


رعايت ادب، نزاكت و انضباط در ارايه 
خدمات به همكاران و مشـتريان را از 

جمله وظايف خود مى دانيم.

بند     7
منشور رفتارى شركت

KiCCC

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

4  «اشاعه نوآورى»؛ چارچوبى براى ترويج خدمات و محصوالت 
نوين بانکدارى الکترونیک

رقابت، حركت همگام  با چالش حفظ  مالى همواره  در يك دهه گذشته، موسسات 
عالوه، ظهور  به  بوده اند.  گريبان  به  بازار دست  ناپايدارى  و  هزينه ها  فشار  قوانين،  تغيير  با سرعت 

فناورى هاى جديد بانكدارى ديجيتال ...

7  انتقال سه جانبه وجه در پايانه هاي شعب 
بانك سپه امكان انتقال سه جانبه وجه در پايانه هاي شعب (PIN pad) را فراهم كرد. در 
اين خصوص «فريد صفائي نيك» كارشناس توسعه بازار ايران كيش توضيحاتى در خصوص 

دستگاه هاي PIN pad ارايه داده است كه مطالعه آن به عالقمندان توصيه مى شود.

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

صفحه بيابيد.

10  سه گام راهبردى براى اصالح نظام پرداخت؛ پايان دوره 
كارتخوان رايگان، خدمت رايگان و تسويه آنى

در اين مقاله به اصلى ترين مسايل مورد نياز براي رسيدن به ساختارى كارمزد محور 
در شبكه پرداخت الكترونيك پرداخته مى شود.

14  تصويب افزايش سرمايه 118 درصدي «ركیش» 
با تصميمات هيات رييسه در مجمع عمومى فوق العاده شركت ايران كيش، سرمايه اين 

شركت 118 درصد معادل 355,025 ميليارد ريال افزايش خواهد يافت..

16  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 قبیل مصاحبه با كاركنان ساعى شركت ايران كیش، مطالب 
و  خواندنى صفحه «انديشه»، «اخبار مشتريان »، «كاريکاتور» و صفحه دفاتر 

نمايندگى ها و...
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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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بـا تصميمـات هيات رييسـه در مجمـع عمومـى فوق العاده 

شركت ايران كيش، سرمايه اين شركت 118 درصد معادل 

ش يافـت و به عـدد 655 
355,025 ميليـارد ريـال افزايـ

ميليارد ريال رسيد.

در تاريخ 26 آبان 
در مجمـع عمومى فوق العاده شـركت كه 

ماه سـال جاري به رياسـت «ژان صياد» رييس هيات مديره 

ت آقايـان، «تيمـورى» نماينـده 
ايـن شـركت و بـا نظـار

شـركت سـرمايه گذارى ايرانيان، «دهقان» نماينده شركت 

سـرمايه گذارى خوارزمى و دبيري آقاى «مهدي ازگلى نژاد» 

معاونـت مالـى و ادارى شـركت ايران كيـش، برگزار شـد، 

تيار را دادند تا سـرمايه 
سـهامداران به هيات مديره اين اخ

   .اين شركت را 118درصد افزايش دهد

 ايـن گـزارش حاكى اسـت، 

افزايـش 118 درصـدي سـرمايه 

ى از محل 
ايران كيش در سـال جار

مطالبات و آورده نقدى سهامداران 

محقق خواهد شد. 

همچنين خريد و تجهيز سـاختمان 

و بهبود سيسـتم فناورى اطالعات 

ش از جملـه فعاليت هايي 
ايران كيـ

ه در ماه هـاى آتى تكميل 
هسـتند ك

خواهند شد. (روابط عمومي ايران كيش)

تصويـب افـزايـش 

سرمايه 118 درصدي

 ركيـش

K i c c c
ايران كيش

اداره روابـــط عـمــومـــى
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دانستنی های صنعت پرداخت الکترونیک
Presentment

یکرکوردتسویهکهبانکعاملدرابتدایابعدازیکتراکنشاصالحیبهبانکصادرکنندهکارتارایهمیدهد.

Processing
تسویهتراکنش


Processor
پردازشگرتامینکنندهخدماتکامپیوتریکهتراکنشهایکارتاعتباریراپردازشکردهووجوهرابهحسابپذیرندهواریز

میکند.

Re-presentment
درخواس��ترفعدیونپرداختکهدراثربروزمش��کلیااختالفتوس��طصادرکنندهکارتبهبانکپذیرندهارسالمیشودو

بانکپذیرندهمیتواندبهآنرسیدگیکردهونتیجهرابهصادرکنندهکارتارایهدهد.

Real-time Processing
پردازشس��ریعتراکنشکارتیدرزمانخریدیاکمیبعدازاینکهتراکنشخریدانجاممیش��ود.ایننوعپرداختانتخاب

مناسبیبرایپذیرندگاناینترنتیاست.

Reconciliation
فرایندیمیانبانکصادرکنندهوبانکعاملکهتطبیقاطالعاتتراکنشرابامیزانبدهی،اعتباروسرمایهبررسیمیکند.

Recurring Billing
پرداختیکهبااجازهکتبیدارندهکارت،وجهکاالیاخدمترابهصورتدورهایازحسابدارندهکارتکسرمیکند.

Recurring Transaction
حالتیازتراکنشهاکهبرایپرداختهایمنظممانندپرداختهایماهانهاستفادهمیشود.


Refund Transaction

تراکنشیکههنگامبرگرداندنکاالیاخدمتصورتمیگیرد.

Reports
گزارشاتوماتیکازتراکنشهاوحجممبادالت

Retrieval Request
درخواستبازیابیاطالعات؛زمانیبانکدارندهکارتایندرخواسترامطرحمیکندکهقصداثباتتراکنشاصالحیادعا

شدهتوسطمشتریرادارد.

شماره 7

E-Payment Terms

اصطالحات
پرداخت الکترونیک

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 پیشنهادات 

نفوذ گوشى هاى 
هوشمند به رستوران ها
مشتريان پرداخت  تسهيل  و  انتظار  زمان  كاهش 
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افزايش اسـتفاده از تشخيص هويت بيومتريك و مديريت 
پسوردها براى ارتقاى امنيت

اس��تفاده رو به رش��د از مشخصه های 
پس��وردهای  و  بيومتري��ك  امنيت��ی 
يكپارچ��ه در ش��رايطی ك��ه كاربران 
ب��ا فش��ارهای ناش��ی از سواس��تفاده 
كالهبرداران و سرقت اطالعات مواجه 

هستند به شدت ضرورت يافته است.
بنابراين گزارش، تقاضا برای كارت های هوش��مند و بيومتريك به ويژه از س��وی 
مش��تريان دولتی و تجاری درحال افزايش است هرچند مردم همچنان تنظيمات 
امنيتی ش��خصی را روی سرويس های اجتماعی فعال نمی كنند، بسياری هنوز از 
فايروال اس��تفاده نمی كنند و پس��وردهای خود را به طور مرتب تغيير نمی دهند يا 

از پسوردهای يكسان برای سرويس های بانكداری و آنالين استفاده می كنند. 
كمپانی تحقيقاتی Data Breach فاش كرده اس��ت ك��ه صد و پنجاه هزار نفر 
در بريتانيا قربانی س��رقت اطالعات در سال 2012 ش��ده اند كه 75 درصد آن ها 
ب��ا هدف فرصت طلبی بوده اس��ت. همچنين اطالعات نش��ان می دهد 76 درصد 

كالهبرداری ها از پسوردهای ضعيف و سرقت شده صورت گرفته است. 

افزايش امنيت بانكدارى موبايلى در بريتانيا

»سازمان نظارت برحوزه مالی كسب 
و كارهای بريتانيا« بر ريس��ك های 
ح��وزه پرداخت موبايلی تاكيد كرده و 
ضمن دادن اطمينان به مشتريان در 
خصوص تعيين شاخص های ضروری، 
از مشتريان خواست تا هوشياری خود 
را در انجام معامالت موبايلی بيش از 
پيش حفظ كنند. آمار كلی بانكداری موبايلی ش��امل آمار پرداخت های غيرتماسی، 
مانيتورينگ حس��اب و انتقاالت مالی از طريق دس��تگاه موبايل بعد از بررسی های 
نهايی در نيمه اول 2014 منتشر خواهد شد. عضو هيات مديره اين سازمان گفت: 
»برای حفظ اعتبار و يكپارچگی سيس��تم مالی بريتانيا، منافع مش��تريان بايستی از 
كالهبرداری و دستورالعمل های پيچيده محافظت شود. بدين منظور برای شناسايی 
خطرات و ريس��ك های احتمالی و وضع قوانين جديد، خدمات پرداخت  موبايلی كه 
از سوی بانك ها يا شركت هايی كه به شيوه سنتی و نه از طريق سيستم بانكداری 

ارايه می شود، مورد بازبينی قرار خواهد گرفت.«
وی اظهار داشت: » با افزايش تعداد مشتريان جذب شده به بانكداری موبايلی، اين 
نوع بانكداری با پيشرفت قابل توجهی در خدمات مالی همراه بوده است. با رشد اين 
بازارها، زمان فعلی زمان مناسبی برای بررسی دقيق سيستم های پرداخت موبايلی 
در راس��تای رويكرد روبه جلو سازمان FCA و اطمينان از حفاظت دقيق اطالعات 

مشتريان است.«

بازار فراموش شده كسب و كارهاى خرد در پرداخت هاى 
آنالين 

مطالعه اخير نش��ان می ده��د بانك  ها 
در فراه��م كردن امكان��ات الزم برای 
پرداخ��ت  آنالي��ن كس��ب و كاره��ای 

كوچك شكست خورده اند.
طبق گزارش بانكداری كسب و كارهای 
خرد، اين كس��ب و كاره��ا همچنان از 
پول نقد استفاده می كنند.72 درصد اين 
كس��ب و كارها اعالم كرده اند پرداخت 
صورتحس��اب ها عمدتا به صورت داخلی صورت می گيرد و  تنها 9 درصد آن ها از 

خدمات آنالين پرداخت استفاده می كنند.
تحقيقات نشان می دهد تمايل و گرايش بانك ها به جذب اين دسته از مشتريان 
در حال افزايش اس��ت. 88 درصد بانك ها اع��الم كرده اند كه برنامه هايی برای 
جذب مش��تريان كسب و كارهای كوچك در يك الی س��ه سال آينده دارند اما 
بس��ياری از بانك ها اعالم كرده اند كه نتوانسته اند نيازهای اين دسته را به خوبی 
ب��رآورده كنند و تنها 35 درص��د ادعا كرده اند كه كاره��ای خوبی برای برآورده 

كردن نيازهای اين دسته انجام داده اند.
اي��ن مطالعات بر اس��اس يك نمون��ه 300 تايی از كس��ب و كارهای كوچك و 
   MineralTree متوس��ط بوده و در س��پتامبر 2013 توس��ط موسس��ه بازاريابی

صورت گرفته است.

افزايش سهم  بازار تجارت الكترونيك توسط گوشى هاى 
هوشمند و تبلت 

پيش بينی ش��ده اس��ت در طول فصل 
تعطي��الت 2013، كل مبال��غ ص��رف 
ش��ده در حوزه تج��ارت الكترونيك با 
افزاي��ش 15 درصدی به 61.8 ميليارد 

دالر برسد.
 طب��ق تحقيقات انجام ش��ده، بخش 
قابل توجهی از اين موفقيت به دليل گس��ترش اس��تفاده از تبلت  و گوش��ی های 
هوش��مند اس��ت. اين منبع همچنين می افزايد 16 درصد خريدهای اينترنتی به 
خريد تبلت و گوشی های هوشمند اختصاص دارد. اين رقم در سال های 2011 و 

2012 به ترتيب 7 و11 بوده است.
همچنين پيش بينی می شود تا سال 2017 استفاده كاربران موبايل از گوشی های 
هوش��مند و تبلت برای خريد محصوالت، به 26 درصد افزايش يابد. در مجموع 
كل مبالغ صرف ش��ده در حوزه تجارت الكترونيك در آمريكا در س��ال 2013 به 
رقم 262.3 ميليارد دالر خواهد رس��يد كه نس��بت به مدت زمان مشابه در سال 

گذشته 16.4 درصد رشد خواهد داشت.

W o r l d  N e w s
اخبارجهــان
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شركت ديسكاور،  به   عضويت كمپانى EMV  درآمد
كمپانی اس��تاندارد پرداخ��ت EMV كه 
 ،JCB در ح��ال حاض��ر مالكي��ت آن به
امريكن اكس��پرس، مس��تركارت و ويزا  
تعلق دارد، يك ش��ركت امريكايی ديگر 
با نام ديس��كاور را به عنوان آخرين عضو 

سهامداران خود معرفی كرده است.
كمپانی ديس��كاور همراس��تا با ساير سهامداران فعلی دس��ت به كار شده است تا 
مش��خصه های تماسی يا غيرتماس��ی EMV را برای امكان همكاری و پذيرش 

ابزارآالت پرداخت با تكنولوژی چيپ، ميان كشورها مديريت كند.   
ديس��كاور همچون ساير اعضا يعنی امريكن اكسپرس، JCB، مستركارت، ويزا و 

UnionPay، يك ششم سهم EMV را از كل سهام كسب كرده است.

