دارندگان حساب بانکی

Open Source
امکان دسترس��ی کامل به یک نرم افزار را گویند. این بدان معنی اس��ت که نه تنها نرم افزار یک اپکلیکیش��ن به طور کامل در 

دسترس است بلکه کد منبع آن نیز توسط کاربر قابلیت اصالح دارد.  

Outsourcing
برون سپاری بخشی از یک کار به افرادی غیر از کارمندان تمام وقت شرکت

Overdraft
حواله یا برداشت بیش از اعتبار

PAN
شماره حساب شخصی؛ معموال همان شماره ثبت شده روی کارت است.

Payment Authorizing
PIN تایید پرداخت با استفاده از

Payment Gateway Provider
تامین کننده ای که اطالعات دارنده کارت را برای انجام تراکنش های پرداخت ذخیره، پردازش و/یا انتقال می دهد.

Payment Solution
یک سولوشن خاص برای تبادل اطالعات پرداخت میان دو یا چند طرف

Perl
یک زبان برنامه نویسی سطح باال و همه منظوره است. هم اکنون در حوزه های وسیعی از جمله مدیریت سیستم، توسعه وب، 

برنامه ریزی شبکه، توسعه GUI و غیره کاربرد دارد. 

Personal Identification Number (PIN)
ش��ماره شناس��ایی شخصی؛ یک کد عددی که در سیستم های ویژه برای برقراری دسترسی و تایید کاربر استفاده می شود. در 

حقیقت نوعی پسورد است.

Point of Sale Terminal (POS Terminal)
یک دس��تگاه الکترونیک که توس��ط کس��ب و کارهای خرد برای انجام تراکنش های کارتی مورد اس��تفاده قرار می گیرد. اگر 

مشتری حضور داشته باشد کارت روی دستگاه کشیده یا بر روی آن نگه داشته می شود.

شماره 6

E-Payment Terms

اصطالحات
پرداخت الكترونيك

اداره روابـــط عـمــومـــى
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بخـش شانزدهم

v i e w  p o i n t
ديـــدگـاه

اداره روابـــط عـمــومـــى

چگونه مدير خود را اداره كنيد

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

وفاداری خود را نشان دهید
نشـان دادن وفادارى به معناى حمايت از مديرتان و كمك كردن به او و تالش در جهت برآورده سـاختن انتظارات اوسـت. اين، حق 
مديرتان اسـت كه از شـما انتظار وفادارى داشته باشـد و اين نگرش تا زمانى كه خالف آن را نديده باشد، پابرجا خواهد بود. شما نيز 

تا هنگامى كه با شرايط غيرقابل تحملى مواجه نشده ايد، همچنان وفادار باقى خواهيد ماند.

انتظارات متقابل را درك کنید
رابطه بين شما و مديرتان برپايه توافق و پذيرش صادقانه و دوسويه نسبت به يكديگر استوار است. مدير شما نماينده سازمانى است 

كه به شما حقوق مى دهد، فعاليت هاى شما را براى نيل به هدف ها هدايت مى كند، ابزار و امكانات كار را در 
اختيارتان مى گذارد و امنيت شـغلى را برايتان فراهم مى سـازد. انتظار داريد كه مديرتان قدر زحمات 

و تالش هاى شـما را بداند، براى توفيقات شـما ارزش قايل باشـد و بازخورد و آموزش هاى الزم را 
به شـما ارايه كند. در سـوى ديگر، مديرتان نيز مى تواند انتظار داشـته باشـد كه شاهد تعهد شما 
نسـبت به كارها، مطلوبيت نتايج تالش ها و هماهنگى روش هايتان با معيارهاى موردنظر سـازمان و 
وفادارى تان نسـبت به آرمان ها و اهداف سـازمان باشد. عالوه برآن، او مى تواند از شما توقع داشته 

باشد كه قابل اعتماد باشيد و قدر حمايت ها و راهنمايى هاى او را بدانيد.

قطع وفاداری
وفادارى شـما، هنگامى كه مديرتان كار اشـتباهى انجام مى دهد، در معرض آزمايش قرار مى گيرد. 
اگر او به گونه اى رفتار كند كه برخالف ديدگاه شـما و مغاير با منافع سـازمان باشـد، نگرانى هاى 
خود را اظهار كنيد و اين فرصت را به او بدهيد كه عملكردش را اصالح كند. اگر مشـكل همچنان 
ادامه پيدا كند، مى توانيد درباره آن با مدير منابع انسانى يا يكى از مديران رده باالتر صحبت كنيد. 
وجدان و ضمير آگاه شما ميزان تحمل و مدارا كردن را تعيين مى كند اما توجه داشته باشيد كه افراد 
بازدارنـده و مانع تراش، معموال هزينه هاى سـنگينى مى پردازند. با اين حال، اگر آنچه مديرتان انجام 

مى دهد غيرقانونى است، سكوت و مداراى شما ممكن است همدستى و تبانى با مديرتان تعبير شود.

