


هميشه با پذيرش اشكاالت خود، سعى بر كاستن از آنها داريم و از آنانى كه ما را 
بر آنها هشيار مى سازند، سپاسگزاريم.

بند     8
منشور رفتارى شركت

KiCCC

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

4  اشاعه نوآورى؛ بررسى كارت هوشمند «اكتاپوس»
«اكتاپوس» معروف ترين كارت هوشمند در محدوده هنگ  كنگ چين است. در اين 
مطالعه موردى به بررسى اين نكته خواهيم پرداخت كه چگونه استراتژى هاى شركت 
OCL، يك سيستم پرداخت الكترونيك را كه تنها براى پرداخت در سيستم حمل و نقل طراحى شده 

بود به پاركومترها، سوپرماركت ها، رستوران ها و...  كشاند.

9 پوز نوشت 
پوز نوشت عنوان صفحه اى است كه به تازگى به ليست صفحات ماهنامه اضافه شده است. 
در اين صفحه نقد منصفانه آزاد است. تجربيات، خاطرات مثبت و منفى و پيشنهادات خود 
را همراه با ارايه راهكار با ما به اشتراك بگذاريد و در جشنواره فصلى ما شركت كنيد. در پايان هر فصل به 

جذاب ترين، سازنده ترين و نوآورانه ترين نوشته ها، كارت هديه به مبلغ 100 هزار تومان اهدا خواهد شد.

10 سفر به 2015؛ یک روز با پرداخت موبایلى
اينفوگرافى اين ماه سفرى است به سال 2015 و وصف انقالبى كه موبايل در زندگى 

روزمره ما ايجاد خواهد كرد. 

12 پاسخ به سواالت متداول در خصوص طرح تشویقى پذیرندگان 
ایران كیش

امروزه شركت هاى بزرگ ديگر تنها به عنوان يك بنگاه اقتصادى با هدف تامين اهداف 
اقتصادى مطرح شناخته نمى شوند بلكه وظايف گوناگونى در ابعادى چون مسووليت هاى اجتماعى، فرهنگى، 
زيست محيطى و... نيز برعهده دارند كه البته انجام وظايف مذكور به نوعى تضمين كننده اهداف اقتصادى 

بلندمدت بنگاه ها خواهد بود.

14  تنها شش ثانیه تا تصاحب شغل آینده تان فرصت دارید 
كارفرمايان شركت ها (يا مسوول استخدام) معموال چهار تا پنج دقيقه براى هر رزومه اى 
كه موفق به قرارگرفتن روى ميز آن ها شده، صرف مى كنند. اين البته ادعاى آنهاست...

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 دیگرى از قبیل مصاحبه با كاركنان ساعى شركت ایران كیش، مطالب 
و  دفاتر  صفحه  و  «كاریكاتور»  مشتریان»،  «اخبار  «اندیشه»،  صفحه  خواندنى 

نمایندگى ها و...
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تجزيهوتحلیل

در این مورد، اس��تراتژی های کس��ب وکار و IT ش��رکت OCL و سهم آن ها در 
موفقیت کارت اکتاپوس بررس��ی ش��د. مدل استراتژی هندرس��ون و ونکاترمن 

)SAM( چارچوب تئوریک مناسبی برای این مورد فراهم کرده است. 

استفاده می کند. با این کارت در هر ثانیه 212 کیلوبایت اطالعات ارسال می شود 
که بس��یار سریعتر از حجم اطالعات ارس��الی با Monex و Visa Cash است. 
محدوده عملیاتی خوانش��گر بس��ته به نوع آن می��ان mm30 تا mm100 متغیر 
اس��ت. این کارت از تایید هویت دوطرفه بر پایه زیرساخت کلید عمومی استفاده 

می کن��د. این بدان معنی اس��ت ک��ه اطالعات در هنگام انتقال میان خوانش��گر 
و کارت، رمزگ��ذاری ش��ده و یک پردازنده مش��خص مس��وولیت رمزگذاری و 
آشکارس��ازی رمز را به عه��ده دارد. بنابراین انتقال اطالع��ات به کارت تنها در 
شرایطی صورت می گیرد که امنیت کارت مربوطه به صورت دوطرفه تایید شود.











حوزه كسب و كار

جی
خار

لی
اخ

د

استراتژی

كسب وكار

استراتژی

IT

فرايندها و زيرساخت

سيستم های اطالعاتی

فرايندها و زيرساخت

سازمانی

IT حوزه

در ش��کل باال ارتب��اط میان کس��ب و کار و فناوری اطالعات در چهار س��ناریو 
نمایش داده ش��ده است. در سنایو 1، استراتژی کسب و کار، چارچوب زیرساخت 
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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

سفــــر
به2015

 7:00  صبح - خريد مستقيم از فروشگاه 

 iPhone دارن�دگان  از  درص�د   41
حداقل يک خريد با گوش�ی های خود 

انجام داده اند

 7:41 صبح - پرداخت موبايلی در رستوران  يا كافی شاپ   8:29 صبح - پرداخت حق پارک با استفاده از اس ام اس

يكروزباپرداختموبايلى
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نوشـتـــــــــــــــــ پــوز
»جشنواره روزانه خانواده ايران كيش« كه شروع شد، نه جذابيت جشنواره بلکه مشاهده اسامی  مشابه در بين برندگان هر روز و كمی  حس حسادت 
كه »كاش من هم اين همه برنده می ش�دم« باعث ش�د برای لحظاتی، مايوس�انه فروشگاه های راس�ته خيابون 37 متری! رو در ذهنم مرور كنم تا 
ببينم كجا قبال پوز ايران كيش رو ديده ام اما دريغ از يک تصوير. همين فکر رو بين بقيه بچه ها هم می ش�د احس�اس كرد. اين كه بدش�ون نمياد 
شانسشون رو امتحان كنن اما انگار هيچکس در محله خودشون پوز ايران كيش سراغ نداشت. اولين فايده طرح اين بود كه ببينيم پوز كجا نصب 

شده؟ هيچ جا  
بعضی ها اون برچس�ب های آبی رنگ رو به خاطر آوردن كه قرار بود روی در فروش�گاه نصب بش�ه و اعالم كنه »در اين فروش�گاه، كارتخوان بانک 
ص�ادرات نص�ب ش�ده اس�ت«؛ ولی از قرار هيچکس اين برچس�ب ها رو هم ندي�ده! حاال چطور بايد به س�راغ همه مغازه ها رف�ت و بی هدف روی 

كارتخوان ايران كيش كارت كشيد؟!
»ايران كي�ش چي�ه؟« بی خيال. طرح رو فرام�وش می كنم و يه ظهر خلوت جمعه، فقط به قصد خريد تنقالت وارد مغازه ميش�م. بعد از پايان خريد 
و دلخوری فروشنده به خاطر اين كه حاضر نشدم خرماهای نشسته رو تست كنم، می پرسم »پوز ايران كيش داريد؟«. ميگه »ايران كيش چيه؟« 

 كارتخوان صادرات
 خرابه. زنگ زدم بيان درستش كنن ولی نيومدن.

 ميشه روی همون دستگاه كارت منو بکشيد ببينم چه پيغامی  ميده؟
 پوز چيه؟ اسم جديدشه؟

 نه. اسم راحتشه.
نمی دونم پيغام »بوق عدم شماره گيری« بود يا »عدم بوق شماره گيری«. راهنماييش كردم كه روزای جمعه كال سنتر خلوته و جواب ميدن. بهتره 
كه امروز تماس بگيری. گفت »ميشه بی زحمت شما بهشون بگی بيان درست كنن؟«. يه ابر باالی سرم باز شد با تصوير تنبلی های كودكی و مامانم 
كه می گفت »تنبل نرو به سايه، سايه خودش ميايه«... توی رودرواسی شركت و به خاطر ضايع نکردن اهالی خانواده پيش غريبه ها و كمی  هم پوز 

مشتری مداری، قبول كردم كه به پشتيبانی خبر بدم. 
حتی اين كش�ف اتفاقی هم نتونس�ت پای منو به قرعه كش�ی خونوادگی ايران كيش باز كنه چه برسه به جمع خوش شانس های برنده    فقط يه 

كار به كارام اضافه كرد و...
روز جمع�ه بعد برای وقت گذرونی تصميم گرفتم به يه قنادی دوردس�ت ب�رم. امان از لحظه ای كه ديدم 
پوز ايران كيش داره. قلبم مثل گنجشک می زد. به خودم گفتم »عجب شانسی. باورت ميشه كه اينجا پوز 
ايران كيش داره؟! خدا كنه كارتم رو روی اون بکشه. من می خوام برنده بشم. اين دفعه ديگه بليتم برده.« 
وای از او چند ثانيه كه صندوقدار كارت رو از دس�تم گرفت تا بره س�مت پوزها. تصوير اسلوموش�ن ش�د، 
دوربين كلوزآپ كارت من و دس�ت فروش�نده رو توی كادر گرفته بود كه به س�مت پوز می رفت. چند سال 
گذش�ت!!! خدای من. ش�گفتی از اين بزرگتر نبود كه صندوقدار پوز ايران كي�ش رو انتخاب كرد... از اين 

مهيج تر اين بود كه پوز سالم بود و با سرعتی باال تراكنش انجام شد.
ماموريت انجام ش�د. حاال توی دلم بش�کن می زدم و بايد منتظر قرعه كش�ی روز بعد می موندم. بگذريم. من برنده نشدم. بازم »م.خ« و »م.ب« و 

»م.ک« و »م.و« برنده شدن. منم كه »م.ش« هستم. پس چرا اين زنجيره تکميل نشد؟!!! اشکالی نداره. من هنوز عرق ايران كيشی دارم.

پـوز نوشتاندیشــــه
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سرپرست روابـط عـمـومــی
                                مریم سبزعلی

A r t i c l e
مقالــــــه
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دانستنىهایصنعتپرداختالكترونیك

شماره8

E-Payment Terms

اصطالحات
پرداخت الكترونیك

اداره روابـــط عـمــومـــی

Reversal
تراکنشی از پذیرنده به بانک عامل که مقدار وجه تراکنشی را که به صورت کامل انجام نشده به دارنده کارت بازمی گرداند. 

این نوع تراکنش در صورتحساب دارنده کارت ظاهر نمی شود.

Scoring
تکنولوژی که رفتار مشتری را پیش بینی می کند. در تجزیه و تحلیل اطالعات افراد خاص، سایر افرادی که مشخصه های 
آن ه��ا همچون همان فرد خاص اس��ت در یک گروه ق��رار می گیرند بنابراین با این روش، رفتار پرداخت و ریس��ک های 

احتمالی این افراد تعیین می شود.

Secure Server
یک س��رور ام��ن، امنیت انتقال اطالعات رمزگذاری ش��ده را مانند اطالعات کارت اعتب��اری در خریدهای آنالین تامین 

می کند و این اطمینان را ایجاد می کند که تنها یک دریافت کننده با هویت مناسب می تواند اطالعات را بخواند.

Settlement
تس��ویه؛ عملی ک��ه بوس��یله آن تراکنش ها برای پرداخت به پذیرنده جهت پردازش ارس��ال می ش��وند. ای��ن روند تمام 

تراکنش های دریافت شده را برای واریز به بانک عامل پذیرنده روت می نماید.

Settlement Currency
ارزی که فرایند تسویه بر مبنای آن انجام می شود.

SSL
یک پروتکل توس��عه یافته توس��ط Netscape برای انتق��ال اطالعات خصوصی از راه اینترن��ت. SSL از دو کلید برای 
رمزگذاری اس��تفاده می کند. یک کلید عمومی ش��ناخته ش��ده برای همه و یک کلید خصوصی که محرمانه بوده و تنها 
دریافت کننده پیغام قادر به مش��اهده آن اس��ت. مرورگر اینترنت SSL را پشتیبانی می کند. بسیاری از وب سایت ها ممکن 

است با استفاده از این پروتکل به اطالعات محرمانه کاربران مانند شماره کارت اعتباری و غیره دسترسی یابند.