 Chase Paymentech سرويس موبايلى جديد كمپانى

براى پذيرندگان
 Chase پردازش��گر جهان��ی پرداخت   با ن��ام
Paymentech س��رويس موبايلی جديد خود 

را با ن��ام Chase Checkout برای پذيرش 
پرداخت های يكپارچه به بازار معرفی كرد.

با اس��تفاده از اين اپليكيشن جديد و خوانشگر 
كارتی رمزنگاری شده، پذيرندگان می توانند به 
ش��يوه ای امن و كارا پرداخت های كارتی را از 
گوشی های هوشمند خود پذيرش كنند. »دان شارون« رييس اين كمپانی اظهار 
داشت: »اين اپليكيش��ن برای مالكان كسب و كارهای كوچك است. اپليكيشن 
جدي��د امكان پذيرش كارا و امن پرداخت ه��ای كارت اعتباری و نقدی كه روی 
گوش��ی های هوش��مند اندرويد يا اپل كشيده يا به صورت آنالين واريز شده اند، را 

برای خرده فروشان فراهم می كند.« 
اين اپليكيش��ن آسودگی و راحتی پرداخت را برای پذيرندگان با يك تامين كننده 
امن، گزارش دهی يكپارچه، پشتيبانی 24 ساعته و تعهد به امنيت در هنگام پذيرش 
پرداخت های موبايلی فراهم می كند. Chase Checkout برای خرده فروش��انی 
كه عالقمند به رشد و توسعه كسب و كار خود هستند مناسب ترين گزينه است. 

استفاده يك سوم استراليايى ها از بانكدارى آنالين
تحقيقات اخير نشان می دهد تقريبا يك سوم شهروندان استراليايی  هفته ای يك يا چند بار از بانكداری آنالين 
اس��تفاده می كنند. طبق اطالعات بدست آمده از پژوهش ها، 53 درصد از كسانی كه تاكنون از اين خدمات 
استفاده نكرده اند نگران مسائل امنيتی هستند،20  درصد به طور كل به اينترنت دسترسی ندارند و 15 درصد 
عالقه ای به اين نوع بانكداری ندارند. همين منبع نشان می دهد 11 درصد پاسخ دهند گان روی گوشی های 

هوشمند خود از بانكداری موبايلی بهره می گيرند.

صدور و پذيرش كارت هاى نقدى ويزا در پاكستان

با  پاكستانی  مالی  موسس��ه 
ن��ام HBL آغاز ب��ه صدور 
كارت ه��ای  پذي��رش  و 
نق��دی وي��زا كرد. س��وييچ 
برای  نيز   IRIS چندكانال��ه 
از كارت های ويزا  پشتيبانی 
 ATM ش��بكه های  روی 

به روز رسانی شد.
كارت های چيپ دار در اين سيس��تم با اس��تفاده از تكنولوژی حفاظت از داده ها از 

سرقت اطالعات محافظت می كنند.
س��وييچ IRIS به طور كامل با اس��تانداردهای EMV صادركننده و پذيرش كننده 
كارت سازگار است. اين طرح برای كارت های متنوعی از جمله ويزا و مستركارت 
پياده س��ازی شده است. س��وييچ IRIS طيف متنوعی از كانال های پرداخت مانند 
ATM، بانك��داری اينترنتی، بانكداری موبايلی و تلفنی را به طور پيوس��ته مديريت 

می كند.

اقدامات كاربران اينترنتى آمريكايى براى فرار از تحت 
نظر بودن

اينترنت��ی  كارب��ران  درص��د   86
اثرانگشت  شده اند  مدعی  آمريكايی 
آنالي��ن و ديجيتال خ��ود را پنهان 
می كنن��د و بيش از نيمی از كاربران 
وب، اقدامات��ی ب��رای دور ماندن از 
ديد سازمان ها، افراد خاص يا دولت 

انجام می دهند.
مردم از ابزارهای مختلفی برای كاهش رصد ش��دن در اينترنت استفاده می كنند. 
يافته ه��ا نش��ان می دهد پرطرف دارتري��ن اقدام آن ها با 64 درص��د، پاك كردن 
كوكی ها و history مرورگر اس��ت. 41 درصد آن ها آن چه را در گذش��ته ارسال 
كرده اند حذف يا ويرايش می كنند و بقيه اظهار كرده اند كه آن ها امكان اس��تفاده 

مرورگر از كوكی را غيرفعال می كنند. www.thepaypers.com
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سوق دادن مشترى به سمت تجربه هاى خوشايند
مش��تريان از ابزار های ديجيتال برای مديريت امور مالی خود استفاده كرده و در 
حال عبور از بانك ها و موسسات اعتباری و خدمات دهندگان غيرسنتی هستند كه 
پيش از اين آنها را مجبور به استفاده از سرويس هايی مثل ادغام داده ها، مديريت 
مالی ش��خصی و پرداخ��ت ديجيتال قبوض كرده ان��د. بنابراين خدمات دهندگان 
جديد، مشتری و تراكنش هايش را از موسسات مالی بيرون می كشند و موسسات 
مالی ديگر نمی توانند به دنبال اس��تراتژی های ديجيتال مشتری-محور و تجربه 

كاربر باشند تا مشتری را حفظ كنند. 

لزوم مطالعه و بررسى نيازهاى مشترى
الزم اس��ت ش��ركت های ارايه دهنده خدمات پرداخت/بانكی به صورت منظم و 
دوره ای مطالعاتی در خصوص مش��تريان كمی  و كيفی و كسب وكارهای كوچك 
داش��ته و تعام��ل با بنگاه های مالی را توس��عه دهن��د تا كاربرده��ای بانكداری 

الكترونيك برای ايشان را بهتر بشناسند.
برخی از اهداف و خواسته های اصلی مشتريان عبارتند از: 

 توجه به وظايف و تعهدات و تحقق اهداف اقتصادی خود
 مشاهده فوری اثرات فعاليت اقتصادی خود

 حداكثر استفاده از كمترين سرمايه
 كسب توانايی الزم برای برداشتن گام های درست در راستای بهبود شرايط مالی

پايـان دوره نرم افزار-محـورى 
با وجود توس��عه روزافزون ش��بكه و خدمات سنتی و غيرس��نتی ويژه مشتريان، 
تثبي��ت و ايفای نقش اصل��ی يك ش��ركت ارايه دهنده خدم��ات پرداخت برای 
موسس��ات مالی بيش از گذشته اهميت يافته است. توانايی فراتر رفتن از اصول 
اوليه بانكداری و خلق تجربه ای غنی تر برای مش��تری از طريق كمك به وی در 
راستای دس��تيابی به اهداف بلندمدت و كوتاه مدت مالی، به موسسات اقتصادی 

كمك می كند كه بخش مهمی  از شريان مالی مشتريان خود باشند.
بر همين اس��اس، نرم افزارها و امكانات به تنهايی برای جلب رضايت مشتری و 
وفادارسازی وی كافی نيستند. در برخی موارد، برنامه های متعدد يا دارای طراحی 
ضعيف كه فاقد س��ادگی و جذابيت الزم هس��تند، می توانند ب��ه توليد نارضايتی، 

سردرگمی  و اتالف وقت مشتری منجر شوند. 

چارچوب تجربيات مشترى
»چارچوب تجربيات مشتری« عنوان طرح ويژه ای است كه شركت Fiserv برای 
ارايه هرچه بهتر بانكداری الكترونيك به مشتريانش، پياده سازی آن را آغاز كرده 
اس��ت. برای اجرای اين طرح به س��ه اصل مهم توجه شده كه به نوعی برگرفته 
از نظريه معروف »اشاعه نوآوری ها« است. در خصوص اين نظريه و كمك های 

سرپرستروابـطعـمـومــی
مریمسبزعلی

A r t i c l e
مقالــــــه

«اشاعه نوآورى»؛
ويـج خدمات و محصوالت  الگويـى براى تر

نوين بانكدارى الكترونيك

در ي�ك ده�ه گذش�ته، موسس�ات مال�ى 
همواره با چالش حفظ رقابت، حركت همگام 
با س�رعت تغيي�ر قوانين، فش�ار هزينه ها و 
ناپاي�دارى بازار دس�ت به گريب�ان بوده اند. 
به عالوه، ظهور فناورى هاى جديد بانكدارى 
غيرس�نتى،  خدمات دهن�دگان  و  ديجيت�ال 
مش�تريان را ب�ر آن داش�ته كه ب�ا توجه به 
افزاي�ش قدرت انتخ�اب و ارتباط، انتظارات 
خود از بانكدارى ديجيت�ال را مورد بازنگرى 
ق�رار دهند. مش�تريان انتظ�ار دارند خدمات 
بهت�ر و شخصى س�ازى ش�ده ترى دريافت 
كنن�د و حت�ى مى توانند س�رويس دهنده اى 
را انتخ�اب كنن�د كه بيش�تر نيازهايش�ان را 
برآورده كند. در واقع موسس�ات مالى بايد با 
خدمات فوق العاده و منطبق با نيازهاى واقعى 
مشترى، نظر مش�تريان خود را دوباره جلب 
كنند كه  اين امر مس�تلزم درك خواس�ته ها، 
انگيزه ه�ا و عالي�ق م�ردم و نح�وه برخورد 
ايش�ان ب�ا محص�والت بانك�دارى ديجيتال 

است. 
در اي�ن مقال�ه چارچوبى ارايه ش�ده اس�ت 
كه به موسس�ات مالى كم�ك مى كند تجربه 
خوش�ايندى از بانك�دارى ديجيت�ال ب�راى 
مش�ترى ايجاد كرده و ضم�ن جلب رضايت 
دوباره او، يك مشترى وفادار از وى بسازند.

قاب��ل توجه آن به ترويج و اقتب��اس فناوری های نوين پرداخ��ت الكترونيك در 
كشورهای مختلف، مطالب جالب توجهی در همين نشريه خواهيم داشت. 

به اعتقاد اين ش��ركت و طبق طرحی كه عمال آن را آزموده و اجرا كرده اس��ت، 
پذيرنده در س��ه مرحله با خدمات و محص��والت بانكی/مالی تعامل دارد: مرحله 
جذب، اخذ و اش��اعه. اين س��ه مرحله خطی است و هر يك روی مرحله قبل بنا 
می ش��ود. در خالل هر فاز، شركت بايد اولويت های اصلی را با نيازهای مشتری 
نهايی هماهنگ كند تا بهترين نتيجه برای طرفين بدست آيد. توجه به منافع هر 
دو طرف كمك می كند كه طراحی، رويكرد و نتيجه مورد نظر به بهترين ش��كل 

جهت تحقق هر سه فاز هماهنگ شود.

گاهى بخشى) مرحله جذب ( آ
توجه ويژه در مرحله جذب، معطوف به ش��ناخت نيازهای مشتری، تهيه خدمات 
و امتيازات مختص وی و س��پس ارايه داليلی اس��ت كه  ايش��ان را به اس��تفاده 
از خدمات و محصوالت ترغيب كند. در اين مرحله، آگاهی بخش��ی به مش��تری 
)پذيرنده( در خصوص خدم��ات و آفرهای بانكداری الكترونيك و جلب اطمينان 
وی به تناس��ب خدمات و محصوالت با نيازهای و خواس��ته های ايشان از جمله 
اقداماتی است كه بايد انجام شود. جلب توجه پذيرنده به  اين نكته مهم است كه 
خدمات و محصوالت جديد، به تازگی از س��وی موسسات مالی و شركت ها ارايه 

شده و آنقدر جذاب و كاربردی است كه الزم است آن را امتحان كند.
مهمترين اهداف اين مرحله عبارتند از: 

 اس��تفاده از روش تبليغات��ی و برندينگ منس��جم و هماهن��گ برای معرفی 
خدمات الكترونيك

 توس��عه سولوش��ن های بانكداری الكترونيك كه مورد نياز مشتريان فعلی و 
آتی است

 طراحی و عرضه خدماتی كه باعث ايجاد تمايزی قابل توجه در بازار می شود
 اج��رای برنامه ه��ای بازاريابی ب��رای تروي��ج و تبليغ اس��تفاده از خدمات و 

محصوالت الكترونيك
با تحقق اهداف ذكر شده برای اين مرحله، شركت ها می توانند به پذيرندگان شان 
خدمات��ی در ح��وزه پرداخت/بانك��داری الكتروني��ك ارايه كنند كه متناس��ب با 
نيازهايشان بوده، آگاهی ايشان را افزايش داده و به استفاده از آن تشويق شوند. 

