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صداقت و رعايت ارزش هاى جامعه را سـرلوحه امور خود قرار داده و همواره 
تمامى  مساعى خود را براى تحقق آنها مصروف مى داريم.

بند     9
منشور رفتارى شركت

KiCCC

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

4  مقاومت مشتری؛ عامل بازدارنده گسترش فناوری های نوین را 
جدی بگیرید

در صنعت تلفن همراه، گوشى هاى هوشمند با كاربرى هاى هوشمندانه خود كه شامل 
تلفن و PDA است، روز به روز بيشتر مورد استقبال قرار مى گيرد. متخصصان صنعت موبايل....

6  دانستنى های صنعت پرداخت
اگر به دنبال منبعى براى افزايش اطالعات و معرفى اصطالحات پركاربرد صنعت پرداخت 

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

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

بيابيد.

10 از گذشته تا امروز؛ بشر چگونه در طول تاریخ هزینه دریافت 
مایحتاج خود را پرداخت کرده است؟

از مبادله پاياپاى تا بيت هاى ديجيتال، مبادالت مالى همراه با تمدن  متحول شده  است. 
تا همين چند قرن اخير انسان ها كاالها را با ورقى از گوشت و سبدى از دانه  و حبوبات مبادله مى كردند 

اما امروزه...

بانکداری  همایش  سومین  در  ایران کیش  غرفه  خالى  جای   12
الکترونیك و نظام های پرداخت

سومين همايش بانكدارى الكترونيك و نظام هاى پرداخت صبح روز 16 دى ماه به مدت 
دو روز در سالن مركز همايش هاى بين المللى  برج ميالد برگزار شد.

هدایت  را  بیت کوین  کسانى  چه  بیت کوین؛  با  آشنایى   14
مى کنند؟

از زمان معرفى پول ديجيتال (Bitcoin) در سال 2009، زمان زيادى نمى گذرد، اما پول 
ديجيتال در همين مدت كوتاه توانسته نظر بسيارى را به خود جلب كند تا آنجا كه در چند ماه اخير 

سر خط بسيارى از خبرها بوده است...

17 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.

و مطالب دیگری از قبیل «اندیشه»، «اخبار مشتریان»، «کاریکاتور» و...

فهرست مطالب
بهنـامخـدا

نشريه داخلي شركت كارت اعتبارى ايران كيش (سهامى عام) 
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هفتمین و هش��تمین دوره طرح تش��ویقي پایانه هاي فروش ش��رکت کارت 
اعتباري ایران کیش )س��هامي عام( در راس��تاي ترویج فرهنگ اس��تفاده از 
ابزارهاي پرداخت الکترونیک و تش��ویق به اس��تفاده بیش��تر از دستگاه هاي 

کارتخوان، برگزار شد.
در ای��ن مرحله براي 33 برنده ویژه، مبلغ جای��زه 3,333,333 ریال و براي 

300 برنده عادي مبلغ جایزه 2,185,949 ریال در نظر گرفته شده بود. 
امیدواری��م یکی از برندگان دوره بعدی طرح تش��ویقی ایران کیش باش��ید. 

)روابط عمومي ایران کیش(

اسامي برندگان هفتمين و هشتمين دوره 
طرح تشویقی پذیرندگان ایران کيش

2
مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش اظهارداشت: »با ورود بانک تجارت به جمع سهامداران شرکت ایران کیش، فرصت های 

تازه ای برای توسعه فعالیت های شرکت به ویژه به عنوان یکي از بازوهاي اجرایي بانک فراهم شده که از آن استقبال می کنیم.«
»محسن قادري« ضمن تبریک سی و پنجمین سالروز تاسیس بانک تجارت، استفاده از تجربه و سابقه فعالیت های این بانک را فرصتی 
ارزش��مند برای ش��رکت بر ش��مرده و افزود: »دارا بودن شبکه وسیع و پیشرفته شعب با بیش از 2000 شعبه در داخل و خارج کشور و 
ارتباط با صدها کارگزار خارجی، امتیاز ویژه ای اس��ت که بزرگترین س��هامدار ش��رکت ایران کیش از آن برخوردار است و امیدواریم با 
توسعه همکاری های دوجانبه، چشم اندازی روشن تر برای آینده شرکت ترسیم کرده و متقابال در ارتقای بیش از پیش جایگاه این بانک 