Storno
کنسل کردن یک تراکنش

Swift Code )Society for World-wide Interbank Financial Telecommunication(
یک کد الفبایی 8 یا 11 رقمی که در نقل و انتقاالت مالی بین المللی برای شناسایی یک موسسه مالی استفاده می شود.  



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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اپراتور انگليسى پرداخت  موبايلى را به اتوبوس ها آورد

از  انگليسى  ــرانى  اتوبوس ــركت  ش
ــت كرايه  ــى پرداخ ــخه موبايل نس

رونمايى كرد.
ــافران چند خط   ــن برنامه به مس اي

با  ــت  ــكان پرداخ ام ــرانى  اتوبوس
ــد.  ــل را مى ده ــتفاده از موباي اس
ــن  اي از  ــتفاده  اس ــا  ب ــن  بنابراي
ــى هاى  ــتفاده از گوش ــافران مى توانند به صورت آنى كرايه خود را با اس طرح مس
ــرانى گفت: «اين برنامه  ــخنگوى اين شركت اتوبوس ــمند پرداخت كنند. س هوش
ــن،  ــد. اين اپليكيش ــب صرفه جويى نقدى و كاهش هزينه بليط ها خواهد ش موج
پرداخت هاى نظير به نظير را فراهم كرده و كاربران همچنين مى توانند از طريق 
ــل خريد، كاالى مورد نياز خود را  ــكن كد QR در بردهاى تبليغاتى يا در مح اس

خريدارى كنند.»

 Adyen  سولوشن  جديد  رمزگذارى پرداخت هاى موبايلى
معرفى شد 

ــت  پرداخ ــگر  پردازش  «Adyen»
جهانى، از سولوشن رمزگذارى خود 
كه امكان پرداخت امن را روى تمام 
PC ها و گوشى هاى موبايلى ممكن 

مى كند، رونمايى كرد. اين سولوشن 
ــر  ــه پذيرندگان Adyen در سراس ب
جهان اين امكان را مى دهد تا ضمن 
كنترل كامل خريد مشتريان خود، پروتكل امنيت end-to-end را به آن ها ارايه 

كنند.
ــده را در طول اپليكيشن هاى  ــن تمام الزامات پرداخت رمزگذارى ش اين سولوش
ــن در ميان  ــدگان آنالي ــزون تعداد پذيرن ــد روز اف ــراورده مى كند. رش ــى ب بوم
بخش هايى همچون تهيه بليط، مسافرت، خدمات مشتريان، شبكه هاى اجتماعى 
ــق تكنولوژى Adyen اطالعات  ــى آن ها را وادار به فروش از طري و خرده فروش
پرداخت مشتريان را در مرورگر يا اپليكيشن پرداخت رمزگذارى كرده و اطالعات 
 Adyen رمزشده باقى مى مانند. سيستم Adyen ــرورهاى تا زمان رسيدن به س
مسووليت مديريت اطالعات دارندگان كارت و رمزگذارى پرداخت ها را بدون نياز 
ــرور پذيرنده به عهده مى گيرد. اين امر موجب كاهش  ــدن آن روى س به روت ش

هزينه هاى پذيرنده در ارتباط با سازگارى با PCI DSS مى شود.
ــكان را مى دهد تا  ــر جهان اين ام ــتم Adyen به پذيرندگان در سراس اين سيس
ــوند و  ــود به پلت فرم پرداخت Adyen متصل ش ــق صفحات پرداخت خ از طري

كارت هاى پرداخت را در 187 كشور دنيا با روش هاى متنوع پذيرش كنند.

استراتژى  جديد بازاريابى Vodafone به نام "اولين ها" 

شركت Vodafone به زودى 
ــى جديد  ــتراتژى بازارياب اس
ــام "اولين هاى  ــا ن خود را ب
افزايش  براى   "Vodafone

مشتريان به اجرا درمى آورد.
اين شركت اعالم كرده است 
ــرينگ خود را تغيير دهد. برنامه وودافون اين است  ــتراتژى اسپانس قصد دارد اس
ــانه هاى اجتماعى و تكنولوژى، تعدادى از اولين رويدادهاى  كه با استفاده از رس
ــن رويدادهاى جهان،  ــد؛ اولي ــان ده ــتريان خود نش ــى و محلى را به مش جهان
ــراد، كه آغازگر آن،  ــن  رويدادهاى مربوط به اف ــن  رويدادهاى داخلى و اولي اولي
ــت كه با آغاز سال نو به نمايش  ــى در لندن اس اولين برنامه آتش بازى چند حس

درخواهد آمد.
 اين اقدام در 30 كشور جهان پوشش داده مى شود و سعى شده تا 400 ميليون 
ــاير رويدادها در خصوص اولين هاى  ــاهد آن باشند. س ــترى Vodafone ش مش

Vodafone در سال جديد ميالدى اعالم خواهد شد.  

ــرد: «مفهوم اين  ــركت در گفت و گويى اعالم ك ــازى اين ش ــاور تيم برندس مش
استراتژى بسيار ساده است: تكنولوژى ما مى تواند الهام بخش كارهاى خارق العاده 
ــد برقرارى اولين تماس يا به  ــد كه براى اولين بار رخ خواهد داد مانن ــردم باش م
ــتراك گذاشتن اولين ويديو كه توسط ما صورت گرفت. اين استراتژى به اين  اش
ــده تا حس قدرت و هيجان همراه با تكنولوژى  هاى ما، طيف  منظور طراحى ش

وسيعى از مردم را به آرزوهاى بلندپروازانه آن ها برساند.»

معرفى كازينوى موبايلى توسط يك شركت انگليسى

ــرگرمى  ــركت خدمات س ــك ش ي
ــت  ــه  اى رونمايى كرده اس از برنام
ــن كازينوى  ــت اولي كه مدعى اس

موبايلى شهر است.
 «شوگرهرت» كه مالك كلوپ ها 
و رستوران هاى زيادى در انگليس 
ــركت موبايلى به  ــت، با يك ش اس

منظور رونمايى از اين كازينو همكارى مى كند.
وب سايت كازينوى موبايلى، اپليكيشن  بازى هاى رايگان را براى دانلود در سايت 
خود ليست كرده است. اين سايت همچنين 5 پوند جايزه براى بازيكنان جديدى 

كه كارت خود را تا 100 پوند شارژ  كنند در نظر گرفته است.  
بازى هاى موبايلى مى توانند دريچه اى جديد از درآمد را بسوى اين گونه شركت ها 

بازكنند و همچنين روند برندسازى و وفادارى مشتريان را بهبود بخشند.

W o r l d  N e w s
اخبار جهــان
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رونمايى Pimovi از نرم افزار موبايلى بيت كوينى

 Pimovi آمريكايى  ــى  كمپان
از يك اپليكيشن موبايلى كه 
ــتفاده از  امكان خريد را با اس
ــن » فراهم مى كند  «بيت كوي
ــتريان،  مش ــرد.  ك ــى  رونماي
ــن براى  ــتفاده از اين اپليكيش ــيقى، ورزش و غيره مى توانند با اس هواداران موس

خريد موبايلى از طريق بيت كوين اقدام كنند. 
ــه نظير و امضاى ديجيتال  ــبكه نظير ب بيت كوين نوعى پول ديجيتال بر پايه ش
ــطه اى انتقال پول غير قابل  ــكان مى دهد بدون هيچ واس ــت و به كاربران ام اس
ــيار كم هزينه را فراهم  ــت انجام دهند. بيت كوين امكان پرداخت هاى بس بازگش
ــبكه بيت كوين سيستم كنترل كننده متمركز ندارد و توسط هيچ ارگان  مى كند. ش
ــود. زمان متوسط تاييد هر انتقال بيت كوين، تقريبًا ده  يا نهاد دولتى اداره نمى ش
ــت. انتقال پول از يك نقطه به نقطه ديگر در تمام شبكه اطالع رسانى  دقيقه اس

شده و تمام نقاط از آن آگاه خواهند شد. 
ــتم  ــتم هاى مالى آنالين براى امنيت به يك سيس قبل از ابداع بيت كوين، سيس
ــيوه اثبات كار در  ــتفاده از ش ــتند. ناكاموتو با اس كنترل كننده مركزى احتياج داش
يك شبكه نظير به نظير، راهى جايگزين پيشنهاد كرد. بيت كوين نسبتًا پروژه اى 
ــديداً تحت توسعه است به همين دليل توسعه دهندگان آن به كاربران  جديد و ش

توصيه مى كنند كه به آن به عنوان يك نرم افزار آزمايشى نگاه كنند.

بانك مركزى چين، بانك هاى اين كشور را از انجام 
تراكنش هاى بيت كوينى منع كرد

ــور را از انجام  بانك مركزى چين، بانك هاى اين كش
تراكنش هاى بيت كوينى منع كرد.

بانك «مردم» در چين اعالم كرده است به دليل اينكه 
ــت، بانك ها اجازه انجام  بيت كوين يك ارز واقعى نيس
معامالت و ارايه خدمات بيت كوينى را نخواهند داشت.

طبق گزارش سايت اين بانك، بيت كوين يك كاالى  
ــت به عنوان يك ارز رايج در سيستم بانكى  ــت و نه يك ارز و نبايس مجازى اس
ــت، بانك هاى چينى از ارايه  ــريه وال استريت ژورنال نيز نوش ــتفاده شود. نش اس
ــر مبناى اين ارز  ــت يا ارايه اعتبار ب ــى مانند واريز، امان ــرويس هاى بيت كوين س
ــده اند. بانك مركزى چين اعالم كرد اشخاص حقيقى آزادند وارد  مجازى منع ش
ــت كه بيت كوين به دليل نوسانات  ــوند اما هشدار داده اس معامالت بيت كوينى ش
زياد، سرمايه گذارى با ريسك باال به شمار مى رود. همچنين تاكيد كرد بيت كوين 
ابزار جذابى براى پولشويى بوده و مى تواند توسط گروه هاى كالهبردارى استفاده 
ــود. در همين راستا طبق گزارش رويترز، بانك مركزى فرانسه نيز در اعالميه  ش
ــك باالى سرمايه گذارى با بيت كوين هشدار داد. در  جداگانه اى در خصوص ريس
ــديد اين ارز مجازى، كاربران ممكن  ــانات ش اين گزارش آمده :«با توجه به نوس
است در تبديل آن به پول نقد دچار مشكالت عديده اى شوند. همچنين ناشناخته 

بودن بيت كوين مى تواند ريسك پولشويى و تروريسم مالى را باال ببرد.»

http://www.mobilepaymentstoday.combanking-business-review.com 

Square مالقات با خوانشگر توسعه يافته

ــه با ورژن قبلى ضمن  ــود اين ورژن در مقايس ــگر موبايلى خود رونمايى كرد. گفته مى ش «Square» از جديدترين ورژن خوانش
مصرف انرژى كمتر، عملكرد بهتر و دقيق ترى دارد. اين خوانشگر باريك تر بوده و حاوى يك هد خوانشگر مغناطيسى سفارشى 
ــت.   ــال انجام تراكنش موفقيت آميز افزايش يافته اس ــاى غيرضرورى كارت اعتبارى، احتم ــن ورژن با حذف داده ه ــت. در اي اس
ــازگار با ابزارهاى بيشتر نسبت به ورژن قبل را فراهم مى كند. اين ابزار در  ــگر جديد Square ارتباطات توسعه يافته و س خوانش
ــتند مى توانند ازآن  ــايت square.com قرار گرفته و افرادى كه داراى اكانت square هس حال حاضر به صورت رايگان در س

استفاده كنند. در سال جديد در بيش از 30 هزار فروشگاه آمريكايى اين خوانشگر قابل ارايه خواهد بود.

www.mobilepaymentstoday.com

ASB سيستم پرداخت آنالين جديد خود را عرضه كرد

ــتم پرداخت آنالين، به مشتريان  ــتم جديد خود رونمايى كرد. اين سيس «ASB» بانك تامين كننده خدمات مالى، از سيس
امكان مى دهد تا به جاى استفاده از اطالعات كارت اعتبارى از شماره تلفن همراه براى پرداخت استفاده كنند. 