مرحله اخذ
دومي��ن مرحله بر درگيركردن مش��تری تاكيد دارد. هدف اصل��ی ايجاد و القای 
تجربه ای چنان خوش��ايند اس��ت كه تمام انتظارات پذيرنده برای دريافت آس��ان 
و س��ريع خدمات بانكداری الكترونيك را برآورده س��ازد. مرحله اخذ فراتر از ارايه 
داليل قانع كننده برای عرضه سرويسی به پذيرندگان راضی است كه به استفاده 
از خدمات بانكداری الكترونيك عادت كرده و هر محصول و برنامه تازه ای برای 
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پذيرنـده در سـه 
مرحله بـا خدمات 
بانكى  و محصوالت 
دارد:  تعامـل  مالى 
اخذ  جذب،  مرحله 

و اشاعه

6 یاریاران

ايشان صرفا حكم بهبود سرويس های قبلی را دارد. 
اهداف مرحله اخذ عبارتند از:

 ارايه محصوالت/خدمات ساده و كاربردی كه به صرفه جويی 
وقت و انرژی كمك می كند

 تقوي��ت زيبايی ظاه��ری برنامه ها در حدی كه متناس��ب، 
مرتبط و جذاب باشد

ايجاد اطمينان نسبت به محصول تازه از نظر پاسخگويی به نياز 
و انتظارات پذيرنده

 اراي��ه راهكارهای تعاملی كه پذيرنده احس��اس كند ارتباط 
ويژه ای با وی برقرار شده است

اتخ��اذ روش هايی كه به پذيرنده القا كند ش��ركت توجه ويژه ای 
نس��بت به خواس��ته های وی و رفع مش��كالت موجود دارد، به 
 ايجاد رابطه ای متقابل، عميق و س��ودمند ميان دو طرف كمك 
خواهد كرد. موفقي��ت در ايجاد چنين پيوندی و جلب رضايت و 
اعتماد پذيرنده، افزايش س��ودآوری شركت ها از محل مشتريان 

وفادارشان را رقم خواهد زد.

مرحله اشاعه (توسعه)
هدف از مرحله اشاعه، تثبيت موقعيت شركت يا موسسه اعتباری 

به عنوان تنها امين مالی در تمام ش��بكه بانكداری الكترونيك و 
افزايش تعداد مش��تريانش است. شركت در اين مرحله ابزارها و 
خدمات��ی برای مش��تری ايجاد می كند كه بتوان��د تمام وضعيت 
مالی خود را رصد كرده، سرمايه خود را مديريت نموده و به تمام 
اهداف اقتصادی خود از طريق بانكداری الكترونيك دست يابد.

اهداف مرحله توسعه:
 تجمي��ع ام��ور مختلف و پراكن��ده مال��ی خدمات دهندگان 

مختلف در قالب يك  هاب مركزی
 ايجاد امكان سازماندهی و متمركزسازی تمامی  فعاليت ها و 

اطالعات مالی برای مشتريان
 كس��ب اطالع��ات الزم از نح��وه رفت��ار مش��تری جه��ت 
ش��ناخت دقيق بازار و ارايه پيشنهادات كاربردی برای كمك به 

تصميم         گيری های اقتصادی مشتريان 
تحقيق��ات نش��ان داده اس��ت كه مش��تريان ترجي��ح می دهند 
محص��والت و برنامه های تجاری را از بانك ها و ش��ركت های 
مورد اعتماد خود دريافت كنند. عملكرد موفق در مرحله توس��عه 
می توان��د اعتم��اد به ش��ركت را در تمام ط��ول و عرض حيات 
اقتصادی مشتريان بسط داده و نياز به ساير رقبا را حذف كند. 

تشويق مشتريان به تجميع فعاليت های پراكنده 
مالی در يك هاب مالی متمركز

ساماندهی چرخه فعاليت های مالی مشتريان

كسب اطالعات و شناخت رفتار مشتريان

كس��ب ش��ناخت دقي��ق و هوش��مندانه و اتخاذ 
تصميم های درست

هدفمندی 

مناف�ع: ايج��اد رابط��ه بلندمدت با مش��تری و 
وفادارس��ازی وی كه به تراكنش های بيش��تر و 

كسب سود بيشتر منجر خواهد شد

صرفه جويی در وقت

استفاده از اصول طراحی...

ساده سازی برنامه ها و ابزارها

توج��ه به هر تجربه ای كه مش��تری با آن درگير 
می شود

بهترين بودن در رده خود

منافع: جلب رضايت و اعتماد، افزايش استقبال 
از خدم��ات، بدس��ت آوردن حماي��ت و وفاداری 

مشتری 

تامين نيازها و خواسته های خارج از برنامه

ادغام برند و بازاريابی موسسات اقتصادی

متمايز شدن از بقيه بازار

شناخت ابعادی از زندگی مردم

توجه به نظر افراد، جامعه، خانواده و همتايان

منافع: توسعه بازار و عرضه محصول و خدمات 
بيشتر به مشتريان بيشتر

منبع
 www.fiserv.com     

انتقال سه جانبه وجه 
در پايانه هاي شعب

بانك س�په ام�كان انتقال س�ه جانبه وجه در پايانه هاي ش�عب 
)PIN pad( را فراه�م كرد. در اين خصوص «فريد صفائي نيك» 
كارش�ناس توس�عه ب�ازار ايران كيش توضيحات�ى در خصوص 
دس�تگاه هاي PIN pad اراي�ه داده اس�ت ك�ه مطالع�ه آن ب�ه 

عالقمندان توصيه مى شود.

اش�اعه اخ�ذ جذب )آگاهى بخشى(
افزاي�ش مش�تريان: با ايج��اد يك  هاب 
مركزی كه تمام ابزارها و امكانات الزم برای 
بدست آوردن تصويری بزرگ از كسب وكار 

و تحقق اهداف مشتری را ارايه می كند.

درگير كردن مشتريان: تسريع و تسهيل 
امور بانكی از طريق ساده سازی برنامه ها و 

روال های جاری

اراي��ه  طري��ق  از  مش�تريان:  ج�ذب 
توضيحات و داليل كافی به ايشان جهت 
استفاده از خدمات. بايد به مشتری اطمينان 
داد كه اين س��رويس می تواند تمام نيازهای 

مالی ايشان را پاسخ گويد.

مش�تريان: ج�ذب 

داد كه اين س��رويس می تواند تمام نيازهای 

افزاي�ش مش�ترياندرگير كردن مشتريان:

و تحقق اهداف مشتری را ارايه می كند.

PIN pad صفحه كليد كوچكي اس�ت كه ش�امل كليدهاي عددي است. PIN نيز مخفف كلمات Personal Identification Number است. دستگاه 
PIN pad مانند دس�تگاه EFTPOS اس�ت با اين تفاوت كه  اين دستگاه مستقل از رايانه هاى شخصى )PC( قابليت استفاده نداشته و به عنوان يكى از 
دستگاه هاى جانبى رايانه در بانكدارى الكترونيك مورد استفاده قرار مى گيرد. اين دستگاه از طريق يكى از درگاه ها به رايانه هاى شخصى متصل مى شود 

و با توجه به رابط گرافيكى )GUI( امكان خواندن اطالعات از روى كارت و انجام عمليات دريافت و پرداخت روى حساب كارت فراهم مى شود.   
در بانك س�په، س�رويس انتقال وجه به صورت س�ه جانبه همانند دستگاه هاى خودپرداز انجام مى ش�ود به اين ترتيب كه با داشتن كارت ساير بانك ها 
)بانك A( و مراجعه به بانك س�په )بانك B( مى توان به بانك هاى ديگر )بانكC( انتقال وجه انجام داد مش�روط بر اين كه بانك هاى A و B در ش�بكه 

سه جانبه وجود داشته باشند.
وي در خصوص س�رويس هاي ارايه ش�ده توس�ط PIN pad گفت: «با اس�تفاده از اين خدمت، دارندگان كارت هاى س�اير بانك ها مى توانند از طريق 

پايانه هاى شعب )PIN pad( بانك سپه، خدمات برداشت، مانده گيرى و انتقال وجه را به شرح ذيل دريافت كنند: 
1. برداشت وجه شتابى )كارت ساير بانك هاى عضو شتاب و مؤسسات طرف قرارداد بانك سپه( تا سقف مبلغ روزانه 5,000,000 ريال

2. مانده گيرى شتابى )كارت ساير بانك هاى عضو شتاب و مؤسسات طرف قرارداد بانك سپه(
3. انتقال وجه شتابى )كارت ساير بانك هاى عضو شتاب و مؤسسات طرف قرارداد بانك سپه(، تا سقف مبلغ روزانه 150,000,000 ريال

4. صورتحساب كوتاه )دريافت 10 گردش آخر حساب(
5. پرداخت قبوض در كمترين زمان

6. فعال سازي كارت هديه بدون مبلغ با استفاده از پايانه شعبه»
 بر اساس تعرفه ابالغى بانك مركزى ج.ا.ا. كارمزد برداشت وجه شتابى از طريق پايانه شعب 10،000 ريال، كارمزد مانده گيرى شتابى از طريق پايانه 
شعب 2،000 ريال و كارمزد انتقال وجه كارت به كارت شتابى از طريق پايانه شعب نيز  به شرح جدول زير است كه به صورت خودكار از حساب متصل 

 به كارت مشترى برداشت مى شود.

صفايي درباره اين كه آيا امكان ارايه اين خدمت روى پايانه هاى PIN pad شعب ساير بانك هاى طرف قرارداد نيز وجود دارد گفت: «بلى، بدين منظور 
از دو بعد موضوع قابل بررس�ى اس�ت. بعد فنى و بعد تجارى. از بعد فنى، مى بايس�ت سوئيچ س�اير بانك ها به سوئيچ بانك سپه جهت انجام تراكنش 

متصل شوند و از بعد تجارى نيز مى بايست تفاهم نامه همكارى بين طرفين منعقد شود.»
در پايان ايش�ان خاطر نش�ان كرد، ايران كيش درحال حاضر پايانه PIN pad  ش�عبه اى ندارد و صرفا پشتيباني دستگاه هاي پايانه هاي فروش سپه را 

انجام مي دهد. )روابط عمومي ايران كيش(

مــدیرپــروژهبـانـكسـپه
فریدصفایینیك

R e p o r t
گــــزارش
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ششمين دوره طرح تش�ويقي پايانه هاي فروش شركت كارت اعتباري ايران كيش 
)سهامي عام( با ايجاد تغييرات عمده جهت حضور كليه پذيرندگان شركت و به ويژه 

افزايش تعداد و مبلغ جوايز برگزار شد.
در ادامه برگزاري طرح هاي تش��ويقي پذيرندگان ايران كيش كه در راستای ترويج فرهنگ 
استفاده از ابزارهاي پرداخت الكترونيك و تشويق به استفاده بيشتر از دستگاه هاي كارتخوان 
برگزار مي ش��ود، تعداد جوايز اهدايی به 333 عدد افزايش يافته است. در اين راستا به 33 
برنده ويژه يك دستگاه تلفن همراه مدل LG Optimus L3 II Dual E435 و  به 300 

برنده ريالی مبلغی معادل 2185949 ريال اهدا خواهد شد. )روابط عمومي ايران كيش(

بر اس�اس آمار منتش�ره در سايت كدال بيش�ترين قيمت هر سهم از سهام  
ايران كيش )ركيش( در س�ه ماه گذش�ته )ش�هريور، مهر و آب�ان( مربوط به 

تاريخ 92/8/15 به مبلغ 12776ريال بوده است. 
بر اين اس��اس، كمترين قيمت در س��ه ماهه گذش��ته در تاريخ 92/6/18 با 
قيمت هر س��هم 7613 ريال گزارش ش��ده است. در آبان ماه ركيش از جمله 
شركت هايي بود كه در ليست شركت هاي با بيشترين تقاضا براي خريد قرار 
گرفت. خب��ر ديگر آن كه با برگزاري مجمع فوق العاده در تاريخ 26 آبان ماه 

سرمايه اين شركت 118 درصد افزايش يافت. 
در صنعت رايانه و فعاليت هاي وابس��ته به آن، ركيش طبق جدول سه ماهه 

از رشد قيمت خوبي برخوردار بوده است. 

نمودار قيمت سهام شركت ايرا ن كيش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار قيمت سهام شركت تجارت الكترونيك پارسيان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر اس��اس آمار منتش��ر شده، پيش بيني س��ود هر سهم در دوره شش ماهه 92، مبلغ 1651 ريال تعيين شده كه نسبت به سال قبل 
)1268ريال( 383 ريال افزايش داشته است.