                 

از راهنمایی و 

مشورت یک شخص سوم 

بی طرف و منصف، بهره مند شوید

                 

وقتی مدیرتان رفتار 

خوبی با شما دارد، به نیکی 

درباره او صحبت کنید
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گـفت و گـو
I n t e r v i e w

مريم باغشاهى
اداره روابـــط عـمــومـــى

�صا��ه با دو �ن از کار�نان سا�ی  ا�ان ��ش
سعيد محمودى، كارمند دفترى استان لرستان

س��عید محمودی متولد 1368 در ش��هر خرم آباد و فارغ التحصیل مهندس��ی نرم افزار. فرزند آخر خانواده ام و قبال در یک ش��رکت  خصوصی به عنوان 
برنامه نویس فعالیت می کردم. از طریق موسسه کاریابی به شرکت معرفی شدم و در حال حاضر کارمند دفتری استان لرستان هستم.

مکانیزه و سیستمی نمودن فعالیت ها در یک شرکت تجارت الکترونیک سبب پیشرفت آن می شود. وجود ورژن های بدون عیب و نقص و کامل و سایر 
سیستم های مکانیزه باعث آرامش فکری تمامی نیروها می شود.

متناس��ب بودن س��اعات کاری و حجم کار با دس��تمزد دریافتی و از همه مهمتر امنیت شغلی سبب وفاداری به س��ازمان و تعهد بیشتر پرسنل نسبت به 
مجموعه شرکت می شود.

نقش و جایگاه امور مش��تریان در جهت ارتباط با دفاتر و پذیرنده ها برای ارتقاي کیفیت خدمات یک نقش کلیدی محس��وب می ش��ود. پش��تیبان ایران کیش می تواند با دردست 
داشتن یک ورژن کامل و بدون عیب و نقص و با یک عملکرد سریع و با دقت حتی باعث جذب سایر مشتریان رقبا شود.

محمد مهدى انصارى، كارشناس پشتيبانى استان لرستان

محمد مهدی انصاری متولد 1368در شهر ازنا و فارغ التحصیل مهندسی نرم افزار. شهر ازنا در فالت مرکزی ایران زمین و در دامان پر مهر و محبت 
4150 متری اش��ترانکوه، جایی میان دش��ت های وسیع و پربرکت استان لرستان آرمیده است. ازنا بر پایه اصول شهرسازی بنا شده است. خیابان های 
منظم، س��اختمان های دولتی و بناهایی که به س��بک مدرن ساخته شده، ازنا را از شهرهای اطراف متمایز می کند. از مناطق دیدنی و گردشگری ازنا 
می توان به اش��ترانکوه، دشت آشور آباد، غار روس��تای تنبورلی، چاه طیان، کمندان، دره تخت، تونل برفی، دشت جاپلق، تفرجگاه دربند، شن اسکی، 
سد دره باغ، امامزاده قاسم، قلعه دز، دشت قره ملک، چشمه قلقل، امامزاده طازران، امامزاده سید صوفی، امام زاده شاه غیب، امامزاده پیرعباد )آقا پیر 

باد( و آبشار ازنا اشاره کرد. در میان این همه نعمت اشترانکوه ازنا، مهد عجایب طبیعي و زادبوم زبیاترین جانداران و پرندگان، مجموعه اي بي بدیل و بکر از خلقت را به تصویر 
مي کشاند و قلل مرتفع آن چهره غبار گرفته آسمان را مي خراشد تا تابش پرتو آفتاب از البالي صخره ها بر برف هاي هزار ساله اش همانند پرنیان خیال هزار رنگ به خود گیرد. 
فرزند چهارم و پسر بزرگ خانواده هستم. ایران کیش اولین تجربه کاری من است که از بهمن ماه سال 1386 با عنوان شغلی کارشناس توسعه و از سال 1390 با عنوان شغلی 