ــارى، تاريخ انقضا و كد امنيتى را هنگام فروش آنالين از ميان  ــتم قصد دارد تا الزام ورود اطالعات كارت اعتب ــن سيس اي
برداشته و به جاى آن مشتريان بتوانند با تايپ شماره موبايل خود تراكنش پرداخت را انجام دهند. 

www.thepaypers.com
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سيستم كارت اكتاپوس
ــن كمپانى و  ــتراتژى فنى اي ــتراتژى تجارى و اس ــى اس در اين بخش به بررس

محصول آن مى پردازيم. 

استراتژى كسب و كار
ــداى ظهور كارت اكتاپوس محدوديت هايى براى اين كارت در نظر گرفته  در ابت
ــت در  ــده بود. به طور مثال تنها 15 درصد از تراكنش هاى اين كارت مى توانس ش
ــتراتژيك  ــت هاى اس ــود اما با تغيير سياس حوزه اى خارج از حمل و نقل انجام ش
ــه حوزه هايى خارج از صنعت  ــال 2000 ب ــازمان، پرداخت هاى اكتاپوس در س س
ــد. اين تالش ها با موفقيت همراه بود و اين كارت در  ــيده ش حمل و نقل نيز كش
حال حاضر در بيش از 16 هزار مغازه خرده فروشى در هنگ كنگ و در رستوران ها 
ــت فودهايى مانند مك دونالد و كافى شاپ هاى استارباكس پذيرفته مى شود.  و فس
تعداد زيادى از كيوسك ها در حال حاضر اين كارت را در هنگ كنگ مى پذيرند. 
ــافرتى و گرفتن كرايه پارك  ــن كارت همچنين مى تواند براى خريد بيمه مس اي

اتومبيل ها (پاركومترها) استفاده  شود. 
ــتراتژى شارژ راحت را براى تمام كاربران خود در نظر گرفت  OCL همچنين اس

و شعار "پرداخت در هركجا و در هر زمان" به مرور همه گير شد. 
ــود. براى  ــر كارت اكتاپوس با فرمت هاى مختلفى وارد بازار مى ش در حال حاض
ــخ به تمام نيازهاى كاربران، اكتاپوس با شركاى تجارى مختلفى جهت ارايه  پاس
ــنهادهاى متنوع محصوالت به كاربران، همكارى مى كند. از جمله مى توان  پيش
به ساعت، وسايل تزيينى و بند تلفن همراه اكتاپوس اشاره كرد كه تمامى آن ها 

با استقبال مواجه شده اند.

استراتژى فنى
ــاخت، اجرا و پشتيبانى از سيستم هاى كارت اكتاپوس، از  OCL براى طراحى، س

خدمات كمپانى AES prodata كه در حال حاضر با عنوان سيستم هاى انتقالى 
ERG شناخته مى شود استفاده كرد. اين كارت داراى مشخصه غيرتماسى است 

ــگر، پرداخت خود را انجام  كه كاربران با قرار دادن كيف پول خود نزديك خوانش
ــت  ــونى كه 13,5 مگاهرتزى اس مى دهند. اين كارت از چيپ RFID Felica س

«اشاعه نوآورى»؛
بررسى كارت هوشمند «اكتاپوس»

در سـال 1996، دو كمپانى بزرگ ويزا و مسـتركارت، كارت هاى 
هوشـمند خود را بـا نام هـاى Monex و VisaCash در هنگ كنگ 
معرفـى كردند اما بدليل اين كه اين كارت ها تنها براى پرداخت هاى 
خرد طراحى شـده بودند، براى نفوذ در سـاير بازارها با محدوديت 

مواجه شدند. 
همزمان با رقابت ميان Monex و VisaCash براى حفظ سهم بازار، 
پنج شـركت فعال در حوزه حمل و نقل عمومى هنگ كنگ، با سرمايه 
مشـترك، شـركتOCL 1 را بـه منظـور توليد يك سيسـتم خودكار 

دريافت كرايه  با استفاده از كارت هاى هوشمند پايه گذارى كردند.
 اكتاپوس در سال 1997 رونمايى و در همان ابتدا سه ميليون كارت 
صادر شد. اين مقدار تا نوامبر 1998 به 4 ميليون و تا ژانويه 2002 
به 9 ميليون رسـيد. مارس سـال 2007 اين رقم به 41 ميليون نفر 
رسـيد. در آگوست 2008 تعداد كارت صادر شده اكتاپوس به رقم 
باورنكردنى 17 ميليون كارت رسيد درحاليكه كل جمعيت هنگ كنگ 
6,5 ميليـون نفـر بود بنابراين به طور متوسـط هركـس بيش از دو 

كارت در اختيار داشت.
تـا ژوئـن 2008 بيـش از 98 درصد شـهروندان هنگ كنگـى حداقل 
يـك كارت در اختيار داشـتند و رقم ثبت شـده بـراى درآمد حاصل از 
تراكنش هاى روزانه توسـط اين كارت 85 ميليون دالر هنگ كنگ بود. 
در هنگ كنگ كارت اكتاپوس موفقيت بزرگى را نه تنها در سيستم حمل 
و نقل بلكه در پاركومترها، سـوپرماركت ها و... كسـب كرد. Monex و 
VisaCash نتوانسـتند بـا ايـن كارت هوشـمند به رقابـت بپردازند و 
سـرانجام در سـال 2002 از چرخه رقابت حذف شدند. Monex علت 
ايـن كناره گيرى را گسـترش و همه گير شـدن اكتاپـوس اعالم كرد. 
اين خروج از بازار در حالى رخ داد كه آن ها مى شـود يك سـال قبل از 
اكتاپـوس، كارت هاى خود را بـه بازار عرضه كرده بودنـد و از حمايت 
همه جانبه بانك هاى مهم هنگ كنگى سود مى بردند. اما واقعا علت اين 
موفقيت بزرگ چه بود؟ در ادامه به اين پرسش پاسخ داده خواهد شد.

 
تجزيه و تحليل 

ــركت OCL و سهم آن ها در  ــب وكار و IT ش ــتراتژى هاى كس در اين مورد، اس
ــون و ونكاترمن  ــد. مدل استراتژى هندرس ــى ش موفقيت كارت اكتاپوس بررس

(SAM) چارچوب تئوريك مناسبى براى اين مورد فراهم كرده است. 

اداره روابـــط عـمــومـــى
                              نـدا بيــات

A r t i c l e
مقالــــــه

«اكتاپوس» معروف ترين كارت هوشـمند در محدوده هنگ  كنگ چين اسـت. در اين مطالعه موردى به بررسـى اين نكته خواهيم پرداخت 
كه چگونه شركت OCL، يك سيستم پرداخت الكترونيك را كه تنها براى پرداخت در سيستم حمل و نقل طراحى شده بود به پاركومترها، 
سـوپرماركت ها، رسـتوران ها و...  كشاند. تعيين اسـتراتژى هاى تجارى و IT و همراستايى آن ها، در اشاعه و ترويج سريع كارت هوشمند 

اكتاپوس نقش بسيار مهمى داشته است.
كليدواژه ها    مزيت رقابتى، استراتژى كسب و كار، استراتژى IT، اشاعه و ترويج تكنولوژى

استفاده مى كند. با اين كارت در هر ثانيه 212 كيلوبايت اطالعات ارسال مى شود 
ــالى با Monex و Visa Cash است.  ــيار سريعتر از حجم اطالعات ارس كه بس
ــان mm30 تا mm100 متغير  ــته به نوع آن مي ــگر بس محدوده عملياتى خوانش
ــت. اين كارت از تاييد هويت دوطرفه بر پايه زيرساخت كليد عمومى استفاده  اس

ــگر  ــه اطالعات در هنگام انتقال ميان خوانش ــت ك ــد. اين بدان معنى اس مى كن
ــووليت رمزگذارى و  ــخص مس ــده و يك پردازنده مش ــذارى ش و كارت، رمزگ
ــات به كارت تنها در  ــده دارد. بنابراين انتقال اطالع ــازى رمز را به عه آشكارس
شرايطى صورت مى گيرد كه امنيت كارت مربوطه به صورت دوطرفه تاييد شود.











حوزه كسب و كار

جى
خار

لى
اخ

د

استراتژى

كسب وكار

استراتژى

IT

فرايندها و زيرساخت

سيستم هاى اطالعاتى

فرايندها و زيرساخت

سازمانى

IT حوزه

ــناريو  ــب و كار و فناورى اطالعات در چهار س ــاط ميان كس ــكل باال ارتب در ش
ــده است. در سنايو 1، استراتژى كسب و كار، چارچوب زيرساخت  نمايش داده ش

«اكتاپوس» معروف ترين كارت هوشـمند در محدوده هنگ  كنگ چين اسـت. در اين مطالعه موردى به بررسـى اين نكته خواهيم پرداخت 
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ــتم هاى اطالعاتى را فراهم مى كند. در  ــازمانى و به دنبال آن زيرساخت سيس س
اين نوع رويكرد مديريت ارشد، استراتژى كسب و كار را تدوين كرده و زيرساخت 
ــبى براى اجراى آن ها فراهم مى كند. مدير سيستم هاى اطالعاتى با فراهم  مناس
ــاخت فنى مورد نياز استراتژى ها  كردن منابع فناورى اطالعات فرايندها و زيرس

را ايجاد مى كند.
ــتراتژى OCL با محبوب شدن و پذيرش تكنولوژى كارت هوشمند در ميان  اس
ــتراتژى از ادغام  ــد. اين اس ــردم به عنوان يك روش پرداخت كرايه تقويت ش م
ــل عمومى در هنگ كنگ  ــركت بزرگ حمل و نق ــالف قوى ميان چهار ش و ائت
 OCL ــد. بنابراين به نظر مى رسد در مراحل ابتدايى، تصويب استراتژى ايجاد ش
ــيل تكنولوژى بوده است. اين رويكرد تعامل قوى ميان محيط  همراستا با پتانس

ــب و كار را نشان مى دهد. هر دو سناريو ممكن است  خارجى IT و محدوده كس
ــازمانى صورت مى گيرد مورد  ــتراتژى كه بر اساس منابع س در هنگام تدوين اس
ــتراتژى كليد  توجه قرار گيرد كه براى OCL نيز منابع موجود در زمان تدوين اس

فرمول بندى استراتژى كسب و كار توسعه كارت هوشمند اكتاپوس بود. 
ــب و كار و تكنولوژى به صورت ايستا  ــتراتژى كس ــناريوى 2 كه اس برخالف س
ــود، در سناريو 3 استراتژى كسب و كار ممكن است از طريق  درنظر گرفته مى ش
بهره بردارى از تكنولوژى هاى جديد و تغيير حوزه آن تغير كند. بنابراين اين  طور 
ــمند اكتاپوس مى تواند با سناريو 2  ــاعه كارت هوش مى توان نتيجه گرفت كه اش
ــپس طبق سناريو 3 دنبال شده باشد به طوريكه پتانسيل تجارى كارت  آغاز و س
ــرويس هاى پرداخت كرايه در  ــمند اكتاپوس از طريق تقويت تكنولوژى س هوش
ــايل نقليه عمومى با ورود خوانشگرهاى موبايلى كارت اكتاپوس  اتوبوس ها و وس
ــاعه و توسعه  ــتفاده از چنين ابزارهايى به شدت در اش ــت. اس ــعه يافته اس توس

كارت ها موثر واقع شد.
ــر حمل و نقل در  ــش تمام واحدها عالوه ب ــركت، پوش ــتراتژى جديد اين ش اس
ــوپرماركت هاى  بازار بود. در مدت زمان كوتاهى كارت اكتاپوس مورد پذيرش س
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اداره روابـــط عـمــومـــى
N o t e

يـادداشــت

بانك كارآفرين يكي از بانك هاي طرف قرارداد شـركت ايران كيش (سـهامي عام)، فعاليت 
خود را با سـرمايه 30 ميليارد ريال و با نام شـركت اعتبارى غيربانكى كارآفرينان آغاز و در 
تاريخ 1378/9/18 تحت شماره 157915 در اداره ثبت شركت هاى تهران به ثبت رسيد.