همچنين ميانگين حجم معامالت در س��ه ماه گذش��ته 2.978 و ميانگين ارزش معامالت 29.378 ميليون ريال با ميانگين دفعات 
معامالت روزانه 377 مرتبه بوده است. تعداد روزهاي مثبت ركيش در سه ماه گذشته 31 روز و روزهاي منفي آن 27 روز گزارش 

شده است. )روابط عمومي ايران كيش(

افزايش سرعت و دقت تراكنش، 
مهمترين انتظار پذيرندگان از 

ايران كيش

اسامي ششمين دوره طرح تشويقي 
پذيرندگان ايران كيش اعالم شد

ركيش به 12776 ريال هم رسيد 1
2

3
K i c c c
ایرانکیش

ادارهروابـــطعـمــومـــی

افزايش س�رعت و دق�ت تراكنش دس�تگاه هاي كارتخوان از نظ�ر پذيرندگان 
ش�ركت كارت اعتباري ايران كيش مهمترين انتظاري اس�ت كه از اين ش�ركت 

دارند.
بنابر نظرسنجي قرارگرفته روي سايت ايران كيش، »افزايش سرعت و دقت تراكنش« با 
بيش��ترين درصد آرا )43%(، انتظار و توقع اصلي راي دهندگان )پذيرندگان( براي استفاده 

از دستگاه هاي كارتخوان ايران كيش است.
نظرات ثبت ش��ده در اين نظرس��نجي حاكي اس��ت، قرعه كش��ي، جوايز و تسهيالت با 
)29%(، خدمات ريزتراكنش، خريد شارژ، پرداخت قبوض و... با )18%(، خدمات پشتيباني 
مناس��ب و س��ريع با )6%( و بهبود پاس��خگويي مركز تماس با )4%( به ترتيب مهمترين 
انتظاراتي هس��تند كه پذيرندگان براي استفاده از شبكه پايانه فروش شركت ايران كيش 

دارند. 
در نظرس��نجي قبلي قرارگرفته روي س��ايت، 44 درصد پذيرندگان از خدمات پشتيباني 

مناسب و سريع ابراز رضايت كرده بودند. )روابط عمومي ايران كيش(
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پايان دوره كارتخوان رايگان، 
خدمت رايگان و تسويه آنى

تحويل و نصب رايگان پايانه هاى فروش جز در ايران، در سراس�ر دنيا 
كامال نامتعارف اس�ت و به هيچ  وجه منطق�ى در آن نمى توان يافت چرا 
كه اص�وال درپيش گرفتن چني�ن  رويه هايى، مش�تريان )پذيرندگان( را 
بدعادت مى كند. مس�اله  ديگرى كه شبكه پرداخت الكترونيك كشور با 
آن روبه روست، موضوع تسويه آنى با فروشندگان است. اقدامى كه صد 

درصد غلط است و بايد اصالح شود.
نظ�ام پرداخت الكترونيك از طريق پايانه هاى فروش در ايران، در س�ه 
زمين�ه محورى نيازمند اصالح اس�ت كه پيش نياز هم�ه آن ها اقتباس و 
ترويج فرهنگ اس�تفاده از ابزارهاى مربوطه است. در اين مقاله، تالش 
ش�ده در ي�ك طبقه بندى مش�خص، به اصلى ترين مس�ايل م�ورد نياز 
براي رس�يدن به س�اختارى كارمزد محور در شبكه پرداخت الكترونيك 

پرداخته  شود.
 

مـدیرعـامـلایــرانکــیش
مـحسـنقــادرى

A r t i c l e
مقالــــــه

گام نخسـت؛  فروش يا اجاره POS به پذيرنده
پذيرندگان POS در ايران برای در اختيار داشتن دستگاه كارتخوان 
وجهی نمی پردازند. آيا ش��ما برای كااليی كه رايگان به دس��ت تان 
رسيده  است، ارزش��ی قائل هستيد؟ حتما مجله های رايگانی كه به 
درون منازل انداخته می ش��ود را ديده اي��د. چقدر برای آن مجالت 
ارزش قائليد و آنها را ورق می زنيد؟ سرنوشت آنها چيزی جز انداخته 
ش��دن در سطل زباله نيست. حال پذيرندگانی كه پايانه های فروش 
را بدون پرداخت هيچ وجهی دريافت می كنند چگونه با اين پايانه ها 

برخورد می كنند؟
تحوي��ل و نصب رايگان POS جز در ايران، در سراس��ر دنيا كامال 
نامتعارف اس��ت و به هيچ  وجه منطق��ی در آن نمی توان يافت چرا 
كه اصوال در پيش گرفتن چنين  رويه هايی، مش��تريان )پذيرندگان( 

را بدعادت می كند.
بانك ها برای ايجاد ش��بكه پرداخت الكترونيك، سال ها هزينه های 

گزاف��ی پرداخت كرده اند. ميلياردها توم��ان خرج همين پايانه هايی 
شده است كه فروشندگان با سهل انگاری آن ها را می شكنند يا گم 
می كنند اما آيا تمام اين هزينه ها صرف شده تا پذيرنده امروز بگويد 
دس��تگاه را اينجا بگذاريد يا نگذاريد؟ چنين رويه اشتباهی در هيچ  
جای دنيا جاری نيس��ت. مغازه دار يا بايد POS را بخرد يا اجاره اش 
را بپردازد، ش��رط س��ومی وجود ندارد؛ اما در ايران شرايط به گونه 

ديگری رقم خورده است.
با وجود اينكه س��رمايه های هنگفتی برای خريد اين دس��تگاه ها از 
كش��ور خارج می ش��ود، پذيرندگان ما بدون پرداخ��ت هيچ وجهی 
معموال دو، س��ه يا حتی چهار پايانه فروش را روی پيشخوان ش��ان 
می گذارن��د و تاس��ف بارتر آنكه حتی نگهداری درس��تی هم از آنها 

نمی كنند.
دس��تگاه ها می ش��كنند، گم می ش��وند و در بهتري��ن حالت درون 
گاوصندوق ه��ا خاك می خورن��د. داليل تمام اي��ن رويدادها را در 

سه گام راهبردى براى اصالح نظام پرداخت

رايگان بودن POSها برای فروش��ندگان بايد جس��ت وجو كرد. 
ش��ركت های ارائه دهنده خدمات پرداخت، فهرست بلندبااليی از 
پايانه ه��ای مفقودی دارند. چرا بايد اين طور باش��د؟ چرا در قبال 
گم ش��دن پايانه، تمام مس��ووليت ها از پذيرنده سلب شده و از او 
هيچ خس��ارتی گرفته نمی ش��ود؟ قيمت هر پايانه  فروش به  طور 
متوس��ط بين 500 ت��ا 800 هزار تومان متغير اس��ت. اگر به اين 
رقم، هزينه های برنامه نويسی، نگهداری و پشتيبانی اضافه شود، 
اين عدد بس��يار بزرگ تر می ش��ود. با اين وجود آيا منصفانه است 
كه مغازه دار هيچ وجهی نپردازد؟ در وضعيت كنونی دستگاه های 
POS ب��رای پذيرن��ده ايران��ی اهميتی ندارد. ام��روز بيش از دو 

ميليون POS در كش��ور فعال است كه در بهترين حالت در 500 
هزار مغازه و فروشگاه نصب شده اند.

حاال اگر بابت اين دس��تگاه ها از مغازه دار پول گرفته می شد، چه 
اتفاقی می افتاد؟ در آن صورت، قطعا دريافت وجه بابت پايانه های 
فروش به توزيع هدفمند اين دس��تگاه ها كمك می كرد و به جای 
500 هزار پذيرنده، دو ميليون پذيرنده داشتيم. اگر بخواهيم زمان 
را به عقب برگردانيم و جويای چرايی اين ماجرا شويم به حكايت 
مرغ و تخم مرغ می رسيم. تقصير را نه می توان به گردن دارندگان 

كارت ها انداخت و نه پذيرندگان را مقصر دانست.
در س��ال های قبل، تعداد دارن��دگان كارت  اينقدر زي��اد نبود كه 
بت��وان روی پذيرنده ها برای دريافت وجه فش��ار آورد. از س��وی 
ديگ��ر تعداد نقاطی هم كه به POS مجهز ش��ده بود اينقدر زياد 
نبود و مش��تری امكان اس��تفاده از كارتش را در همه جا نداشت. 

پس چگونه می شد يكی را به گرفتن كارت و ديگری را به دادن 
پول تش��ويق كرد؟ شايد آن زمان بايد بيشتر روی مشوق هايمان 

فكر می كرديم.
هميشه می گويند از ابتدا در راه درست قدم بگذاريد هر چند دشوار 
باش��د. اگر آن زم��ان از پذيرنده بابت پايانه ه��ای فروش وجهی 
گرفته می ش��د، ممكن بود برای اضافه ش��دن به تعداد پذيرنده ها 
زمان درازی س��پری شود اما فرهنگ مناس��ب استفاده از شبكه 

كارتخوان از ابتدا درست بنا نهاده و توسعه می يافت.

گام  دوم؛ ا  خـذ كارمـزد  از  پذيرنـده
در تمام دنيا، پذيرنده درصدی از مبلغ تراكنش را به عنوان كارمزد 
می پ��ردازد اما پذيرنده دقيقا بايد باب��ت چه چيزی كارمزد بدهد؟ 
پذيرندگان از بانك ها س��رويس می گيرند در حالی  كه اين خدمات 
هيچ  گاه برايش��ان پررنگ نشده اس��ت. با افزايش تعداد دارندگان 
كارت های بانكی در ايران، امروزه اگر فروشنده ای POS نداشته 
باش��د، بدون تعارف بخش وس��يعی از مش��تريانش را از دس��ت 
می دهد. در ح��ال حاضر بيش از 200 ميليون كارت بانكی صادر 
شده و به  طور ميانگين 40 ميليون نفر دارنده اين كارت ها هستند.

يعن��ی يك جمعي��ت 40 ميليونی ب��رای اس��تفاده از كارت های 
بانكی ش��ان به بس��تر پرداخ��ت الكترونيك نياز دارن��د، بنابراين 
اگر فروش��ندگان نخواهند از دس��تگاه های   استفاده كنند، عمال 
طيف وس��يعی از مشتريان ش��ان را از دس��ت می دهند. مضاف بر 
اي��ن، پذيرنده خدمات مهم ديگری می گيرد كه بايد كارمزد آن را 
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بپردازد. زمانی  كه مش��تری، كارتش را روی دس��تگاه می كشد، فروشنده 
ديگر دغدغه درگير شدن با امور بانكی و حسابداری را ندارد. يعنی اصال 
در چنين فرايندی قرار نمی گيرد. وجه مس��تقيم به حسابش می رود بدون 
اينكه بخواهد برای محاسبه كم و زياد شدن پولش زمان و انرژی بگذارد. 
در كنار آن، برای فروش��نده امنيت برقرار اس��ت و امكان دستبرد زدن به 

دخل و صندوقش، صفر می شود.
او حت��ی با امكان گرفتن صورتحس��اب از پايانه  فروش، می تواند آخرين 
ورودی و خروجی ه��ای حس��اب بانك��ی اش را كنترل كند. ب��ا تمام اين 
اوصاف چرا ش��بكه بانكی هنوز بايد به پذيرندگان سوبسيد بدهد؟ برخی 
پذيرندگان از اين منظر كه وجوه شان در حساب  بانك ها خوابيده و بانك 
از رس��وب پ��ول آنها منفعت می برد، به قضيه ن��گاه می كنند و لزومی به 
دادن كارم��زد نمی بينن��د اما از س��وی ديگر نبايد از مخ��ارج كالنی كه 

بانك ها برای ايجاد شبكه پرداخت الكترونيك و تسهيل امور حسابداری 
و بانكی فروشندگان صرف كرده اند، چشم پوشی كرد.