کارشناس پشتیبانی افتخار همراهی با این شرکت را دارم.
آشنایی من با شرکت از طریق دوستان شاغل در بانک صادرات بود و در حال حاضر در واحد پشتیبانی مشغول به خدمت رسانی هستم. به نظر اینجانب پشتیبان به عنوان یکی 
از ستون های اصلی شرکت و نیرویی که به صورت مستقیم با مشتری در ارتباط است، تاثیرگذارترین فرد در وفادارکردن مشتری است و البته نباید از این موضوع غافل شد که 

با اختیارات و امکانات محدود این امر به سختی انجام می شود.
با توجه به تخصصی بودن ماهنامه یاریاران و مطالب و اخبار به روز آن در مورد ش��رکت ایران کیش و س��ایر ش��رکت ها و تعیین موقعیت کنونی و راه های پیش رو، نقش مهمی 
در افزایش آگاهی پرسنل و به تبع آن بهبود کیفیت خدمات ارایه شده به پذیرندگان را داشته است. با توجه به برنامه ریزی های دقیق انجام شده توسط همکاران و انجام سریع 
و دقیق امور پشتیبانی و رضایت پذیرنده ها از این خدمات، در شهر ما ایران کیش در جایگاه دوم قرار دارد که امیدواریم با رفع مشکالت موجود به جایگاه حقیقی خود برسیم.  

حرف آخـر

P a u s e
انديشــــه

اداره روابـــط عـمــومـــى
P a u s e
انديشــــه

سـعيد محمودى      امیدوارم تالش ش��بانه روزی تمامی همکاران در تمامی عرصه ها پرثمربوده و برند ایران کیش همانند گذشته برترین برند در 
حوزه فعالیتش در بین رقبای داخلی و خارجی باشد.

محمد مهدى انصارى      ش��اید نش��ود به گذش��ته بازگشت و یک آغاز زیبا ساخت، ولی می شود هم اکنون آغاز کرد و یک پایان زیبا ساخت... با 
آرزوی موفقیت روزافزون برای خانواده بزرگ ایران کیش.

شما ترجيح مى دهيد با كدام دسته از افراد زير صحبت كنيد؟
كسى كه به اندازه كافى اطالعات داشته باشد كه به راحتى 

متوجه منظورتون بشه؟
يا كســى كه اطالعاتش به اندازه  كافى كم باشه تا شما را 

بيشتر گيج نكنه؟

85 درصــد پيشــنهاد دادنــد كه ما با خــارج شــدن از اين كار 
مى تونيــم به طور قابل توجهى خدمات مشــتريانمون رو بهبود 

بديم.



......تولد

جناب آقاي عليرضا رضائي بقرآباد، جناب آقاي سعيد رضائي، جناب 
آقاي حامد ذاكري ابوالمعالي، جناب آقاي محسن شريف دشتي، جناب 
آقاي احمدطه خوشـكام، جناب آقاي مظاهر عسـگرپورگزافرودي، 

جناب آقاي محمد خدابخشي، جناب آقاي فريدون شهبازي

با تقــديم صمـيمـانه ترين شادباش ها به يمن تولد فرشته كوچكتان، 
آرزومنديم لحظات زندگيتان سرشار از شادى هاى پردوام باد.

......ازدواج

جنـاب آقـاي رضا رمضـان پور قاضـي محله، سـركار خانـم زهره 
لرستاني، جناب آقاي پويا زماني، جناب آقاي محمد جمال رحيمي

 با تقديم هزاران شـاخه گل سـرخ پيوندتان را تبريك گفته و آرزو 
داريم شادكامى قرين تمامى روزهاى زندگى تان باد.

......انتصاب
جناب آقاي عليرضا جعفري (انتصاب به عنوان مديركل عمليات اجرايي)

جناب آقاي اثنى عشرى (انتصاب به عنوان مديريت عمليات اجرايي1)
جناب آقاي شيمى (انتصاب به عنوان مديريت عمليات اجرايي2)

سركار خانم مينا گچلو (انتصاب به عنوان كارمند مسوول)
انتصـاب شـما را تبريـك گفتـه و برايتـان موفقيـت روزافـزون 

خواستاريم.

    خانواده                              
 ايران كيش

......تسليت

جناب آقاي محمد خدابخشى، جناب آقاي امين كافى 
سركار خانم ابراهيم زاده، سركار خانم همانا 

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

شهر سوخته

زاهدان، خيابان دانشگاه، ميدان امام على (ع)، طبقه فوقانى فروشگاه لوازم خانگى حسينى، واحد 3 

تلفن: 3228584-0541                 فكس: 0541-3228575

ن كيش يرا ى ا ر رت اعتبا فتر سيستان و بلوچستان، شركت كا د



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