اين بانك از اولين و از معدود بانك هاى كشور است كه مستقال و توسط كادر فنى داخلى خود نسبت 
به پياده سازى، بومى سازى، توسعه و نگهدارى سامانه بانكدارى متمركز (Core Banking) خود اقدام 
ــتم «آفرين»  ــتم «بانك ايران» به سيس ــال 1388 پس از مهاجرت موفقيت آميز از سيس كرده و در س
ــت و وارد فاز جديدى از ارايه خدمات نوين در  ــعه خدمات بانكى خود برداش گام بزرگى در ارايه و توس

صنعت بانكدارى شد.

دسـتاوردهاي اين بانك

ــاس رتبه بندى  ــتحكام مالى بر اس ــه دوم بانك كارآفرين در ميان بانك هاى ايرانى از نظر اس  رتب
نشريه بنكر در سال 1390،

 دريافت لوح تقدير بيست ويكمين همايش سياست هاى پولى و ارزى در سال 1390،
 دريافت لوح تقدير سطح پيشرو در مديريت سالمت ادارى در سال 1390 و  1391
 دريافت لوح تقدير مسابقه انطباق با شريعت در بانكدارى بدون ربا در سال 1392 

ــور ژنو از سوى «انجمن  ــومين «جايزه كيفيت و تعالى پنج قاره جهان» در كش  دريافت بيست وس
فرانسوى مديريت» در سال 2012

ــبكه پايانه هاي  ــترش ش ــاير خدمات الكترونيك خود، ايجاد و گس بانك كارآفرين به منظور تكميل س
ــتور كار قرارداد كه در فروردين ماه 1391 به عقد قرارداد همكاري با  ــال قبل در دس فروش را نيز از س

شركت ايران كيش منجر شد.

ايران كيـش ضمن تبريك چهاردهمين سـالروز تاسـيس بانك كارآفريـن و آرزوي موفقيت 
روزافزون براي اين بانك، به توسعه هر چه بيشتر همكاري ها اميدوار است. 

(روابط عمومي ايران كيش)

بـه مناسـبت سـالروز تاسـيس 
بانـك كارآفريـن

بانك كارآفرين 14 سـاله شـد

زنجيره اى و فست فودهايى مانند مكدونالد قرار گرفت. استراتژى تجارى پيشين 
ــا هدف قرار دادن  ــوزه حمل و نقلى بودند، ب ــا محدود به پرداخت در ح ــه تنه ك
بازارهاى غير حمل و نقلى، تقويت شده و از طريق پتانسيل موجود در تكنولوژى 
كارت هوشمند اكتاپوس براى استفاده از پايانه هاى فروش و ساير ابزارهاى جديد 
ــوپرماركت ها و ساير فروشگاه ها و  ــد. تسطيح دستگاه هاى POS در س تغذيه ش
سيستم هاى تهويه و تهاتر كه توسط انجمن بانكدارى هنگ كنگ استفاده مى شد 

به شدت در تسهيل نوآورى تجارى كارت اكتاپوس تاثيرگذار بود. 
 IT ــت. اين مديريت ــتراتژى كسب و كار غيرمستقيم اس ــناريو 4 نقش اس در س
ــم انداز مورد نياز براى فراهم شدن زيرساخت مناسب براى اجراى  ــت كه چش اس
ــتراتژى هاى به كار گرفته شده در  ــب و كار را فراهم مى كند. اس ــتراتژى كس اس
ــارژ مجدد كارت از طريق مشاركت با 21 موسسه مالى و ساخت  OCL براى ش

كيوسك هايى براى شارژ كارت و ساير تسهيالت شارژى با هدف توسعه و اشاعه 
استفاده از اين تكنولوژى برنامه ريزى شد.

نتيجه گيرى
ــاس  ــاعه تكنولوژى بر اس ــيك از نفوذ و اش مثال مورد مطالعه يك مثال كالس
ــتايى استراتژى IT و كسب و كار است. زمانى كه سازمان به يك بازيگر  همراس
ــتراتژى  ــود يك تعامل قدرتمند ميان اس ــوزه پرداخت خرد تبديل مى ش مهم ح

كسب و كار و استراتژى فناورى اطالعات شكل مى گيرد. 
ــاعه تكنولوژى به شدت  ــان مى دهد كه اش ــى اين پژوهش نش مثال مورد بررس
ــرايط پوياى تجارت و  ــب و كار است. در ش ــته به پويايى تكنولوژى و كس وابس

تكنولوژى، اشاعه يك تابع از توانايى هاى پوياى سازمان است. 
يافته هاى اين پژوهش نشان مى دهد در شرايط ايستاى كسب و كار و تكنولوژى، 
ــب وكار موجود سازمان  ــته به ارزيابى دقيق از منابع فنى و كس ــتراتژى وابس اس
ــت اما در شرايط پويا و زمانى كه تكنولوژى با تغييرات روز  به روز مواجه بوده  اس
و بازيگران و رقباى زيادى در بازار موجود است، سازمان بايستى با ارزيابى سريع 
ــب و كار، قابليت هاى خود را به روز نمايد تا  ــه موقع محيط تكنولوژى و كس و ب

بتواند بر چالش هاى محيطى IT و كسب وكار پويا فايق آيد.
ــد مديريت درست چشم انداز و  در پايان بايد گفت آنچه عامل موفقيت OCL ش
ــتراتژى، هوش سازمانى، مديريت ايده و نوآورى، مديريت سيستم ها و ساختار  اس
سازمانى و مديريت تكنولوژى بود كه اين سازمان را به سوى سيستم هاى جديد 

پرداخت سوق داد.
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پايان «جشنواره روزانه پاييزه 
ايران كيش» با 720 برنده

پيام كوتاه، كانال ارتباطي منتخب 
پذيرندگان ايران كيش

آغاز جشنواره روزشمار خانواده 
ايران كيش

K i c c c
ايران كيش

اداره روابـــط عـمــومـــى

ــاري ايران كيش با  ــركت كارت اعتب ــدگان ش پذيرن
ــنجي مندرج در وب سايت شركت،  شركت در نظرس
ــال ارتباطي مورد  ــال پيام كوتاه را به عنوان كان ارس
عالقه خود جهت دريافت اطالعات انتخاب كردند.

ــايت  س روي  ــر  ب ــه  قرارگرفت ــنجي  نظرس ــر  بناب
ايران كيش، «سرويس ارسال پيام كوتاه» با بيشترين 
درصد آرا (81٪)، پرطرفدارترين راه تبادل اطالعات 
ميان ايران كيش و پذيرندگان است، به عبارت ديگر 
پذيرندگان ترجيح مي دهند اطالعات مورد نياز خود 

را از طريق پيام كوتاه دريافت كنند. 
ــنجي حاكي است،  ــده در اين نظرس نظرات ثبت ش
ــا (٪10)،   ــايت ب ــرويس پيام كوتاه با (81٪)، س س
توضيحات پشتيبان با (4٪)، مركز تماس با (3٪) و 
بروشور با (2٪) به ترتيب اولويت هاي انتخابي جهت 

ارتباط پذيرنده هستند. (روابط عمومي ايران كيش)

جشنواره خانواده ايران كيش از تاريخ 92/9/28 آغاز شده است. همكاران 
ــماره كارت در پورتال داخلي kiccc.iri در  محترم مي توانند با درج 5 ش
ــايت شركت در  ــامي برندگان روزانه در س ــركت نمايند. اس اين طرح ش

قسمت «ويژه همكاران» قابل مشاهده است.

ــنواره روزانه پذيرندگان ايران كيش، در  نخستين جش
آخرين روز پاييز امسال با معرفي مجموع 720 برنده 

پايان يافت.
ــت،  ــنواره كه به مدت 36 روز ادامه داش در اين جش
ــه بيش از 10 تراكنش  ــى پذيرندگاني كه روزان تمام
ــانس  خريد باالى 20 هزار تومان انجام داده بودند ش
ــي را يافته و روزانه به 20 نفر  ــركت در قرعه كش ش

از پذيرندگان مبلغ يك ميليون ريال جايزه اهدا شد.
قابل توجه اين كه، در اين طرح 34 نفر از پذيرندگان 
ــده جايزه  ــش از يك بار برن ــرم ايران كيش، بي محت

يك ميليون ريالي شدند.
ــنواره روزانه مجزا از طرح  خاطر نشان مي شود، جش
ــي  ــش بوده و قرعه كش ــه ايران كي ــويقي ماهان تش
ــاري ادامه خواهد  ــال ج طرح هاي ماهانه تا پايان س

داشت. 

نوشـتـــــــــــــــــ پــوز 
«جشنواره روزانه خانواده ايران كيش» كه شروع شد، نه جذابيت جشنواره بلكه مشاهده اسامى  مشابه در بين برندگان هر روز و كمى  حس حسادت كه «كاش من هم اين همه برنده 
مى شدم» باعث شد براى لحظاتى، مايوسانه فروشگاه هاى راسته خيابون 37 مترى! رو در ذهنم مرور كنم تا ببينم كجا قبال پوز ايران كيش رو ديده ام اما دريغ از يك تصوير. همين 
فكر رو بين بقيه بچه ها هم مى شد احساس كرد. اين كه بدشون نمياد شانسشون رو امتحان كنن اما انگار هيچكس در محله خودشون پوز ايران كيش سراغ نداشت. اولين فايده طرح 

اين بود كه ببينيم پوز كجا نصب شده؟ هيچ جا  
بعضى ها اون برچسب هاى آبى رنگ رو به خاطر آوردن كه قرار بود روى در فروشگاه نصب بشه و اعالم كنه «در اين فروشگاه، كارتخوان بانك صادرات نصب شده است»؛ ولى از قرار 

هيچكس اين برچسب ها رو هم نديده! حاال چطور بايد به سراغ همه مغازه ها رفت و بى هدف روى كارتخوان ايران كيش كارت كشيد؟!
«ايران كيش چيه؟» بى خيال. طرح رو فراموش مى كنم و يه ظهر خلوت جمعه، فقط به قصد خريد تنقالت وارد مغازه ميشم. بعد از پايان خريد و دلخورى فروشنده به خاطر اين كه 

حاضر نشدم خرماهاى نشسته رو تست كنم، مى پرسم «پوز ايران كيش داريد؟». ميگه «ايران كيش چيه؟» 
من: كارتخوان صادرات         خرابه. زنگ زدم بيان درستش كنن ولى نيومدن.            من:  ميشه روى همون دستگاه كارت منو بكشيد ببينم چه پيغامى  ميده؟          پوز 

چيه؟ اسم جديدشه؟         من: نه. اسم راحتشه.  
نمى دونم پيغام «بوق عدم شماره گيرى» بود يا «عدم بوق شماره گيرى». راهنماييش كردم كه روزاى جمعه كال سنتر خلوته و جواب ميدن. بهتره كه امروز تماس بگيرى. گفت «ميشه 
بى زحمت شما بهشون بگى بيان درست كنن؟». يه ابر باالى سرم باز شد با تصوير تنبلى هاى كودكى و مامانم كه مى گفت «تنبل نرو به سايه، سايه خودش ميايه»... توى رودرواسى 

شركت و به خاطر ضايع نكردن اهالى خانواده پيش غريبه ها و كمى  هم پوز مشترى مدارى، قبول كردم كه به پشتيبانى خبر بدم. 
حتى اين كشف اتفاقى هم نتونست پاى منو به قرعه كشى خونوادگى ايران كيش باز كنه چه برسه به جمع خوش شانس هاى برنده  فقط يه كار به كارام اضافه كرد و...