در صنعت پرداخت الکترونیک نقشی موثر و مفید ایفا کنیم.«

قادري: به توسعه زمينه های همکاری 
با بانک تجارت اميدواریم

1
K i c c c
ایران کیش

اداره روابـــط عـمــومـــی
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دانستنی های صنعت پرداخت الکترونیک

شماره 9

E-Payment Terms

اصطالحات
پرداخت الکترونیک

اداره روابـــط عـمــومـــی

Tax Identification Number (TIN)
شماره شناسایی مالیاتی

Timeout
توقف اجرای برنامه به دلیل تاخیر در ورود اطالعات الزم 

Thin Client
اصطالحی مفهومی است که تفاوت آن با کالینت معمولی، انجام اکثر پردازش ها در سمت سرور است. 

Third Party
موسس��ه ثالث، یک موسس��ه غیر عضو در شبکه بانکی یا پرداخت است که توس��ط بانک پذیرنده سرویس دهی می شود. 

سرویس های ارایه شده به این موسسه، غیر مرتبط با سرویس های پرداخت فروشنده مانند خرید کاال یا خدمات است. 

Track
شیار؛ بخش مغناطیسی کارت های مغناطیسی متشکل از سه شیار مغناطیسی هم عرض است که روی یکدیگر قرار گرفته 

و هر یک از آن ها با شماره مشخص می شوند.  

Transaction Per Second
توان پاس��خ گویی به تعداد تراکنش در یک ثانیه؛ یکی از مهم ترین ش��اخصه های اندازه گیری توان و کیفیت س��امانه های 

بانکی است. 

Transaction Currency
ارزی که تراکنش با آن انجام می شود

Tv Banking
بانکداری تلویزیونی؛ با گس��ترش تلویزیون های تعاملی و ظهور تلویزیون های هوش��مند و IPTV ارایه خدمات بانکی در 

منزل از طریق آن گسترش پیدا کرده است. 

Ticket Vending Machin
دستگاه خودکار فروش بلیت الکترونیک یا شارژ بلیت الکترونیک
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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

از مبادله پایاپای تا بيت های دیجيتال، مبادالت مالی همراه با تمدن  متحول ش�ده  اس�ت. تامين چند قرن اخير 
انس�ان ها کاالها را با ورقی از گوش�ت و س�بدی از دانه  و حبوبات مبادله می کردند اما امروزه در عصر دیجيتال 
ما با آس�ودگی خاطر با پرداخت های مجازی و ازدیاد آپش�ن های موبایلی برای پرداخت مواجه هستيم. در این 

اینفوگرافی به راهی که طی چند قرن اخير تا به امروز طی شده است می پردازیم.

بشــر چگونه در طول تاريــخ هزينه تهيه 
مايحتاج خود را پرداخت كرده اســت؟   

بشــر چگونه در طول تاريــخ هزينه تهيه 
 از گذشته

ــروزبشــر چگونه در طول تاريــخ هزينه تهيه بشــر چگونه در طول تاريــخ هزينه تهيه  تا  ام

 چند هزار سال پيش (6000-9000 سال پيش از ميالد مسيح)

مبادله پایاپای
انسان های اولیه منابع و خدمات مورد نیاز خود را با یکدیگر معاوضه می کردند.

3000سال پيش از ميالد

حیوانات، قدیمی ترین ارز ش��ناخته ش��ده به ش��مار می روند که اغلب از 
حیواناتی مانند شتر، گوسفند و گاو استفاده می شد. 