در اصل بانك در مقام يك موسس��ه مالی ح��ق دارد چنين منفعتی ببرد 
در حالی ك��ه پذيرنده بدون كوچك ترين خرجی، س��رويس قابل توجهي 

دريافت مي كند.
بد نيس��ت نگاهی به چرخه كار ويزا و مس��تركارت بيندازيم. پذيرندگان 
بدون استثنا بين يك  و نيم تا پنج درصد به اين دو موسسه مالی كارمزد 
می دهند زيرا پذيرنده باور دارد كه اگر دس��تگاه POS نداش��ته باشد و از 

شبكه پرداخت الكترونيكی خارج شود، مشتريانش را از دست می دهد.
نظام بانكی برای پذيرنده مشتری و امنيت می آورد و در كنار آن وی را از 
آمد و رفت در ش��عب بانك  بی نياز می كند. از گوشه و كنار می شنويم كه 
قرار اس��ت يك درصد از مبلغ خريد تا سقف 200 تومان كارمزد دريافت 
ش��ود. حال اگر از تمام اين منافع هم چشم پوشی كنيم، آيا پرداخت 200 
تومان در قبال تمام س��رويس هايی كه فروش��نده می گيرد، مبلغ زيادی 
اس��ت؟ قطعا نيست اما مس��اله اينجاس��ت كه آنها هميشه دوست دارند 
موضوع را از زاويه ای كه به نفع شان هست ببينند. ناگفته نماند با روندی 
كه ش��بكه الكترونيك پرداخت كارتی در پيش گرفته و با قواعد جديدی 
كه روی كار می آيد، می توان اميد داش��ت به زودی در مسير درست قرار 

خواهيم گرفت و قطار كارمزدها روی ريل می افتد.
بيش از يك  دهه از آغاز برنامه های جدی شبكه بانكی ايران 
برای ايجاد و توسعه زيرساخت های بانكداری الكترونيك 
می گذرد. در طول اين س��ال ها، فراگير شدن استفاده 
از ابزاره��ای پرداخ��ت الكترونيك قطع��ا يكی از 
اصلی ترين انگيزه های مس��ووالن بوده است تا 
جايی  كه اين دغدغه ها، امروز ما را در مسير 
توس��عه فرهنگ بانكداری الكترونيكی و 
از اين زيرساخت های  استفاده عمومی 
پرداخت قرار داده است. روی عبارت 
»قرار گرفتن در مس��ير توسعه« 
تاكيد می كن��م چرا كه معتقدم 
هن��وز قدری تا رس��يدن به 
عموم��ی  فرهنگ س��ازی 
ب��رای اس��تفاده از اي��ن 

ابزارهای مدرن در تمام اليه های 
جامع��ه فاصل��ه داري��م، از اين رو 
وقتی پ��ای برنامه ه��ای هزينه بر 

و ش��وك آور كارمزده��ای بانكی به ميان می آي��د، احتمال پا پس 
كشيدن ذی نفعان و كند شدن اين جريان رشد، قدری نگران كننده 
می ش��ود. در ش��رايطی كه وضعيت اقتصادی كشور تعريفی ندارد 

و به تبع آن وضعيت كس��ب و كار مغازه داران 
ه��م چنگی به دل نمی زند، دريافت كارمزد 
از پذيرندگان نه تنها گره گش��ا نيست بلكه 
با س��ربار كردن هزين��ه ای مضاعف برای 
اس��تفاده از بس��تر پرداخت الكترونيكی بر 
دوش ش��ان ناخودآگاه ما را از مسير رشدی 
ك��ه در آن قرار داريم، دور می كند. مصداق 
اين موضوع را می توان در تس��هيالتی كه 
بانك ه��ا می پردازند، مش��اهده كرد. وقتی 
بان��ك به ازای تس��هيالتی كه ب��ه صنايع 
می ده��د، كارم��زدی 30 درص��دی طلب 
می كن��د، آن صنع��ت دس��ت كم باي��د 50 
درصد س��ودآوری داشته باش��د تا توانايی 
پرداخ��ت اين كارمزد را به دس��ت آورد اما 
در ش��رايط فعلی چه صنعتی را می شناسيد 
ك��ه 50 درصد س��ود كن��د؟ بنابراين نظام 
بانكی م��ا در عين حال كه به صنايع لطف 
می كند و س��رمايه در گردش شان را تامين  
می كن��د، آنها را از س��وی ديگ��ر به ورطه 
نابودی می كش��اند؛ اين ي��ك چرخه  باطل 
اس��ت. دريافت كارم��زد از پذيرندگان هم 
چنين حكايت��ی دارد. تا زمان��ی  كه چرخه 
كس��ب و كار مثبت نيس��ت، اگر هزينه ای 

بر هزينه ه��ای جاری مغ��ازه دار اضافه كنيم، 
پاس��خ معكوس می گيريم. اگ��ر بانك ها معترضن��د كه طی يك 
 دهه گذش��ته اي��ن هزينه ها به آنها تحميل ش��ده، بد نيس��ت به 
صورت های مالی ش��ان ه��م نگاهی بيندازند. ام��روز صورت های 
مال��ی كدام بانك ها زيان ده اس��ت؟ اين موضوع ك��ه بانك ها در 
قبال سرمايه گذاری هايش��ان باي��د كارمزد بگيرن��د، به  هيچ وجه 
قابل انكار نيس��ت اما توجيهی هم كه برای به تعويق انداختن اين 
برنام��ه وجود دارد توجيه قابل قبولی اس��ت؛ بانك ها در طول اين 
سال ها از افزايش هزينه هايشان جلوگيری كردند و به جای توسعه 
شعب، خريد تجهيزات فيزيكی و ارايه خدمات حضوری به توسعه 
زيرس��اخت های الكترونيك ش��ان پرداختند. بنابراين الزامی وجود 
ندارد كه در اين برهه  زمانی بخواهند اين هزينه ها را از مردم پس 
بگيرند. از طرف ديگر مشتريان هم با دريافت خدمات الكترونيك 
و اينترنتی از تحميل هزينه های مضاعف به شعب بانك ها كاستند. 
آيا در قبال آن، بانك ها برای عدم حضور مشتريان در شعب تشكر 
كردند يا به آنها پول بيش��تری دادن��د؟ نتيجه اينكه فضای كنونی 
هنوز رقابتی نيس��ت. ش��ركت ها و مردم گزينه ه��ای زيادی برای 

انتخاب و اس��تفاده از خدمات بانكی ندارند. به همين دليل زمانی 
بايد به دريافت كارمزد روی بياوريم كه اين فضا، رقابتی تر ش��ده 
باشد. امروز بايد به فرهنگ سازی و شاخص های رشدمان اولويت 
دهيم و تغيير مس��ير درياف��ت كارمزد را كمی 

عقب تر بيندازيم.

گام سوم؛ خداحافظى با تسـويه آنى
س��ومين مس��اله ای ك��ه ش��بكه پرداخت 
الكتروني��ك كش��ور ب��ا آن روبه روس��ت، 
موضوع تس��ويه آنی با فروش��ندگان است. 
اقدامی ك��ه صد درصد غلط اس��ت و بايد 
اصالح ش��ود. با وجود اينكه طی يك سال 
اخير ش��اپرك اقدام به قطع تس��ويه آنی و 
واريز لحظه ای وجوه به حساب پذيرندگان 
كرده ام��ا عمليات تس��ويه روزانه بين پنج 
تا ش��ش بار تكرار می ش��ود و اي��ن اقدام 
عمال تفاوتی با ش��رايط گذشته ندارد. اين 
در حالی اس��ت كه در بيش��تر كشورها بين 
48 ت��ا 72 س��اعت پس از خري��د، بانك با 
فروشنده تسويه حس��اب می كند. اين اقدام 
عالوه ب��ر اينك��ه از ريس��ك های امنيتی 
غيرقاب��ل پيش بينی ممانع��ت می كند، به 
نحوی منجر به بازگشت سرمايه بانك هم 
می ش��ود. باز هم به مس��اله سرمايه گذاری 
بانك ه��ا اش��اره می كن��م. ش��بكه بانكی 
قب��ال در جاي��ی هزين��ه و س��رمايه گذاری 
ك��رده و ح��اال ح��ق دارد از رس��وب پ��ول 
در حس��ابش اس��تفاده كن��د. اين كار باعث بازگش��ت بخش��ی از 

سرمايه گذاری هايش می شود.
در ايران تسويه آنی با پذيرندگان اصال موضوعيت نداشت تا اينكه 
يك بانك با اين اقدام درصدد جذب مش��تری بيش��تری برآمد. به 
دنبال اين جريان، بدعتی به وجود آمد كه ديگر بانك ها هم ناگزير 
به اجرايش ش��دند و برای جا نماندن از گردونه رقابت به ناچار در 

اين مسير اشتباه قدم گذاشتند.
سه محور ذكرشده مهم ترين چالش های امروز پرداخت الكترونيك 
در اي��ران اس��ت در حالی كه اگر اين روش ها درس��ت بود مطمئنا 
كش��ورهايی كه مبدع اين فناوری ها هستند، همين روش ها را به 
كار می گرفتن��د. الگوی صحيح همان الگوی اس��تانداردی اس��ت 
ك��ه بانك های جه��ان به كار بس��ته اند. ما ني��ز در نهايت ناگزير 
ب��ه قرار گرفتن در همان مس��ير خواهيم ب��ود و با توجه به قدرت 
اكثري��ت حاكم ب��ر جامعه يعن��ی جمعيت 40 ميليون��ی دارندگان 
كارت، خوش��بختانه مجبور به تغيير شيوه و تن دادن به روش های 

استاندارد و قاعده مند خواهيم بود.

تحويــل و نصــب رايگان 
ايــران،  در  جــز   POS
در سراســر دنيــا كامــال 
بــه  و  اســت  نامتعــارف 
هيچ  وجــه منطقى در آن 
نمى توان يافــت چرا كه 
اصــوال در پيــش گرفتن 
چنين  رويه هايى، مشتريان 
(پذيرنــدگان) را بدعــادت 

مى كند

پذيرندگان از اين منظر كه وجوه شان در حساب  بانك ها خوابيده و بانك پذيرندگان از اين منظر كه وجوه شان در حساب  بانك ها خوابيده و بانك 
از رس��وب پ��ول آنها منفعت می برد، به قضيه ن��گاه می كنند و لزومی به از رس��وب پ��ول آنها منفعت می برد، به قضيه ن��گاه می كنند و لزومی به 
دادن كارم��زد نمی بينن��د اما از س��وی ديگر نبايد از مخ��ارج كالنی كه دادن كارم��زد نمی بينن��د اما از س��وی ديگر نبايد از مخ��ارج كالنی كه 

نظام بانكی برای پذيرنده مشتری و امنيت می آورد و در كنار آن وی را از 
آمد و رفت در ش��عب بانك  بی نياز می كند. از گوشه و كنار می شنويم كه 

قرار اس��ت يك درصد از مبلغ خريد تا سقف 200
ش��ود. حال اگر از تمام اين منافع هم چشم پوشی كنيم، آيا پرداخت 

تومان در قبال تمام س��رويس هايی كه فروش��نده می گيرد، مبلغ زيادی 
اس��ت؟ قطعا نيست اما مس��اله اينجاس��ت كه آنها هميشه دوست دارند 
موضوع را از زاويه ای كه به نفع شان هست ببينند. ناگفته نماند با روندی 
كه ش��بكه الكترونيك پرداخت كارتی در پيش گرفته و با قواعد جديدی 
كه روی كار می آيد، می توان اميد داش��ت به زودی در مسير درست قرار 

خواهيم گرفت و قطار كارمزدها روی ريل می افتد.
بيش از يك  دهه از آغاز برنامه های جدی شبكه بانكی ايران 
برای ايجاد و توسعه زيرساخت های بانكداری الكترونيك 
می گذرد. در طول اين س��ال ها، فراگير شدن استفاده 
از ابزاره��ای پرداخ��ت الكترونيك قطع��ا يكی از 
اصلی ترين انگيزه های مس��ووالن بوده است تا 
جايی  كه اين دغدغه ها، امروز ما را در مسير 
توس��عه فرهنگ بانكداری الكترونيكی و 
از اين زيرساخت های  استفاده عمومی 
پرداخت قرار داده است. روی عبارت 
»قرار گرفتن در مس��ير توسعه« 
تاكيد می كن��م چرا كه معتقدم 
هن��وز قدری تا رس��يدن به 
عموم��ی  فرهنگ س��ازی 
ب��رای اس��تفاده از اي��ن 

ابزارهای مدرن در تمام اليه های 
جامع��ه فاصل��ه داري��م، از اين رو 
وقتی پ��ای برنامه ه��ای هزينه بر 
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ب�ا تصميم�ات هيات رييس�ه در مجم�ع عموم�ى فوق العاده 

شركت ايران كيش، سرمايه اين شركت 118 درصد معادل 

ش ياف�ت و به ع�دد 655 
355,025 ميلي�ارد ري�ال افزاي�

ميليارد ريال رسيد.

در تاريخ 26 آبان 
در مجم�ع عمومى فوق العاده ش�ركت كه 

ماه س�ال جاري به رياس�ت «ژان صياد» رييس هيات مديره 

ت آقايان «تيمورى» نماينده ش�ركت 
ت و با نظار

اين ش�رك

ش�ركت  نماين�ده  «دهق�ان»  ايراني�ان،  س�رمايه گذارى 

س�رمايه گذارى خوارزمى و دبيري آقاى «مهدي ازگلى نژاد» 

معاون�ت مال�ى و ادارى ش�ركت ايران كي�ش، برگزار ش�د، 

تيار را دادند تا س�رمايه 
س�هامداران به هيات مديره اين اخ

   .اين شركت را 118درصد افزايش دهد

 اي�ن گ�زارش حاكى اس�ت، 

افزاي�ش 118 درص�دي س�رمايه 

ى از محل 
ايران كيش در س�ال جار

مطالبات و آورده نقدى سهامداران 

محقق خواهد شد. 