روز جمعه بعد براى وقت گذرونى تصميم گرفتم به يه قنادى دوردست برم. امان از لحظه اى كه ديدم پوز ايران كيش داره. قلبم مثل 
گنجشك مى زد. به خودم گفتم «عجب شانسى. باورت ميشه كه اينجا پوز ايران كيش داره؟! خدا كنه كارتم رو روى اون بكشه. من 

مى خوام برنده بشم. اين دفعه ديگه بليتم برده.» 
واى از او چند ثانيه كه صندوقدار كارت رو از دستم گرفت تا بره سمت پوزها. تصوير اسلوموشن شد، دوربين كلوزآپ كارت من و دست 
فروشنده رو توى كادر گرفته بود كه به سمت پوز مى رفت. چند سال گذشت!!! خداى من. شگفتى از اين بزرگتر نبود كه صندوقدار پوز 

ايران كيش رو انتخاب كرد... از اين مهيج تر اين بود كه پوز سالم بود و با سرعتى باال تراكنش انجام شد.
ماموريت انجام شد. حاال توى دلم بشكن مى زدم و بايد منتظر قرعه كشى روز بعد مى موندم. بگذريم. من برنده نشدم. بازم «م.خ» و «م.ب» و «م.ك» و «م.و» برنده شدن. منم كه 

«م.ش» هستم. پس چرا اين زنجيره تكميل نشد؟!!! اشكالى نداره. من هنوز عرق ايران كيشى دارم.

پـوز نوشتانديشــــه

پوز نوشـت عنوان صفحه اى اسـت كه به تازگى به ليسـت صفحات ماهنامه اضافه شـده اسـت. در اين صفحه نقد منصفانه آزاد است. تجربيات، 
خاطرات مثبت و منفى و پيشنهادات خود را همراه با ارايه راهكار با ما به اشتراك بگذاريد و در جشنواره فصلى ما شركت كنيد. در پايان هر فصل 

به جذاب ترين، سازنده ترين و نوآورانه ترين نوشته ها، كارت هديه به مبلغ 100 هزار تومان اهدا خواهد شد.

 pr@kiccc.com  ايميل روابط عمومى    
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اداره روابـــط عـمــومـــى
I n f o g r a p h i e
اينفوگــرافى
I n f o g r a p h i e
اينفوگــرافى

سفــــر 
به 2015

 7:00  صبح - خريد مستقيم از فروشگاه 

 iPhone دارنـدگان  از  درصـد   41
حداقل يك خريد با گوشـى هاى خود 

انجام داده اند

اسكن كرده و از گيت
 عبور كنيد

 7:41 صبح - پرداخت موبايلى در رستوران  يا كافى شاپ   8:29 صبح - پرداخت حق پارك با استفاده از اس ام اس

 11:35 صبـح – پرداخت كرايه 
گوشـى  از  اسـتفاده  بـا  تاكسـى 

QR هوشمند يا كد

از  كـوال  كـوكا   – صبـح   11:55  
ماشين هاى خودكار فروش نوشابه با 
قابليت پرداخت غيرتماسـى موبايلى 

رونمايى كرد

NFC 4:23 بعدازظهر – خريد در فروشگاه با

 8:29 شب 
پرداخت قبض با موبايل

 9 شـب -  خريـد بليـط  كلـوپ  يا 
كنسرت  توسط موبايل هاى هوشمند

يك روز با پرداخت موبايلى

 presented by

mobilepaymentstoday.

com
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نتـايج و  . »كشي در سايت اسـت امـا مـن چنـين چيـزي در سـايت نديـدم        نتايج قرعهبراي من پيامك شده كه «
 »هايي روي سايت قرار گرفته است؟ توضيحات طرح در چه بخش

در صفحه اصلي سايت دو اساليد به اعالم اسامي برندگان جشنواره پاييزه و طرح تشويقي ماهانه اختصاص داده شده كه به فهرست : جواب
  :اسامي و فهرست برندگان در چهار بخش مختلف قابل مشاهده است كه در تصوير زير مالحظه مي فرماييد. استاسامي لينك شده 

  
 اساليد .1

 بخش اخبار.2

  پنجره خدمات در صفحه اصلي .3
 بخش خدمات در نوار باالي سايت.4

اشـيد، عـدالت   هـا را در نظـر داشـته ب    ها، ميزان رشد تـراكنش  اگر براي محاسبه امتيازات به جاي حجم تراكنش«
 ».شود بيشتري اعمال مي

  .شود رساني مي سايت شركت اطالع بله، با تشكر از دقت نظر شما، در اين خصوص تغييراتي در طرح بزودي اجرا خواهد شد كه در وب

 

 

 

  
  

  

پاسخ به سواالت متداول در خصوص
طرح تشويقى پـذيرندگان ايران كـيش

امروزه شركت هاى بزرگ ديگر تنها به عنوان يك بنگاه اقتصادى با 
هدف تامين اهداف اقتصادى مطرح شناخته نمى شوند بلكه وظايف 
گوناگونـى در ابعـادى چون مسـووليت هاى اجتماعـى، فرهنگى، 
زيست محيطى و... نيز برعهده دارند كه البته انجام وظايف مذكور 
بـه نوعى تضمين كننده اهداف اقتصـادى بلندمدت بنگاه ها خواهد 
بود. شـركت ايران كيش نيز در راستاي ترويج و افزايش استفاده 
از خدمـات بانكداري الكترونيك به صورت مجـزا از بانك ها، طرح 
تشـويقي ماهانه پذيرندگان ايران كيـش را برگزار مى كند. در اين 
طرح پذيرندگان به صورت ماهانه و بر اساس امتيازات كسب شده 
در قرعه كشى شـركت داده مى شوند. اسامي برندگان هر دوره بر 
روي وب سايت شركت قرار مى گيرد. در اين خصوص گفت و گويى 
داشته ايم با «على رزازى»، سرپرست توسعه و برنامه ريزى پروژه 
شركت به عنوان طراح و مدير اين پروژه تا به بسيارى از ابهامات 
و مشـكالتى كه پذيرندگان محترم از طريق ارسـال اس ام اس يا 
به صورت تلفنى با ما درميان گذاشـته اند پاسخ دهيم. گفتنى است 
توضيحـات الزم در خصـوص طرح هاى تشـويقى ايران كيش در 
صفحه «شرايط شركت در طرح تشويقى پذيرندگان ايران كيش» 

در سايت ما به آدرس www.kiccc.com نيز ارايه شده است.

جواب: بله، در زمان هر قرعه كشى، كليه پذيرندگان فارغ از آنكه قبال برنده شده 
باشند يا خير، در قرعه كشى شركت داده مى شوند.

زمان الزم براى قرعه كشى طرح هاى تشويقى چقدر است و چرا تاكنون 
فقط شش مرحله انجام شده است؟

ــى كه در پايان هر  ــود بدين معن ــواب: طرح حاضر به طور ماهانه برگزار مى ش ج
ــى همان ماه شركت داده  ــده و در قرعه كش ــبه ش ماه عملكرد پذيرندگان محاس
مى شوند. با توجه به آغاز طرح از ابتداى خردادماه و برگزارى دو دوره در شهريور 

ماه، هم اكنون شش دوره طرح برگزار شده است.

«جهت جلوگيرى از غير فعال شـدن پايانه خود و شركت در قرعه كشى، 
نسبت به انجام حداقل 10 تراكنش اقدام فرماييد» يعنى چه؟

ــش انجام حداقل 10  ــنواره روزانه پاييزه ايران كي ــركت در جش ــرط ش جواب: ش
تراكنش با مبلغ باالى 20000 تومان است. متن پيامك فوق بيانگر اين موضوع 
ــال بودن پايانه هاى  ــاپرك، فع ــت. در ضمن با توجه به ورود نهاد نظارتى ش اس

فروش بسيار حائز اهميت است.

«براى من پيامك برنده شـدن ارسال شـده ولى اسمم را در سايت پيدا 
نكردم». آيا اسـتنباط پذيرنده از پيامك هاى اطالع رسـانى اشـتباه بوده 
و دريافـت پيامـك را برنده شـدن خود تلقـى كرده يا اشـتباهى در درج 

فهرست اسامي  رخ داده است؟
ــى، به تمامي  برندگان با  جواب: با توجه به نظارت هاى موجود در زمان قرعه كش
ــان در وب سايت رسمي  شركت  ــانى  مي شود و اسامى ا يش حفظ امانت اطالع رس
درج مي شود. در اين خصوص آمار تمامى  پيامك هاى ارسالى موجود و در صورت 
ــته باشند كه  ــوى ديگر پذيرندگان محترم توجه داش ــت. از س نياز قابل ارائه اس
ــايت را به  ــامى  برندگان در وب س ــانى در خصوص اعالم اس پيام هاى اطالع رس

عنوان خبر برنده شدن خود تلقى نكنند.

«آيـا ايـران فقـط تهران اسـت و شـهرهاى كوچـك جزو قرعه كشـى 
نيسـتند؟«معيار و امتياز قرعه كشى چيست؟ در طول ماه سقف امتياز بايد 

چقدر باشد كه شانس برنده شدن را داشته باشم؟»
ــده كامال مطابق با روال قرعه كشى بانك ها است.  ــى انجام ش جواب: قرعه كش
ــت كه ابتدا امتياز تمامى  پذيرندگان محاسبه مى شود،  روش كار بدين صورت اس
سپس پذيرندگان براساس استان و شهر مرتب سازى مى شوند. در انتها بر اساس 
ــته بندى شده و با تعيين يك عدد گام (عدد تصادفى  تعداد جوايز، پذيرندگان دس
ــود)، برنده در هر دسته مشخص مى شود. طبعا  كه در قرعه كشى محاسبه مى ش
تعداد برندگان در استان هايى كه امتياز و تعداد پذيرندگان آنها بيشتر باشد، باالتر 

خواهد بود.

«چرا مبلغ جوايز كم است؟»
ــد، هدف ايران كيش و  ــه در مقدمه اين مصاحبه عنوان ش ــواب: همان گونه ك ج
ــت.  ــده اس ــزم اجرايى آن كامال با توجه به منافع كليه ذى نفعان تعيين ش مكاني
ــرايط  ــركت كنندگان، با ش ــت كه ضمن قدردانى از ش ارزش جوايز در حدى اس
ــد. اميدواريم بزودى با افزايش ميزان جوايز  ــركت منطبق باش و تعهدات فعلى ش
ــتر تامين كنيم. البته الزم به  ــت خاطر پذيرندگان عزيز خود را هر چه بيش رضاي
ــت كه پذيرندگان مى توانند با حضور فعال در طرح ها جوايز فوق العاده اى  ذكر اس
ــمار پاييزه مى تواند تا 80  ــته باشند براى مثال، پذيرنده فعال در طرح روزش داش

ميليون تومان درآمد داشته باشد.