  Shekel (واحد وزن و پول بابل قدیم)

گندم ارز رایج در بابل قدیم بوده است. ابزاری که وزن آن را اندازه می گرفتند shekel نام داشته است. این 
ابزار شبیه سکه بوده و از نقره، برنز و مس ساخته می شد.

=

 نام داشته است. این 

 (واحد وزن و پول بابل قدیم)

 پول صدفی (1200سال قبل از ميالد مسيح)

پول صدفی اولین بار در چین اس��تفاده ش��د. جامعه سواحل اقیانوس آرام و هند به مرور آن را به 
عنوان پول رایج پذیرفتند.

سکه های فلزی بی ارزش (600-1000 سال پيش از ميالد مسيح)

سکه هایی از جنس فلز اولین بار در چین به وجود آمد. با توجه به اینکه فلزهای بی ارزش فاقد ارزش تجاری هستند، 
استفاده از آن ها برای خرید وسایل گرانبها غیر منطقی به نظر می رسید.

سکه های فلزی گرانبها (700 سال پيش از ميالد مسيح)

س��که هایی از جنس طال و نقره اولین بار در ترکیه و ش��هرهای س��احلی یونان باستان استفاده و اشکال خدایان و 
پادشاهان قدیم روی این سکه ها چاپ می شد.

پول چرمی (118 سال پيش از ميالد مسيح)

تکه هایی از پوس��ت گوزن س��فید به ابعاد یک فوت مربع در این دوره اس��تفاده می ش��د. این نوع چرم را 
می توان به عنوان اولین اسکناس دانست.
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جانان من اندوه ملت کشت ما را
آخر همه بانک ها از غصه مشتریان خود که باید در سرما و گرما، صف های طوالنی مقابل دستگاه خودپرداز و غش وضعف دستگاه کارتخوان در ایام واریز یارانه ها 

را تحمل کنند، دق خواهند کرد. 
اما من عالوه بر اندوه مردم غصه های دیگری هم دارم. برخورد من با دس��تگاه های کارتخوان ش��رکت م.ع مثل وقوع پدیده های نادر نجومی  یا عبور س��تاره های 
دنباله دار قطبی از فراز کویر لوت اس��ت که هر 50 س��ال یک بار رخ می دهد. البته با چیزهای دیگری مثل انفجار س��یارک پالنکتون در کهکشان راه راه هم قابل 
مقایسه است که اثر نور آن مثال بعد از 90 سال نوری به زمین می رسد. این که اسم شرکت را هم نمی گویم، پدیده جدید سال های اخیر است که حروف الفبا هم 
شخصیت حقیقی/حقوقی پیدا کرده و می توانند فسادهای اقتصادی کالن به بار آورند یا در دادگاه محاکمه شوند. همین اخیرا سایت خبرگزاری خانه ملت فهرستی 

از حروف الفبا را به عنوان بزرگترین زیرمیزی بگیران حوزه بهداشت منتشر کرد. همین حروف الفبا به حوزه بانکی و پرداخت هم رسوخ کرده  بودند. 
داستان اما به اندوه من بر می گردد. اندوه از این که نمی توانم به دلخواه خودم روی هر کارتخوانی که تمیزتر بود یا مثال کوچکتر است کارت بکشم. پذیرنده مثل 
شیر نه تنها پشت دخل ایستاده بلکه پشت فالن شرکت در می آید که »کارتخوانش با سرعت نور جواب می دهد، کلی جوایز قرعه کشی و وام مسکن و المبورگینی 
جایزه می دهند« و تازه، با آن کارتخوان کذایی می توان ساندویچ هم درست کرد. اگر پذیرنده ها به همین روال مانعم شوند، پس تکلیف من و آن پرنده خوشبختی 