همچنين خريد و تجهيز س�اختمان 

و بهبود سيس�تم فناورى اطالعات 

ش از جمل�ه فعاليت هايي 
ايران كي�

ه در ماه ه�اى آتى تكميل 
هس�تند ك

خواهند شد. )روابط عمومي ايران كيش(

تصويـب افـزايـش 

سرمايه 118 درصدي

 ركيـش

ادارهروابـــطعـمــومـــی
R e p o r t
گــــزارش
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دانستنى هاى صنعت پرداخت الكترونيك
Presentment

يك ركورد تسويه كه بانك عامل در ابتدا يا بعد از يك تراكنش اصالحی به بانك صادركننده كارت ارايه می دهد.

Processing
تسويه تراكنش

 
Processor

پردازشگر تامين كننده خدمات كامپيوتری كه تراكنش های كارت اعتباری را پردازش كرده و وجوه را به حساب پذيرنده واريز 
می كند.

Re-presentment
درخواس��ت رفع ديون پرداخت كه در اثر بروز مش��كل يا اختالف توس��ط صادركننده كارت به بانك پذيرنده ارسال می شود و 

بانك پذيرنده می تواند به آن رسيدگی كرده و نتيجه را به صادركننده كارت ارايه دهد.

Real-time Processing
پردازش س��ريع تراكنش كارتی در زمان خريد يا كمی بعد از اينكه تراكنش خريد انجام می ش��ود. اين نوع پرداخت انتخاب 

مناسبی برای پذيرندگان اينترنتی است. 

Reconciliation
فرايندی ميان بانك صادركننده و بانك عامل كه تطبيق اطالعات تراكنش را با ميزان بدهی، اعتبار و سرمايه بررسی می كند.

Recurring Billing
پرداختی كه با اجازه كتبی دارنده كارت، وجه كاال يا خدمت را به صورت دوره ای از حساب دارنده كارت كسر می كند.

Recurring Transaction
حالتی از تراكنش ها كه برای پرداخت های منظم مانند پرداخت های ماهانه استفاده می شود.

   
Refund Transaction

تراكنشی كه هنگام برگرداندن كاال يا خدمت صورت می گيرد.

Reports
گزارش اتوماتيك از تراكنش ها و حجم مبادالت 

Retrieval Request
درخواست بازيابی اطالعات؛ زمانی بانك دارنده كارت اين درخواست را مطرح می كند كه قصد اثبات تراكنش اصالحی ادعا 

شده توسط مشتری را دارد. 

شماره 7

E-Payment Terms

اصطالحات
پرداختالكترونیك

ادارهروابـــطعـمــومـــی

يك پرستار استراليايى مهمترين آرزوها يا به تعبيرى حسرت هاى بيماران در حال احتضار خود را ثبت و دسته بندى كرده است 
كه يكى از مهمترين آنها اين است: «اى كاش اينقدر كار نمى كردم».

فكر مى كنيد در آخرين روز زندگى، بزرگترين تاسف يا آرزوى شما چه خواهد بود؟

هيچكس حس�رت پول بيش�تر يا از دست دادن هيجان يك بانجى جامپينگ را ندارد. پرستارى كه همدم آخرين روزهاى بيماران در حال 
احتضار بوده، بزرگترين حسرت هاى ما در آخرين لحظات زندگى را ثبت و منتشر كرده كه در صدر آرزوهاى مردان اين است: «اى كاش 

اينقدر كار نمى كردم.»
 «برونى وير» پرس�تار اس�تراليايى، سال هاى متعدد در بخش مراقبت از بيمارانى كار كرده است كه 12 هفته پايانى زندگى شان را سپرى 
مى كنند. وى نخس�ت مش�اهدات و گفت وگوهايش با اين بيماران را در وبالگى با عنوان Inspiration and Chai قرار داد كه بس�يار مورد 

توجه قرار گرفت؛ سپس كتابى با عنوان «پنج حسرت بزرگ محتضران» را منتشر كرد.
برونى از روشن بينى صحبت مى كند كه افراد در پايان زندگى شان به آن دست مى يابند و اين كه چگونه مى توانيم از گفتارهاى آنان درس 
بگيري�م. به گفته او، «هر گاه از كس�ى درباره حس�رت هايش يا ه�ر كارى كه آرزو مى كرد طور ديگرى انجام مى داد، مى پرس�يدم، همان 

پاسخ هاى مشابه را مى شنيدم.»

طبق مشاهدات برونى، اين پنج آرزو يا حسرت بزرگ عبارتند از:

در آستانه مرگ
                    اى كاش ...

اين كاش اينقدر سخت كار نمى كردم
«تك تك مردهايى كه من پرستارش�ان بودم اين آرزو را داشتند. 
آنه�ا براى جوانى فرزندانش�ان و ه�م صحبتى با پدرو مادرش�ان 
حس�رت مى خوردند. زنان هم همين حس�رت را داش�تند اما تمام 
مردانى كه پرستارش�ان بودم عميقا متاس�ف بودند كه چرا بخش 
زيادى از زندگيش�ان را براى دويدن روى تردميل از دس�ت ندادن 

يك شغل صرف كرده اند.»

اى كاش شجاعت الزم براى بيان احساساتم را داشتم
«بسيارى از افراد احساسات خود را سركوب كرده اند تا ارتباط خود را 
با ديگران حفظ كنند در نتيجه به يك شخصيت متوسط تبديل شده و 
هرگز نتوانسته اند آن كسى باشند كه حقيقتا ظرفيت و استعداد آن را 
داش�ته اند. بسيارى از مردم به بيمارى هايى مبتال مى شوند كه ناشى 

از تحمل و بروز ندادن احساسات و افكار منفى آنهاست.»

 اى كاش ارتباط با دوستانم را حفظ مى كردم
«اغل�ب مردم تا روزهاى قب�ل از مرگ، درك كامل�ى از خوبى هاى 
دوس�تان قديمى  ندارند و هميشه هم امكان ادامه دادن يك رابطه 
دوس�تانه وجود نداش�ته اس�ت. آنها چنان در زندگى خود گرفتار و 
غرق مى ش�وند كه بهترين دوستى هايش�ان در گذر زمان كمرنگ 
مى ش�ود. خيلى ها به خاطر اين كه براى دوستانشان وقت و انرژى 
بيش�ترى نگذاشته بودند، عميقا حسرت مى خوردند. تك تك افراد 

هنگام مرگ براى دوستانشان دلتنگ مى شوند.»

اى كاش آنقدر جس�ور بودم كه به ميل خودم زندگى مى كردم، نه 
زندگى كه ديگران از من انتظار داشتند.

ب�ه گفته برونى «اي�ن عمومى تري�ن آرزوى همه ب�ود. وقتى افراد 
متوجه مى ش�وند كه زندگى ش�ان تقريبا به پايان رسيده، با ذهنى 
روش�ن ب�ه آن نگاه مى كنن�د و به راحتى مى توان دي�د كه چقدر از 
آرزوها برآورده نشده و از دست رفته  است. اغلب افراد حتى نيمى  
از روياهايشان را هم برآورده نكرده اند و بايد از زندگى خداحافظى 
كنند در حاليكه مى دانند بس�تگى به خودشان داشت كه چه چيزى 
را انتخاب كنند يا نكنند. س�المتى نوعى آزادى و بى قيدى مى آورد 
كه به جز ش�مار بسيار معدودى، بقيه قدر آن را نمى دانند تا روزى 

كه ديگر وجود ندارد.»

اى كاش به خودم اجازه مى دادم شادتر باشم
«در كمال ش�گفتى، اين يكى از ش�ايع ترين آرزوهاست. بسيارى 
از مردم تا آخرين لحظات زندگى شان متوجه نمى شوند كه شادى 
يك انتخاب است. آنها همچنان در قيد و بند آداب و رسوم قديمى 
 گرفت�ار مى مانن�د آن چنان كه ب�راى مثال «راحت�ى» خانواده تمام 
احساس�ات و حتى آسايش جسمى شان را در بر مى گيرد. ترس از 
تغيير، ايش�ان را به تظاهر در برابر ديگران و حتى خودش�ان وادار 
مى كند تا موقر باش�ند درحاليك�ه از درون آرزو دارند يك بار ديگر 

بخندند و بذله گو باشند.»

مهمترین آرزو یا حسرت شما تا این لحظه چه بوده است و می خواهید قبل از رفتن، چه چیزى را تغییر دهید یا بدست آورید؟ 
پاســخ هاى همكاران در شــماره آینده ماهنامه درج خواهد شد. در صورت عالقمندى، به شماره 3000333 پیام فرستاده یا 

به PR@kiccc.com ایمیل بزنید.
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بر اساس آمار منتشر شده توسط بانك مركزي، شركت ايران كيش 

از لحاظ مبلغ تراكنش )در كل كشور(، در جايگاه دوم قرار گرفت.

بان�ك مرك�زي در تازه ترين گ�زارش خود اق�دام به انتش�ار آمار 

تراكنش ه�اي انجام ش�ده روي س�ه كان�ال پرداخ�ت پايانه هاي 

فروش�گاهي، تلفن همراه و اينترنت كرده اس�ت و بر اين اس�اس 

مجموع تراكنش هاي انجام ش�ده در مرداد ماه سال جاري نزديك 

ب�ه 394 ميلي�ون تراكنش اس�ت كه از اي�ن تع�داد 68,1 ميليون 

تراكن�ش از طري�ق موباي�ل، 305,7 ميلي�ون تراكن�ش از طري�ق 

پايانه هاي فروش�گاهي و 20,2 ميلي�ون تراكنش از طريق اينترنت 

بانك  انجام شده است. 

ب��ه گزارش بنك��ر )Banker(، از لحاظ تعداد تراكنش، بيش��ترين تعداد تراكنش 
مربوط به ش��ركت به پرداخت ملت در مرتبه اول، آسان پرداخت پرشين در مرتبه 
دوم و تجارت الكترونيك پارسيان در مرتبه سوم است. بيشترين تعداد تراكنش ها 
در ته��ران مرب��وط به آس��ان پرداخت پرش��ين و در س��اير اس��تان ها مربوط به

 به پرداخت ملت است.

وم  تـبه د ؛ كسـب ر ن كيـش ا يــر ا
كنـش  مبلـغ ترا در 

دوم قرار داشت در مورد مبلغ تراكنش ها در مرتبه چهارم قرار دارد.
 

 ،»خريد« گروه سه هر در ملت پرداخت به شركت به مربوط كشور كل در فروش هاي پايانه به مربوط هاي تراكنش تعداد بيشترين
. دارد را سوم مقام سداد ورزي داده و دوم مرتبه در پارسيان الكترونيك تجارت. است »شارژ خريد و قبوض پرداخت« و »گيري مانده«

  .است دماوند كارت الكترونيك به مربوط نيز گروه سه هر در تراكنش كمترين

  
  

 ايران اعتباري كارت دوم مرتبه در. است ملت پرداخت به به مربوط هاي فروش در خصوص پايانه كشور كل در ها تراكنش مبالغ بيشترين
 مبلغ مورد در داشت قرار دوم مرتبه در ها تراكنش تعداد در كه پارسيان الكترونيك تجارت. دارد قرار سوم مرتبه در سداد ورزي داده و كيش

  .دارد قرار چهارم مرتبه در ها تراكنش

  
در تع��داد تراكنش ه��اي مربوط به موبايل در هر س��ه گروه خري��د، مانده گيري و   

پرداخت قبوض، آس��ان پرداخت پرشين با تفاوت قابل مالحظه اي نسبت به ساير 
ش��ركت هاي پرداخت در رديف اول ايستاده است و پس از آن پرداخت الكترونيك 

سامان و پرداخت الكترونيك پاسارگاد قرار دارند.
در مورد مبلغ تراكنش ها در كانال موبايل، آس��ان پرداخت پرش��ين نيز مانند تعداد 
تراكنش هاي كانال موبايل در جايگاه اول قرار داش��ت. پرداخت الكترونيك سامان 

و پرداخت الكترونيك پاسارگاد در رديف هاي دوم و سوم قرار دارند. 
در تعداد تراكنش هاي مربوط به اينترنت نيز پرداخت الكترونيك سامان با فاصله اي 
بسيار زياد نسبت به ساير شركت ها در رديف اول قرار دارد و سپس در مرتبه هاي 

بعدي آسان پرداخت پرشين و تجارت الكترونيك پارسيان قرار دارند.
در م��ورد مبلغ تراكنش ه��اي مربوط به اينترنت، تجارت الكترونيك پارس��يان در 
جاي��گاه اول قرار دارد و پس از آن پرداخت الكترونيك س��امان و به پرداخت ملت 
در رديف ه��اي بعدي قرار دارند. آس��ان پرداخت پرش��ين با وج��ود اينكه در تعداد 

تراكنش ها مقام دوم را داشت اما در مبلغ تراكنش ها مقام چهارم را دارد.
بيشترين تعداد پايانه هاي فروش تراكنش دار مربوط به به پرداخت ملت، سپس تجارت 

الكترونيك پارسيان و در مرتبه سوم مربوط به كارت اعتباري ايران كيش است.