«براى من پيامك شده كه نتايج قرعه كشى در سايت است اما من چنين 
چيزى در سايت نديدم». نتايج و توضيحات طرح در چه بخش هايى روى 

سايت قرار گرفته است؟»
ــامى برندگان جشنواره  ــاليد به اعالم اس ــايت دو اس جواب: در صفحه اصلى س
ــده كه به فهرست اسامى لينك  ــويقى ماهانه اختصاص داده ش پاييزه و طرح تش
شده است. اسامى و فهرست برندگان در چهار بخش مختلف قابل مشاهده است 

كه در تصوير زير مالحظه مى فرماييد:

1. اساليد 
2. بخش اخبار

3. پنجره خدمات در صفحه اصلى 
4. بخش خدمات در نوار باالى سايت

«اگر براى محاسبه امتيازات به جاى حجم تراكنش ها، ميزان رشد تراكنش ها را 
در نظر داشته باشيد، عدالت بيشترى اعمال مى شود.»

ــما، در اين خصوص تغييراتى در طرح بزودى اجرا  ــكر از دقت نظر ش بله، با تش
خواهد شد كه در وب سايت شركت اطالع رسانى مى شود.

طرح هاى تشويقى چگونه كليد زده شد؟
ــت ولى شركت كارت اعتبارى  ــويق پذيرندگان ايده جديدى نيس ايده تش
ايران كيش تصميم گرفت با رويكردى متفاوت و با لحاظ منافع همكاران 
تجارى خود با اين مقوله برخورد نمايد. در اين خصوص در ابتداى تيرماه 
92 و با تثبيت شرايط شركت پس از ورود نهاد نظارتى شاپرك و با لحاظ 
ساختار ها و مقررات جديد، طرح انگيزش پذيرندگان مطرح شد. اين طرح 
ــتاورد هاى مختلفى نيز براى شركت  پس از طى دوره پايلوت خود كه دس
ــت هم اكنون با ايده هاى جديد و با حمايت ها و همكارى ذينفعان در  داش

حال اجرا مى باشد. 
ــده تاكنون به بيش از 1000 نفر از پذيرندگان  ــش دوره برگزار ش طى ش
ــركت در قرعه كشى، نتايج  ــده است. شرايط ش محترم جوايزى تقديم ش
ــركت موجود است. در ضمن با توجه به  ــى و ... در وب سايت ش قرعه كش
استقبال باالى انجام شده از اين طرح، به زودى گروه ويژه اى نيز در مركز 
ــركت به طور تمام وقت آماده پاسخگويى به سواالت مرتبط در  تماس ش
ــت طرح مذكور به طور موازى  ــن خصوص خواهند بود. به منظور تقوي اي
ــد. در اين طرح روزانه به 20 پذيرنده كه  طرح پاييزه پذيرندگان مطرح ش
ميزان تراكنش ايشان به حد نصاب روزانه رسيده باشد به قيد قرعه جوايز 

يك ميليون ريالى اهدا مى شود. 
ــگاه  پذيرندگان  ــزودى با راه اندازى باش ــه اين طرح ها برآنيم تا ب در ادام
ــدگان ــه پذيرن ــات ب ــه خدم ــه ارائ ــرى ب ــور مطلوب ت ــه ط ــم ب بتواني

بپردازيم.

شـركت در طرح تشـويقى چگونه اسـت؟ بايد ثبت نام كنيم؟«آيا 
در هر دوره فقط قسمتى از پذيرندگان مشمول طرح مى شوند؟»

ــى  ــركت ايران كيش به طور خودكار در قرعه كش جواب: كليه پذيرندگان ش
ــركت داده مى شوند اما با شانس هاى مختلف. ميزان شانس هر پذيرنده  ش
برابر است با ميزان تراكنش هاى ايشان روى پايانه فروش شركت ايران كيش 

كه نحوه كسب امتياز در وب سايت شركت توضيح داده شده است.

اگر در دوره قبل برنده شـده باشـيم، باز هم در طرح شـركت داده 
مى شويم؟

اداره روابـــط عـمــومـــى
R e p o r t
گــــزارش
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ــان چلنجر» مدير يك  1«ج
 Challenger Gray & Christmas ــام ــركت تحقيقاتى به ن ش
ــداى امر تنها بعضى از چيزهاى مهم را نگاه  مى گويد: «كارفرما در ابت
مى كند.» مسوول استخدام مى خواهد بداند چند شغل اخير شما چه بوده، كى 
ــت آورده ايد، به  آنجا كار مى كرديد و آيا مهارت ها و تجربه هايى كه تاكنون بدس
ــت خالى مانده ايشان مى خورد يا خير بنابراين آنچه بايد در رزومه تان بگذاريد  درد پس
ــتان زندگى. چلنجر پيشنهاد مى كند  ــت، سوابق كارى است نه داس و بيش از همه مهم اس
ــيد كه اگر كار به مصاحبه كشيد، به مسوول  ــته باش ــتر آماده داش رزومه ديگرى با جزئيات بيش

استخدام ارايه كنيد. 
 (Three Little Words to Never Say in an Interview :1براى مطالعه بيشتر به اين مطلب مراجعه كنيد)

ــناس  ــتينه» كارش ــرده در رزومه يعنى خداحافظى با كار آينده. «آماندا آگوس 2ريختن انبوهى متن و پاراگراف فش
ــت دارد.» يافته هاى  ــه اندازه محتواى آن اهمي ــكلى رزومه دقيقا ب ــاختار و چارچوب ش ــت: «س كاريابى TheLadders معتقد اس
TheLadders بر اساس رديابى نگاه حاكى از اين است كه وجود فضاى سفيد در رزومه اهميت اساسى دارد. مديران، رزومه هاى منظم 

ــترى نگاه مى كنند. از يك فونت درشت براى جدا كردن بخش هاى مختلف رزومه  ــده و پروفايل هاى آنالين را با رغبت بيش ــته بندى ش و دس
و از نشانه (bullet) در جاى مناسب استفاده كنيد چون هر چه كه باشد «رزومه ليست لباسشويى نيست، بخشى از يك متن بازاريابى است.»

3اگر رزومه اى كه روى يك سايت مثل LinkedIn قرار داده ايد، حاوى عكس است، مسوول استخدام وقت خود را براى ديدن دوباره آن تلف نخواهد 
ــوابق و مهارت هاى شما، صرف تماشاى عكستان خواهد كرد. (براى مطالعه  ــمند را به جاى مطالعه س ــش ثانيه ارزش كرد؛ در غير اين صورت 19 درصد از آن ش

(Reasons Your Job Is Making You Miserable 1 :بيشتر به اين مطلب مراجعه كنيد

ــان مى دهد كه وقتى مسوول استخدام يك رزومه بهم ريخته و بى سروته را نگاه مى كند، به جاى تمركز روى بخش هاى مهم، فقط  ــى TheLadders نش بررس
ــتخدام انتظار دارد كه رزومه از نظر بصرى و ساختارى منظم باشد.» وى توصيه  ــوول اس ــتينه «مس ــود. به گفته آگوس به كليت رزومه از باال تا پايين خيره مى ش
مى كند «سوابق كارى را در باالى رزومه، قبل از تحصيالت و به ترتيب تاريخى قرار دهيد يعنى از شغل فعلى يا آخرين كار خود شروع كنيد. بستگى به خودتان 
دارد كه چقدر وارد جزئيات زمانى شويد اما روى پنج يا 10 سال اخير تاكيد كنيد و فراتر نرويد كه وارد ماقبل تاريخ مى شويد. اين قبيل جزئيات را براى مصاحبه 

حضورى نگه داريد.»
مسوول استخدام مى خواهد بداند آيا شما فرد مناسبى براى پست مورد نظر ايشان هستيد يا خير. راه ميانبر ايشان براى فهميدن اين نكته، دقت در كلمات كليدى 
ــب با شرح شغل مورد نظر باشد. پيشنهاد چلنجر اين است كه جزئيات و كليات رزومه شخص تقريبا هيچ تاثيرى در تصميم گيرى  ــت كه بايد متناس رزومه شماس
اوليه ندارد. بنابراين مطمئن شويد كه كلمات كليدى در رزومه وجود دارد و به اين منظور مى توانيد از اصطالحات مورد استفاده شركت استخدام كننده در خصوص 

شغل مورد نظر استفاده كنيد.                                                       

سرپرست روابـط عـمـومــى
                                مريم سبزعلى
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دانستنى هاى صنعت پرداخت الكترونيك

شماره 8

E-Payment Terms

اصطالحات
پرداخت الكترونيك

اداره روابـــط عـمــومـــى
P a u s e
انديشــــه

اداره روابـــط عـمــومـــى
P a u s e
انديشــــه

Reversal
تراكنشى از پذيرنده به بانك عامل كه مقدار وجه تراكنشى را كه به صورت كامل انجام نشده به دارنده كارت بازمى گرداند. 

اين نوع تراكنش در صورتحساب دارنده كارت ظاهر نمى شود.

Scoring
تكنولوژى كه رفتار مشترى را پيش بينى مى كند. در تجزيه و تحليل اطالعات افراد خاص، ساير افرادى كه مشخصه هاى 
ــك هاى  ــرار مى گيرند بنابراين با اين روش، رفتار پرداخت و ريس ــت در يك گروه ق ــا همچون همان فرد خاص اس آن ه

احتمالى اين افراد تعيين مى شود.

Secure Server
ــارى در خريدهاى آنالين تامين  ــده را مانند اطالعات كارت اعتب ــن، امنيت انتقال اطالعات رمزگذارى ش ــرور ام يك س

مى كند و اين اطمينان را ايجاد مى كند كه تنها يك دريافت كننده با هويت مناسب مى تواند اطالعات را بخواند.

Settlement
ــن روند تمام  ــوند. اي ــال مى ش ــيله آن تراكنش ها براى پرداخت به پذيرنده جهت پردازش ارس ــه بوس ــويه؛ عملى ك تس

تراكنش هاى دريافت شده را براى واريز به بانك عامل پذيرنده روت مى نمايد.

Settlement Currency
ارزى كه فرايند تسويه بر مبناى آن انجام مى شود.

SSL
ــت. SSL از دو كليد براى  ــال اطالعات خصوصى از راه اينترن ــط Netscape براى انتق ــعه يافته توس يك پروتكل توس
ــده براى همه و يك كليد خصوصى كه محرمانه بوده و تنها  ــناخته ش ــتفاده مى كند. يك كليد عمومى ش رمزگذارى اس
ــت. مرورگر اينترنت SSL را پشتيبانى مى كند. بسيارى از وب سايت ها ممكن  ــاهده آن اس دريافت كننده پيغام قادر به مش

است با استفاده از اين پروتكل به اطالعات محرمانه كاربران مانند شماره كارت اعتبارى و غيره دسترسى يابند.

Storno
كنسل كردن يك تراكنش

Swift Code (Society for World-wide Interbank Financial Telecommunication)
يك كد الفبايى 8 يا 11 رقمى كه در نقل و انتقاالت مالى بين المللى براى شناسايى يك موسسه مالى استفاده مى شود.  

تشكيل تيم هاى ورزشى؛ بهبود روحيه كاركنان؛
آغازگر فعاليت هاى برندسازى

ــا برند ايران كيش،  ــتاى تبليغات و ارتق  در راس
ــى خودجوش يك  ــارس در اقدام ــتان ف دفتر اس

ــنل  ــى (واليبال) را با هزينه خود پرس ــالن ورزش س
ــى به صورت  ــال رزرو كرده و تمرينات ورزش تا آخر س

هفتگى (روزهاى جمعه) انجام مى شود تا پتانسيل حضور 
در مسابقات واليبال منطقه اى و استانى را بيابند. 

ــى با آرم شركت و همچنين  ــد تهيه لباس ورزش به نظر مى رس
ــادرات فارس عالوه بر  ــابقه با تيم واليبال بانك ص برگزارى مس

اينكه موجبات بهبود روحيه و سالمت كاركنان را فراهم خواهد كرد، 
مى تواند آغازگر فعاليت هاى برندسازى در زمينه ورزشى باشد. 

ــت مريزاد به اين عزيزان، اميدواريم شاهد اقدامات اين  ضمن تقدير و دس
ــادى و معنوى مديران  ــور و البته حمايت  م ــتان هاى كش چنينى از ديگر اس

شركت از آنان باشيم.
 ضمنا ساير همكاران ايران كيشى (بانوان و آقايان) كه به صورت گروهى عضو تيم 

ــال عكس  تيم هاى ورزشى خود براى  ــتند مى توانند با ارس ــى به خصوصى هس ورزش
ماهنامه يارياران موجبات تشويق ساير همكاران را نسبت به اقدامات مشابه فراهم كنند. 

اسامى بازيكنان تيم 
 نسيم اسكندرى 

 على زارع
 شهرام اسكندرى

 مهدى زارع
ناصر زارعى
جواد قاسمى
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اداره روابـــط عـمــومـــى
R e p o r t
گــــزارش

Barclaycard در حقيقت زيرمجموعه كمپانى بزرگ بانكدارى و خرده فروشى Barclays است. Barclaycard اولين كارت اعتبارى است كه در انگليس معرفى شد. 

ــتركارت را ارايه مى دهد. اين كمپانى بزرگ ادعا مى كند كه با 10,4 ميليون  ــبكه ويزا درآمد اما درحال حاضر هم ويزا و هم مس Barclaycard بعدها به عضويت ش

مشترى در انگليس و 10,8 ميليون خارج از انگليس صادركننده پيشرو كارت اعتبارى در اروپا به حساب مى آيد.

شـعار برندهاى معروف 
در صنعت پرداخت

هدف از شعار تبليغاتي، تسهيل در به خاطرسپاري نام تجاري شركت توسط مشتريان و ارايه اطالعاتي است كه نام تجاري را هويت مي بخشد 
و براي آن جايگا ه سـازي مي كند. شـعار تبليغاتي عبارتي است كه به خاطرآوري آن راحت بوده و با هدف افزايش به خاطرآوري آن مكررا  تكرار 
مى شـود. شـعار تبليغاتي بايد دو ويژگي مهم داشته باشد؛ اوالً توسـط مصرف كننده درك و فهميده شود، ثانياً به آساني با نام تجاري كه معرف 
آن اسـت مرتبط شـود. ده شاخص يك شعار تبليغاتي مناسـب را مى توان اينگونه نام برد؛ به خاطرآوري، به ياد آورنده نام تجاري، بيان گر يك 
مزيت كليدي، متمايز كننده نام تجاري، منعكس كننده شخصيت نام تجاري، باورپذيري، راهبردي بودن، رقابتي، اصيل و عدم استفاده آن توسط 

ديگران.
در اين گزارش ليسـتى از شـركت هاى فعال در حوزه پرداخت الكترونيك به همراه شعار آن ها ارايه مى شود. اين شركت ها عمدتا از شركت هاى 
برتر در حوزه پرداخت الكترونيك و بانكدارى هسـتند. توجه به شـيوه انتخاب اين شـعارها مى تواند راهگشـاى مديران و عالقمندان در جهت 

انتخاب شعار مناسب باشد. 

ــيس شد. زمانى كه اين شركت ظهور كرد تنها شركت مستقل كارت اعتبارى در جهان بود كه ايده  ــال 1950 به عنوان كمپانى كارت هاى نقدى تاس Diners Club در س

توليد كارت هاى اعتبارى را براى سفر و سرگرمى ارايه كرد. 

كمپانى American Express كه همچنين با AmEx نيز نام برده مى شود يك كمپانى چند مليتى ارايه دهنده خدمات مالى است كه در سال 1850 در نيويورك تاسيس 
ــناخته شده است. كارت هاى AmEx 24٪ از سهم كل تراكنش هاى  ــارژى و چك هاى مسافرتى  ش ــد. اين كمپانى بيش از همه براى كارت هاى اعتبارى، كارت هاى ش ش

كارت اعتبارى امريكا را به خود اختصاص داده است.
Interbrand اين شركت را به عنوان بيست و دومين برند برتر جهان معرفى كرده است و ارزش اين برند را 14,97 ميليارد دالر پيش بينى كرده است. 

American Express
       شعار: زندگى من، كارت من 
(My life. My card)                

First data
         شعار: هوشمند در هر تراكنش

(Intelligence in every transaction)               

ــن هاى تجارت و پرداخت الكترونيك است. از جمله  ــركت تامين كننده سولوش ــت. اين ش ــت كه دفتر مركزى آن در اياالت متحده اس First Data يك كمپانى جهانى اس

فعاليت هاى اين شركت مى توان به پردازش تراكنش هاى پذيرنده مانند سفارشات كارت هاى هديه، پيش پرداختى، كارت هاى نقدى، اعتبارى و تجارى اشاره كرد. از ديگر 
فعاليت هاى آن مى توان به سولوشن هاى مبارزه با كالهبردارى و تاييد هويت و سولوشن هاى موبايلى و اينترنتى اشاره كرد. 

اين شركت در مجله Fortune جزء 100 شركت برتر شناخته شده بود.

Diners Club credit card
         شعار: كارت كليد حل مشكالت است. 

(The Card is key)                

MasterCard                                                                                 
شعار: چيزهاى كمى هستند كه نمى توان آن ها را با پول خريد، براى 

ساير چيزها مستركارت وجود دارد. 
(There are some things money can't buy. For everything else there's Mastercard)

ــتركارت پردازش  ــت. مهمترين فعاليت مس ــت كه دفتر مركزى آن در اياالت متحده آمريكاس ــركت چند مليتى ارايه دهنده خدمات مالى اس ــتركارت نيز يك ش مس
ــتركارت براى خريدها  ــت ميان بانك پذيرنده و بانك صادركننده كارت يا انجمن هاى اعتبارى خريدارانى كه از كارت هاى نقدى و اعتبارى مس ــاى پرداخ تراكنش ه

استفاده مى كنند. 
مستركارت در سايت interbrand، 97 امين كمپانى برتر معرفى شده است. 

Visa                                             
  شعار: هر روز را دوست بداريد.                      

    (Love every day)         

ــركت ماموريت نقل و انتقال و  ــر مركزى آن در اياالت متحده آمريكا قرار دارد. اين ش ــت كه دفت ــز يك كمپانى چند مليتى ارايه دهنده خدمات پرداخت اس ــزا ني وي
ــتريان تعيين نمى كند اما ويزا  ــت. ويزا كارتى را صادر يا تمديد نمى كند، ويزا نرخ كارمزدى را براى مش ــر جهان برعهده داش جابه جايى وجوه الكترونيك را در سراس
ــى نقدى، پيش پرداختى و اعتبارى را به مشتريان خود پيشنهاد دهند. در سال  ــات مالى را به محصوالت پرداخت ويزايى مجهز مى كند تا آن ها بتوانند دسترس موسس
ــهم بازار كارت نقدى در اياالت متحده متعلق به ويزا بود. در سال 2009  ــهم بازار كارت اعتبارى و 60,7 درصد از س ــون، 38,3 درصد از س 2008 طبق گزارش نيلس

شبكه جهانى ويزا 62 ميليارد تراكنش به حجم 4,4 تريليون دالر پردازش كرد.

 Barclaycard Credit Card
                      شعار: كليد 

(The Key)              
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 • 
 امكان پرداخت اقساط درون بانكى مشتريان از طريق «سفير» بانك توسعه صادرات فراهم شد 

امكان پرداخت اقساط درون بانكى مشتريان از طريق تلفنبانك، همراه بانك، اينترنت بانك و خودپردازهاى 
بانك توسعه صادرات فراهم شد. 

ــامانه فراگير  ــهيالت مى توانند از طريق س ــعبه پرداخت كننده تس ــتريان اين بانك بدون حضور در ش مش
يكپارچه رايانه اى بانك توسعه صادرات موسوم به «سفير» اقساط خود را بپردازند. 

ــاب، صورتحساب، انتقال وجه اعم از داخلى و بين بانكى، دريافت و تغيير رمز دوم  ــاهده موجودى حس مش
كارت، پرداخت قبض، مسدود  نمودن كارت، تعيين مبلغ چك، غيرفعال نمودن رمزياب، فعال سازى رمزياب غيرفعال شده، درخواست 
ــاب به حساب ديگر داخل بانك در زمان هاى مشخص از جمله  ــتور پرداخت براى انتقال مبلغى خاص از يك حس رمزياب جديد، دس

خدمات قابل ارايه در سيستم سفير بانك توسعه صادرات است. (روابط عمومى بانك توسعه صادرات)

 جشنواره «از يلدا تا اميد» بانك تجارت آغاز شد

ــتگاه  ــفر به جام جهانى برزيل و ده ها دس ــنواره از يلدا تا اميد بانك تجارت با اهداي جوايز هزينه س جش
تبلت آغاز شد.

ــم فروردين، موسوم به روز اميد در فرهنگ  ــب يلدا (اول دى ماه) تا شش ــتريانى كه از ش اين بانك به مش
ــامل سفر به جام جهانى 2014 برزيل و  ــاب  كنند هر هفته جوايزي ش ــتان، اقدام به افتتاح حس ايران باس

ده ها تبلت و به مشتريان حقوقى هفت برابر ميانگين حساب، تسهيالت اعطا مى كند.
بر اساس اين خبر، مشتريانى كه مانده حساب آنها در تمام روزهاى هفته باالى 500 هزار ريال باشد در قرعه كشى آن هفته شركت 

داده مى شوند و به ازاى هر 30 هزار تومان در هر روز يك امتياز به آنها تعلق مى گيرد. (روابط عمومى بانك تجارت)

 پست بانك ايران 18 ساله شد

پست بانك ايران پس از تصويب اساسنامه توسط هيات محترم وزيران از دى ماه سال 1375 فعاليت خود 
را به طور رسمى آغاز كرد و در حال حاضر با دارا بودن 14500 شعبه، دفتر و مركز در سراسر كشور انواع 

خدمات بانكى و مالى را به هموطنان عزيز ارايه مى دهد.
ــهرها و روستاهاى كشور، كمك به توسعه سيستم بانكى و گسترش  ــترش خدمات پولى و مالى در ش گس
ــارى، كمك به كاهش  ــى از مبادالت تج ــى، انجام نمايندگى در پرداخت و دريافت ناش ــهيالت بانك تس

ــهرى و روستايى و هزينه هاى مربوط، كمك به توسعه فناورى اطالعات و ارتباطات (ICT) كشور و توسعه خدمات  ــافرت هاى ش مس
مالى خرد با مشاركت دفاتر خدمات بانكى شهرى و روستايى منتخب، از وظايف و ماموريت اين بانك است.

شركت كارت اعتباري ايران كيش قرارداد همكاري با پست بانك ايران را به مدت سه سال از تاريخ 23 مهرماه 1391 آغاز كرد.
ايران كيش ضمن تبريك هجدهمين سالروز تاسيس پست بانك و آرزوي موفقيت روزافزون براي اين بانك، به توسعه هر چه بيشتر 

همكاري ها اميدوار است. (روابط عمومي ايران كيش)

 راه اندازى سيستم ارسال پيامك آنى تراكنش هاى بانك سپه

بانك سپه سرويس ارسال پيامك آنى تراكنش هاى بانكى با ويژگى هاى جديد و به صورت آنالين را راه اندازى كرد.
ــعه بانكدارى نوين بانك سپه گفت: «پيامك هاى ارسالى شامل  ــين صلواتى» رييس اداره كل خدمات فناورى اطالعات و توس «حس
ــاب پس از انجام تراكنش مالى، درگاهى كه در آن تراكنش  ــاب، مبلغ واريزى يا برداشتى، مانده حس ــماره حس اطالعاتى همچون ش

Our Customers
اخبار مشتريان

ــعبه، پايانه فروش، خودپرداز، تلفن همراه و...)، بانك پذيرنده، شرح تراكنش و  صورت گرفته (اينترنت، ش
تاريخ تراكنش خواهد بود.»