 اي مالحظه ل
 قرار پاسارگاد 

. اشت

 قرار اول 

 و سامان ك
 مبلغ ر

 كارتبه  ط

 

 

 

قابل تفاوت با شين
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  كيش؛  ايران
  كسب رتبه دوم در مبلغ تراكنش 

  
، در )در كل كشور(كيش از لحاظ مبلغ تراكنش  بر اساس آمار منتشر شده توسط بانك مركزي، شركت ايران

  .قرار گرفت دومجايگاه 
 تلفن فروشگاهي، هاي پايانه پرداخت كانال سه روي شده انجام هاي تراكنش آمار انتشار به اقدام خود گزارش ترين تازه در مركزي بانك
 است تراكنش ميليون 394 به نزديك جاري سال ماه مرداد در شده انجام هاي تراكنش مجموع اساس اين بر و است كرده اينترنت و همراه

 تراكنش ميليون 20.2 و فروشگاهي هاي پايانه كانال روي تراكنش ميليون 305.7 موبايل، كانال روي تراكنش ميليون 68.1 تعداد اين از كه
  . است شده انجام  بانك اينترنت كانال روي

  
  

  
  
  
  
  
 آسان اول، مرتبه در ملت پرداخت به شركت به مربوط تراكنش تعداد بيشترين تراكنش، تعداد لحاظ از ،)Banker( بنكر گزارش به

 پرداخت آسان به مربوط تهران در ها تراكنش تعداد بيشترين. است سوم مرتبه در پارسيان الكترونيك تجارت و دوم مرتبه در پرشين پرداخت
  .است ملت پرداخت به به مربوط ها استان ساير در و پرشين

17%

78%

5%

تراكنش موبايلي تراكنش روي پايانه فروش تراكنش اينترنتي

 

  
 دوم مرتبه در كيش ايران اعتباري كارت. است داده اختصاص خود به را ها تراكنش مبلغ بيشترين ملت، پرداخت به شركت نيز مبلغ لحاظ از
. دارد قرار اول مرتبه در ها تراكنش مبلغ مورد در ملت پرداخت به نيز ها استان ساير و تهران در. دارند قرار سوم مرتبه در سداد ورزي داده و

 مورد در اما دارند قرار پايين هاي رده در سداد ورزي داده و كيش ايران اعتباري كارت ها تراكنش تعداد مورد در كه اينجاست توجه قابل نكته
 خالف بر اما. است ها شركت اين در تراكنش هر مبلغ ميانگين مقدار بودن باال از نشان اين كه گيرند مي قرار جدول باالي هاي دهر در مبلغ
 نتيجه توان مي عبارتي به كه است جدول هاي كمترين ءجز پرشين پرداخت آسان شركت هاي تراكنش مبلغ كل مجموع شركت، دو اين

  .است رقبا بيشتر به نسبت تراكنش هر مبلغ مقدار ميانگين از كمتر خيلي شركت، اين در تراكنش هر مبلغ مقدار ميانگين گرفت

  

از لحاظ مبلغ نيز شركت به پرداخت ملت، بيشترين مبلغ تراكنش ها را به خود اختصاص 
داده است. كارت اعتباري ايران كيش در مرتبه دوم و داده ورزي سداد در مرتبه سوم قرار 
دارند. در تهران و س��اير استان ها نيز به پرداخت ملت در مورد مبلغ تراكنش ها در مرتبه 
اول قرار دارد. نكته قابل توجه اينجاس��ت ك��ه در مورد تعداد تراكنش ها كارت اعتباري 
ايران كيش و داده ورزي س��داد در رده هاي پايين قرار دارند اما در مورد مبلغ در رده هاي 
باالي جدول قرار مي گيرند كه اين نشان از باال بودن مقدار ميانگين مبلغ هر تراكنش در 
اين شركت ها است. اما بر خالف اين دو شركت، مجموع كل مبلغ تراكنش هاي شركت 
آسان پرداخت پرشين جزء كمترين هاي جدول است كه به عبارتي مي توان نتيجه گرفت 
ميانگين مقدار مبلغ هر تراكنش در اين شركت، خيلي كمتر از ميانگين مقدار مبلغ هر 

تراكنش نسبت به بيشتر رقبا است.

  
 دوم مرتبه در كيش ايران اعتباري كارت. است داده اختصاص خود به را ها تراكنش مبلغ بيشترين ملت، پرداخت به شركت نيز مبلغ لحاظ از
. دارد قرار اول مرتبه در ها تراكنش مبلغ مورد در ملت پرداخت به نيز ها استان ساير و تهران در. دارند قرار سوم مرتبه در سداد ورزي داده و

 مورد در اما دارند قرار پايين هاي رده در سداد ورزي داده و كيش ايران اعتباري كارت ها تراكنش تعداد مورد در كه اينجاست توجه قابل نكته
 خالف بر اما. است ها شركت اين در تراكنش هر مبلغ ميانگين مقدار بودن باال از نشان اين كه گيرند مي قرار جدول باالي هاي دهر در مبلغ
 نتيجه توان مي عبارتي به كه است جدول هاي كمترين ءجز پرشين پرداخت آسان شركت هاي تراكنش مبلغ كل مجموع شركت، دو اين

  .است رقبا بيشتر به نسبت تراكنش هر مبلغ مقدار ميانگين از كمتر خيلي شركت، اين در تراكنش هر مبلغ مقدار ميانگين گرفت

  

بيشترين تعداد تراكنش هاي مربوط به پايانه هاي فروش در كل كشور مربوط به شركت 
به پرداخت ملت در هر س��ه گروه »خريد«، »مانده گي��ري« و »پرداخت قبوض و خريد 
ش��ارژ« است. تجارت الكترونيك پارس��يان در مرتبه دوم و داده ورزي سداد مقام سوم 

را دارد. كمترين تراكنش در هر سه گروه نيز مربوط به الكترونيك كارت دماوند است.
 

 ،»خريد« گروه سه هر در ملت پرداخت به شركت به مربوط كشور كل در فروش هاي پايانه به مربوط هاي تراكنش تعداد بيشترين
. دارد را سوم مقام سداد ورزي داده و دوم مرتبه در پارسيان الكترونيك تجارت. است »شارژ خريد و قبوض پرداخت« و »گيري مانده«

  .است دماوند كارت الكترونيك به مربوط نيز گروه سه هر در تراكنش كمترين

  
  

 ايران اعتباري كارت دوم مرتبه در. است ملت پرداخت به به مربوط هاي فروش در خصوص پايانه كشور كل در ها تراكنش مبالغ بيشترين
 مبلغ مورد در داشت قرار دوم مرتبه در ها تراكنش تعداد در كه پارسيان الكترونيك تجارت. دارد قرار سوم مرتبه در سداد ورزي داده و كيش

  .دارد قرار چهارم مرتبه در ها تراكنش

  
  

بيش��ترين مبل��غ تراكنش  در كل كش��ور در خصوص پايانه هاي ف��روش مربوط به 
به پرداخت ملت است. در مرتبه دوم كارت اعتباري ايران كيش و داده ورزي سداد در 
مرتبه س��وم قرار دارد. تجارت الكترونيك پارسيان كه در تعداد تراكنش ها در مرتبه 

ادارهروابـــطعـمــومـــی
R e p o r t
گــــزارش
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تحوالتکمنظیردرحوزهبانكدارىالكترونیكبانكشهر • 

»غالمحس��ين مظفری« مديرعامل بانك ش��هر گفت: »اتفاقات كم نظيری در حوزه فناوری و بانكداری 
الكترونيك در بانك شهر رخ داده كه بزودی اطالع رسانی خواهد شد.«

مديرعامل بانك ش��هر ادامه داد: »يكی از خدمات بانك ش��هر با عنوان »كارت ش��هروندی و كيف پول 
الكتروني��ك« (City Pay) اس��ت ك��ه به حل معضل پرداخ��ت پول خرد در م��واردی مانند حمل و نقل 
عمومی، پاركينگ ها، كيوس��ك ها، فروشگاه ها، ميادين ميوه و تره بار و معامالت روزمره شهروندان خواهد 

پرداخت. بزودی مذاكرات برای اجرای اين طرح در سطح شهرهای همدان و شيراز نهايی خواهد شد و اجرای آزمايشی نيز در برخی 
مناطق شهر تهران نيز آغاز می شود.«

مظفری همچنين خاطرنشان كرد، برخی شعب منتخب بانك به منظور توزيع و ارايه اين كارت به شهروندان در حال تجهيز هستند.
وی افزود: »كارت شهری مبتنی بر آخرين استانداردهای جهانی (EMV) طراحی شده و در عين حال مكانيزم های امنيتی فراتری را نيز 
در بر می گيرد كه ش��هروندان ضمن بهره مندی از مزايای اين خدمت می توانند در مديريت مالی هزينه ای جاری و روزمره خود موفق تر 

عمل كنند.« )اعتبار(

امامیسرپرستروابطعمومیبانكتوسعهصادراتشد

با صدور حكمی از س��وی »بهمن وكيلی« مديرعامل و رييس هيات مديره بانك توس��عه صادرات، »حسين 
امامی رودس��ری« به عنوان سرپرس��ت اداره روابط عمومی و بين الملل در مديريت ام��ور ارتباطات و حوزه 

مديرعامل بانك منصوب شد. 
پيش از اين »محس��ن اش��رف پور« با حفظ س��مت در اداره روابط عمومی به عنوان مدير امور ارتباطات و 

حوزه مديرعامل انتخاب شده بود.
در جلسه شورای مديران بانك، وكيلی نيز از زحمات پنج ساله محسن اشرف پور در حوزه روابط عمومی قدردانی و برای وی در ادامه 

همكاری در مديريت امور ارتباطات آرزوی موفقيت كرد.
حس��ين امامی، دارای مدرك دكتری علوم ارتباطات اجتماعی، عضو هيات مدي��ره انجمن متخصصان روابط عمومی ايران و مدرس 
دانشگاه است كه پيش از اين در روابط عمومی اين بانك مسووليت ارتباطات رسانه ای و روابط بين الملل را برعهده داشت. او سابقه 

17 سال فعاليت در روابط عمومی بانك توسعه صادرات را دارد. )اعتبار(

انسدادکارتبانكکارآفرینازطریقدستگاههاىخودپرداز

بانك كارآفرين طرح مس��دود نمودن كارت هاي مفقود ش��ده كارآفرين از طريق خودپردازهای اين بانك را 
اجرايی كرد.

براس��اس اين گزارش، صاحبان كارت های كارآفرين در صورت مفقود شدن يا ربوده شدن كارت هايشان 
می توانند با مراجعه به خودپردازهای بانك كارآفرين، كارت های خود را صرفا با در دس��ت داش��تن شماره 

كارت و شماره حساب بر روی دستگاه های خودپرداز بانك مسدود نمايند.
صاحبان كارت های بانك كارآفرين جهت عمليات انسداد كارت خود بايد به ترتيب زير عمل كنند:

•    جهت انسداد كارت های بانك كارآفرين دكمه تاييد را فشار دهيد.
•    منوی مورد نظر )فارسی _ انگليسی( را انتخاب كنيد.

•    گزينه انسداد كارت را انتخاب كنيد.
انس��داد كارت با اس��تفاده از دو گزينه »با اس��تفاده از شماره كارت« و »با استفاده از شماره حس��اب« قابل انجام است. ابتدا »شماره 
حساب يا شماره كارت« را وارد و »دكمه تاييد« را فشار دهيد و سپس »رمز اول كارت« را وارد و »دكمه تاييد« را فشار دهيد. )اعتبار(

Our Customers
اخبارمشتریان

بانكصادراتبهپذیرندگانکارتخوان،واممیدهد

بان��ك صادرات ايران به پذيرندگان فعال متصل به حس��اب های اين بانك تا س��قف يك ميليارد و 200 
ميليون ريال تسهيالت اعطا می كند.

بر اس��اس اين گزارش، معيار و پذيرش درخواس��ت تس��هيالت، امتياز نهايی پذيرنده يعنی معدل امتياز 
س��ه ماه آخر فعاليت وی با پايانه فروش متصل به حس��اب های بانك صادرات ايران در زمان ارايه كتبی 
درخواس��ت است. نحوه محاس��به امتياز نهايی به ازای هر10 ميليون ريال معدل ماهانه حساب متصل به 

پايانه فروش از نوع قرض الحس��نه جاری يا جاری بدون دس��ته چك، 10 امتياز و از نوع قرض الحسنه پس انداز يا كوتاه مدت عادی 
سه امتياز خواهد بود.

بانك صادرات ايران تاكنون بيش از 382 هزار فقره دس��تگاه كارتخوان متصل به حس��اب های اين بانك، نصب و راه اندازی كرده 
است. )اعتبار(

 خدماتپایانههاىفروشپستبانكتوسعهمییابد

براس��اس الحاقيه قرارداد منعقده بين پست بانك ايران و شركت ايران كيش، ضمن اجرای تمامی فازهای 
ق��رارداد درخصوص بازاريابی و نصب تعداد 50 هزار دس��تگاه پايانه ف��روش (POS) با قابليت اتصال به 
حساب مشتريان اين بانك در مراكز خريد و فروشگاه های معتبر سراسر كشور، خدمات قابل ارايه بر روی 

دستگاه های مذكور نيز به صورت همزمان درحال توسعه است.
اداره كل بازاريابی و تجهيز منابع پست بانك اعالم كرد، طبق اين قرارداد كه فازهای اول و دوم آن انجام 

شده، در فازهای سوم و چهارم هر كدام 22 هزار دستگاه و در فاز پنجم نيز 12هزار دستگاه نصب و پشتيبانی خواهد شد.
بنابراين گزارش، از مجموع 50 هزار دس��تگاه پايانه فروش (POS) س��ه هزار دس��تگاه بی س��يم بوده و به صورت س��يار قابليت ارايه 
خدم��ات متن��وع بانكی را دارد. اين گ��زارش می افزايد: »در ح��ال حاضر تعداد 11هزار دس��تگاه پايانه ف��روش (POS) اختصاصی 
پس��ت بان��ك ايران در فروش��گاه ها و مراك��ز خريد و همچنين دفاتر خدمات بانكی سراس��ر كش��ور نصب ش��ده و خدمت رس��انی 
می كن��د ك��ه با نصب كامل 50 هزار دس��تگاه ايران كيش، تعداد آن به بيش از 61 هزار دس��تگاه خواهد رس��يد. انج��ام انواع خريد، 
پرداخت هزينه قبوض مصرفی آب، برق، گاز و تلفن، مانده گيری حس��اب، واريز كمك های نقدی به حس��اب س��ازمان بهزيس��تی، 
كميت��ه ام��داد امام خمينی )ره( و موسس��ه محك و خريد ش��ارژ كارت های ايرانس��ل، هم��راه اول و رايتل از جمله خدماتی اس��ت 
ك��ه از طريق دس��تگاه های پايانه فروش (POS) پس��ت بان��ك ايران به هموطنان ارايه می ش��ود و تعداد خدمات آن نيز براس��اس 

نياز مشتريان توسعه می يابد. )روابط عمومی پست بانك ايران(

راهاندازىسیستمفارسیسازسپامرفاه

بانك رفاه سيستم فارسی ساز سامانه سپام )سامانه پيام رسانی الكترونيك مالی( را راه اندازي كرد.
اي��ن س��امانه در راس��تای كاه��ش آس��يب های احتمال��ی ناش��ی از اعتب��ارات اس��نادی داخلي-ريالی، 
شفاف س��ازی آم��ار مرتب��ط و همچنين تبادل پيام ه��ای س��وئيفتی مربوطه از طريق يك س��امانه امن، 
مطمئن و قابل انعطاف راه اندازی ش��ده اس��ت. بر اس��اس اين گ��زارش، اعتبار اس��نادی داخلی-ريالی، 
نوع��ی اب��زار پرداخت اس��ت كه به عن��وان يكی از خدمات بانكی در بانك های كش��ور ارايه می ش��ود و 

مهم تري��ن ويژگ��ی آن تابعيت متقاضی و ذينفع در داخل كش��ور اس��ت. الزم به ذكر اس��ت بر اس��اس آمار بانك مرك��زی ج.ا.ا، از 
ابت��دای راه ان��دازی سيس��تم فوق، ت��ا پايان آبان م��اه س��ال جاری، 20 فقره اعتب��ار اس��نادی داخلی-ريالی؛ در مجم��وع در حدود 
1/270 ميلي��ارد ريال، در ش��عب بانك رفاه گش��ايش يافته اس��ت كه با لحاظ مقايس��ه عملك��رد بانك های كش��ور، اين بانك در 

رديف دوم جدول قرار دارد. )روابط عمومي بانك رفاه(

اخبار مشتريان
KiCCC Organizational Monthly
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مصاحبه با دو تن از كاركـنان ساعى ايـران كيـش

سيد ارسطو كروبى 
متولد:1359/اهواز

تحصیالت:دانشجوىرشتهحقوق

کارمنددفترىاستانخوزستان

 احمد حامدى 
متولد:1361/اهواز

تحصیالت:کاردانیکامپیوتر

کارمنددفترىاستانخوزستان

 احمد حامدى 

 فرزند اول خانواده هس��تم و به همين دليل  پدر و مادرم از من انتظارات بيش��تری 
نسبت به برادر و خواهر كوچكترم دارند. بنده پيش از پيوستن به ايران كيش در مدارس 

غيرانتفاعی و آموزشگاه هاي كامپيوتر مشغول تدريس بودم. 
 در خصوص شهر اهواز بايد بگويم، اهواز سرزمينی است متفاوت همراه با ويژگی ها 
و تنوعات خاص، س��رزمينی با آفتابی داغ و س��وزان كه گرمابخش حيات، منشاء صفا، 

صميميت و خونگرمی جنوب و جنوبی هاست.
 توس��عه راهكاره��ای پرداخ��ت الكترونيك و جلب نظر رضاي��ت پذيرندگان يكي از 
خط مشي هاي شركت است و خوشبختانه شركت ايران كيش يكی از بهترينPSP ها در 
اين اس��تان اس��ت. يك پشتيبان مي تواند با سركشی مداوم و رفع نياز پذيرندگان آنها را 

به شركت وفادار نگه دارد. 
 ادامه تحصيل  و ارتقا سطح شغلی برنامه آتي زندگي من است 

سيد ارسطو كروبى

 در سال 1359 در اصفهان متولد شدم فرزند اول 
خانواده هس��تم و بعد از ازدواج )دو سال قبل( به اين 
استان نقل مكان كردم . هر چند من سال ها در شهر 
ديگری زندگی كردم  و سابقه حضور كمی در اهواز 
دارم اما مردم اين خطه از كش��ورمان مردم صبور و 
خونگرم و مقاومی هس��تند كه با وجود فرهنگ های 
گوناگ��ون جلوه زيباي��ی از اتح��اد را در كنار كارون 

پرخروش به نمايش گذاشته اند.
 پي��ش از اين به عنوان مس��وول روابط عمومی و 
امور رسانه ای س��ازمان ملی جوانان استان اصفهان 
فعالي��ت می ك��ردم و بع��د از آن م��دت كوتاهی در 
شركت زاگرس به عنوان بازرس مشغول به  كار بودم 
و در حال حاضر به عنوان كارمند دفتری مش��غول به 

خدمت به هموطنان هستم.
 با افزايش س��ابقه و برخورد با پذيرندگان متفاوت 
و كار در دو اس��تان مختلف تجربيات خوبی كس��ب 

كرده ام. 
مشاركت س��ازنده و فعال كاركنان در موفقيت های 
شركت و سهيم بودن كاركنان در سود و زيان حاصل 
از عمليات شركت و قدردانی از پرسنل زحمتكش به 
طرق گوناگون و درك متقابل از س��وی همكاران در 
رده های مختلف س��بب وفاداری به سازمان و تعهد 

بيشتر پرسنل نسبت به مجموعه شركت می شود.
 كمبود نيرو با توجه به افزايش روزافزون مشتريان 
و پذيرندگان كامال در اين دفتر مش��هود اس��ت كه 
افزايش تعداد نيروها در بدنه اجرايی ش��ركت بسيار 
مفي��د فايده خواه��د بود. ضمنا پاس��خگويی به نياز 
بانك ها در زمينه مغايرت  و مش��كالت شاپركی كه 
نيازمند تالش بيش��تر واحد مغاي��رت  و ايجاد كانال 
ارتباطی بين دفاتر و ش��ركت شاپرك است بايستی 

بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. 
 لحظ��ه لحظ��ه حضور در اين ش��ركت خاطراتی 
برای آينده اس��ت اما از بهترين خاطراتم بدرغه گرم 
همكارانم در اس��تان محل خدمت قبلی و آشنايی با 

عزيزان دفتر خوزستان است. 
 می خواه��م ب��ه ي��اری خ��دا در كنار خان��واده و 
همكاران عزيز پله های ترقی و مدارج رش��د را طی 
كرده و با افزايش س��طح تحصيالت و تجارب، فرد 
مفيدی برای مجموعه حاضر و جامعه باشم.  انسان 
اگر به كار و حرفه خود عالقه داش��ته باشد می تواند 
در آن كار بهترين باش��د. كار در اين شركت با توجه 
به ارتباطات متعدد با گروه های مختلف جامعه عالقه 
ش��خصی من به ف��ن روابط عموم��ی و ارتباطات و 

مسايل حقوقی را پوشش می دهد.

 حـرف آخـــر

كروبـى   در آخر از كليه همكاران�م در تهران و دفتر خوزس�تان و دبيرمحترم دفتر، 
آقاى دس�تبندان نژاد و همكاران عزيز و دبيردفتراس�تان اصفهان جهت انتقال تجربيات 
گرانبهايش�ان كمال تش�كر را دارم و براى مجموعه كارت اعتب�ارى ايران كيش و كليه 

همكاران عزيز آرزوى بهترين ها و موفقيت روزافزون دارم.

حامدى  گفتم: امروز مى خرم 
اما متاسفانه وقتى به خانه برگشتم فراموش كرده بودم 

بچه دويد جلو و پرسيد: بابا بيسكويت كو؟ 
گفتم: آخ! يادم رفت 

بچه تازه به زبان آمده بود، گفت: بابا بَده، بابا بَده
بغلش كردم و گفتم: باباجان! دوستت دارم

گفت: پس بيسكويت كو؟ 
دانستم كه دوستى بدون عمل را بچه سه ساله هم قبول ندارد.
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گـفتوگـو
I n t e r v i e w
ادارهروابـــطعـمــومـــی

مریمباغشاهی
P a u s e
اندیشــــه

ادارهروابـــطعـمــومـــی
C a r t o o n
کاریكاتور

از اين كه با واحد امور مشتريان شركت ما تماس گرفته ايد 
از شما متشــكريم. لطفا براى دريافت مشاوره در خصوص  
مديريت خشــم با شــماره يك، آموزش تكنينك هاى كاهش 
استرس با شماره دو و گام هاى موثر براى مقابله با نااميدى 

با شماره سه تماس حاصل كنيد.

چقدرررر جالب، درسـت از زمانى كـه ديگه به تلفن ها 
پاسـخ نداديم تعداد شـكايات مشـتريانمون به شـدت 

كاهش پيدا كرده 
منبع

 www.Glasbergen.com     



......تولد

جن�اب آق�اي اس�ماعيل نادربيگي، جناب آقاي محس�ن س�ليماني 
نجف آبادي

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

    خانواده                              
 ايران كيش

........ تشكر
بان�ك رفاه ش�عبه مركزي چابهار با ارس�ال نام�ه اى از زحمات بي ش�ائبه كاركنان محترم دفت�ر چابهار به  لحاظ نصب دس�تگاه هاي 
كارتخوان و پاسخگويي به مشتريان و بانك و تالش و جديت در رفع نواقص و اشكاالت احتمالي و به ويژه به لحاظ حسن اخالق در 

پاسخگويي به مشتريان و مسووليت پذيرى ايشان، تقدير و تشكر كرد. 

بان�ك كارآفرين ش�عبه س�منان با ارس�ال نامه اى از زحمات بى ش�ائبه و عملكرد كاركنان محترم دفتر س�منان ك�ه موجبات رضايت 
مشتريان را فراهم كرده اند، تقدير و تشكر كرد 

 
ما نيز براى اين عزيزان آرزوى موفقيت روزافزون داريم. 

......انتصاب
جناب آقاي محمد سعيد احمدي پويا  )مديركل فناوري اطالعات(

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

تخت جمشید

شیراز، چهارراه گمرک، بانک صادرات، طبقه دوم

تلفن: 2323806-0711    2323805-0711            فکس: 0711-2325602

نکیش یرا یا ر دفترفارس،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