ــالى با  ــده، امكان مديريت دقيق نوع و چگونگى پيامك هاى ارس وى گفت: «يكى از مزاياى خدمت يادش
ــترى مى تواند با انجام تنظيمات مدنظر خود  ــتفاده از گزينه «شرط دلخواه» است. به عنوان مثال مش اس
ــت يا صرفا پيامك  انتخاب كند كه صرفا پيامك تراكنش هايى كه مبلغ آنها بيش از پنج ميليون ريال اس

تراكنش هاى برداشت از حساب يا پيامك تراكنش هايى كه در يك بازه زمانى خاص از روز انجام مى شوند، براى وى ارسال شود.»
وى در خصوص نحوه غيرفعال سازى اين خدمت نيز گفت: «غيرفعال سازى اين خدمت از طريق اين مراحل امكان پذير است: ورود 
به سامانه اينترنت بانك با شماره حساب و رمز ورود، انتخاب گزينه «تنظيمات پيامك آنى» از منوى صفحه اصلى و انتخاب دكمه 
حذف در صفحه نمايش داده شده. در اين حالت ديگر پيامك تراكنش ها براى مشترى ارسال نخواهد شد.»  (روابط عمومي بانك سپه) 

 امكان پرداخت هزينه هاى قبوض از طريق كارتخوان هاى پست بانك

پست بانك امكان پرداخت قبوض را بر روي پايانه هاي فروش خود راه اندازي كرد.
ــدن اين امكان، هموطنان مى توانند  ــت بانك، با فراهم ش بنابر اعالم اداره كل بانكدارى الكترونيك پس
ــتگاه هاى كارتخوان مستقر در دفاترخدمات بانكى و فروشگاه ها و مراكز خريد سراسر كشور  از طريق دس
نسبت به پرداخت هزينه هاى قبوض مصرفى خود اعم از آب، برق، گاز، تلفن ثابت و همراه و ساير قبوض 

اقدام نمايند.
بنابراين گزارش، در حال حاضر دستگاه هاى كارتخوان (POS) پست بانك ايران در تمامى دفاتر خدمات بانكى شهرى و روستايى 
اين بانك و همچنين فروشگاه ها و مراكز خريد سراسر كشور نصب شده و عالوه بر ارايه خدمات متنوع آماده دريافت قبوض مصرفى 

هموطنان نيز مى باشد. (روابط عمومى پست بانك)

 پرداخت سه ميليون و 300 هزار قبض غيرحضورى در بانك صادرات ايران

مشتريان بانك صادرات ايران طى آبان ماه سال جارى تعداد سه ميليون و 707 هزار قبض خدمات شهرى 
خود را از طريق ابزارهاى الكترونيك اين بانك پرداخت كرده اند. 

ــه  ــاس از مجموع كل قبوض پرداختى، تعداد 407 هزار فقره به صورت حضورى و تعداد س بر همين اس
ميليون و 300 هزار فقره به صورت غيرحضورى پرداخت شده است. 

شايان ذكر است بانك صادرات ايران با در اختيار داشتن بيش از چهار هزار و 20 دستگاه خودپرداز، 387 
ــك و تلفن بانك (09602) و با بيش از  ــات پرداخت قبوض از طريق همراه بانك، اينترنت بان ــتگاه پايانه فروش و ارايه خدم ــزار دس ه
ــاب الكترونيك به عنوان بزرگترين بانك خصوصى كشور  ــش دهه فعاليت در عرصه اقتصادى و اجتماعى و تعداد 50 ميليون حس ش

از ظرفيت ها و توانمندى هاى بسزايى در تحقق اهداف بانكدارى الكترونيك در كشور برخوردار است.» (روابط عمومي بانك صادرات)

 مانده گيرى و انتقال وجه شتابى در شعب بانك تجارت فعال شد

 POS بانك تجارت، امكان «مانده گيرى» و «انتقال وجه» كارت هاى عضو شتاب از طريق دستگاه هاى
منصوبه در شعب اين بانك را فراهم كرد.

ــحاب، به منظور رفاه حال مشتريان دارنده كارت هاى  ــامانه حواله الكترونيك بين بانكى س با برقرارى س
شتاب، امكان ارايه سرويس هاى مانده گيرى و انتقال وجه شتابى از كارت ساير بانك ها به كارت تجارت 
تا سقف 150 ميليون ريال در هر شبانه روز برقرار شد. بر اين اساس مشتريان مى توانند با همراه داشتن 

كارت ملى و شماره كارت مقصد از اين خدمت جديد بانك تجارت استفاده كنند. (روابط عمومي بانك تجارت)

اخبار مشتريان
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مصاحبه با دو تن از كاركـنان ساعى ايـران كيـش

نسيم اسكندرى 
متولد : 1363 / فارس   

تحصيالت: مهندسى نرم افزار كامپيوتر

كارمند واحد: دفتر فارس

محمدرضا فرقانى 
متولد : 1359 / فارس     

تحصيالت: كاردانى 

كارمند واحد: پشتيبانى فارس

نسيم اسكندرى 

 حـرف آخـــر

اسـكندرى   از كليه پرسنل فارس كه تمام تالش 
خـود را بـكار گرفته و نهايت همـكارى را با اينجانب 

دارند كمال تشكر و قدردانى را دارم. 

فرقانى   ممنون از اين كه اين مصاحبه انجام شد 
تا درد دل ما هم گفته شـود ولى صحبت ها بسيار زياد 
است. انشا اهللا اين سوال و جواب ها باعث بهتر شدن 

روند كارها شود. موفق و پايدار باشيد.

 بيان يكى از خاطرات در شركت

اسـكندرى   حضور در همايش سـالگرد تاسيس 
شركت به همراه كليه پرسنل فارس

فرقانى   اوايل حضورم در شركت به پذيرنده گفتم 
«كارتخـون» داريد، پذيرنده فكـر كرد منظورم كارت 

«خون» است، گفت «كارت خونم» كجا بوده جوون 
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كاريكاتور

شما با واحد امور مشتريان ما تماس گرفته ايد. 
اين مكالمه ضبط شده و جهت ايجاد فضاى مفرح و افزايش 

روحيه كاركنان، مجددا پخش خواهد شد.

از شـما مى خوام يه پاورپوينت خوب در رابطه با "اخالق در 
كسـب و كار" درسـت كنى، مى خوام ارايه اش كنم، اگر هم 
جايى اطالعاتى نياز داشـت فعال مى تونى از اينترنت اون ها 

رو بدزدى.
منبع
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  شــيراز و آب ركنى و بـاد خـوش نسـيم
 عيبش مكن كه خال رخ هفت كشور است 

همكارى با شركت ايران كيش اولين سابقه شغلى من 
ــركت آشنا شدم و در  ــت. از طريق اداره كار با ش اس
ــتان فارس هستم. ابتداى  حال حاضر رييس دفتر اس
سال 88 به عنوان كارشناس پشتيبانى همكارى خود 
ــركت آغاز و سال 89 با تغيير سمت به عنوان  را با ش
كارمند دفترى فعاليت خود را ادامه داده و از سال 91 
به عنوان رييس دفتر استان فارس افتخار همكارى با 
ــركت را دارم. از نظر كيفيت خدمات رسانى در اين  ش
استان جايگاه شايسته اى داريم و اميدواريم كه بتوانيم 
شايستگى خود را اثبات كنيم. كليه پرسنل شركت در 
ــترى به سازمان تاثيرگذارند و مسلما  وفاداركردن مش
كارشناسان پشتيبانى بيشترين تاثير را خواهند داشت. 
به طور كلى ميزان رضايت مندى پذيرندگان از شركت 
بستگى به كيفيت عملكرد واحد امور مشتريان داشته 
و بنابراين جلب رضايت مشترى مهمترين هدف اين 

واحد است.
ــريه يارياران توانسته بر كيفيت  ــت نش الز به ذكر اس

خدمات ارايه شده به پذيرندگان تاثير گذار باشد.

محمدرضا فرقانى 

ــتنى به عنوان انباردار  ــتم. در كارخانه بس  فرزند آخر و متاهل هس
ــال كارمى كردم. ساكن شهرستان فسا هستم. شهر ما از  حدود دو س
ــيراز و سروستان، از جنوب به جهرم و داراب از شرق به  شمال به ش
استهبان و نيريز و از غرب به چندين روستا راه دارد. شهر ما مركبات 
ــوغات اصلى هم نان فسايى و زيتون است.  (پرتقال) عالى دارد و س
به وسيله يكى از كارمندان فعلى دفتر با ايران كيش آشنا شدم و اكنون 

به عنوان كارشناس پشتيبانى در حال خدمت هستم. 
ــترى است ولى  ــتيبان يكى از اركان اصلى وفاداركردن مش يك پش
ــك كار تيمى و  ــدارد. كار ما ي ــه تنهايى اين قدرت را ن ــتيبان ب پش
ــت مثال اگر من به عنوان يك پشتيبان هر كارى انجام  تخصصى اس
ــكلى مثل قطع بودن سرور حدود يك ماه وجود داشته  بدهم ولى مش
ــترى وفادار  ــترى به هيچ عنوان وفادار نخواهد ماند. مش ــد، مش باش
درمنطقه كارى من زياد است ولى زمانى كه دستگاه او حدود دو الى 
سه ماه است كه سوخته و تمامى كارتخوان هايش را هم فقط و فقط 
ــتگاه ايران كيش به شركت هاى مربوطه پس داده و حاال  بخاطر دس
بالتكليف مانده؛ به نظر شما يك پشتيبان بايست چقدر وعده و وعيد 
ــفانه مدتى است مشكالت  ــترى وفادار بماند. متاس بدهد تا اين مش
ــتگاه ها و مغايرت  ــيار زياد سرور و خطاهاى زياد دس ــدن بس قطع ش
ــت.  ــته اس ــتريان گذاش ــاب ها و تحريم ها تاثير زيادى روى مش حس
ــركت ها با دادن يك برنامه روى دستگاه هايشان مدت ها  بعضى از ش
ــيار  ــان هم بس ــازى به تغيير ورژن ندارند و عملكرد دستگاه هايش ني

       عالى است.



......تولد

جناب آقاي محسـن قادري، جناب آقاي مرتضي مانقوطائي، جناب 
آقاي سـيد مجتبي سـجادي، جناب آقاي حميـد كيائيه، جناب آقاي 
مازيار يادگاري، جناب آقاي علي كرماني نسـب، جناب آقاي عباس 

كشاورزان، جناب آقاي علي رياحي، جناب آقاي محمد بيگي

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

...... ازدواج
جناب آقاي امين بشيري، جناب آقاي احسان سرمست قهفرخي،

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

...... ارتقا

جناب آقاي محمد باهنر، جناب آقاي محسن برجاس

ارتقاي شما به سمت كارمند دفتري را تبريك گفته و برايتان موفقيت 
روزافزون را خواستاريم.

......انتصاب
جناب آقاي فرشـاد نوري ميانرود (مدير پروژه پست بانك)، جناب 
آقاي سـيد سهيل سادات گوشه (مدير پروژه بانك تجارت)، جناب 
آقـاي فريـد صفائي نيـك (مدير پـروژه بانك سـپه)، جنـاب آقاي 
محمدرضا حيدري معين (مدير پروژه بانك رفاه)، جناب آقاي محمد 
حيـدري (مدير پروژه بانك آينده)، سـركار خانم بهناز فاضل عليان 
(مدير پروژه بانك صادرات ايران)، جناب آقاي حسـن محمدطاولي 

(سرپرست حوزه هيات مديره و مديرعامل)، 

انتصاب شما را تبريك گفته و برايتان موفقيت روزافزون آرزومنديم.
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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
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