قرعه کشی که باید یک روز چهارشنبه زیبا روی ماشینم قضای حاجت کند، چه می شود.
دیروز بر اندوهم بیش��تر افزوده ش��د. وقتی دس��تگاه نظرسنجی را )با دستگاه دروغ سنج متفاوت است( روی پیش��خوان بانک رقیب دیدم که می توانستی در حین 
پر کردن فرم از دس��ت دادن پول هایت )فرم واریز اصطالحا(، در مقابل چش��مان  هاج وواج کارمند بانک، دکمه »بس��یار ضعیف« را محکم فشار دهی و بابت رفتار 
نامهربان ایشان که شاید ناشی از یک قرمئوی )دعوای( صبحگاهی با عیال بوده، انتقام بگیری. دیروز نگاهم مثل بره ای بود در برابر گرگ و حالم چنان متناقض 
که هنوز از این ضربه مغزی س��رپا نش��ده ام. این حس انتقام گیری گرچه حس بس��یار خوبی اس��ت و بانک الفبا احتماال در اثر مشاوره با یک روانشناس که از حال 
وخیم مش��تریانش آگاه بوده، آن را تعبیه کرده تا بخش��ی از فش��ارهای روانی خود را تخلیه کنند؛ اما من هنوز برای کارت کشیدن روی پوز ...  با پذیرنده دست به 

یقه ام. پس چه کسی برای حال بد ما )من و پذیرنده و پشتیبان و شرکت و بانک و ملت( گلریزان خواهد کرد.  

پـوز نوشتاندیشــــه

پوز نوش�ت عنوان صفحه ای اس�ت که به تازگی به ليس�ت صفحات ماهنامه اضافه ش�ده اس�ت. در این صفحه نقد منصفانه آزاد است. تجربيات، 
خاطرات مثبت و منفی و پيشنهادات خود را همراه با ارایه راهکار با ما به اشتراک بگذارید و در جشنواره فصلی ما شرکت کنيد. در پایان هر فصل 

به جذاب ترین، سازنده ترین و نوآورانه ترین نوشته ها، کارت هدیه به مبلغ 100 هزار تومان اهدا خواهد شد.

 pr@kiccc.com  ایمیل روابط عمومی    



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 

نفوذ گوشى هاى 
هوشمند به رستوران ها
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اجراى طرح كيف پول موبايلى توسط بانك مركزى اردن

بانك مرك��زی اردن قصد دارد در 
ماه مارس 2014 اجازه رونمايی از 
پروژه كيف پ��ول موبايلی را برای 

بانك ها صادر كند.  
اردنی ه��ا از اين پ��س می توانند با 
اس��تفاده از كيف پول موبايلی خود 
برای برداش��ت پول از ATM، پرداخت قب��وض و پرداخت های فرد به فرد يا فرد 

به پذيرنده استفاده كنند. 
همچنين ديگر نيازی نيست تا برای استفاده از كيف پول موبايلی، مشتريان يك 
گوش��ی هوش��مند يا حساب بانکی داشته باش��ند بلکه تنها با داشتن يك گوشی 
استاندارد اين امکان فراهم خواهد شد. نقل و انتقاالت وجوه مشتريان نيز از يك 
اپراتور موبايل به اپراتور ديگر ممکن خواهد بود. اردنی ها و اتباع خارجی س��اكن 
در اردن می توانند با مراجعه به هر يك از اپراتورها نسبت به بازگشايی كيف پول 
موبايلی خود اقدام كنند. نرخ نفوذ موبايل در اردن 155 درصد است درحاليکه 75 

درصد از بزرگساالن اردن فاقد حساب بانکی هستند. 

كمپانى  طرف  از  بيت كوينى  پرداخت هاى  تمام  تحريم 
 «Alibaba»

تامين كننده چين��ی تجارت الکترونيك 
با ن��ام »Alibaba« تمام پرداخت های 
بيت كوين��ی و محص��والت مرتب��ط با 
بيت كوي��ن را روی تم��ام س��ايت های 

خريد آنالين خود ممنوع كرد. 
اين تصميم پيرو سياس��ت های كلی دولت چين مبنی بر منع موسس��ات مالی از 
انجام معامالت بيت كوينی صورت گرفته است. »تاوباو« كه يك سايت اينترنتی 
ش��بيه eBay بوده و هر يك از خريداران را به يك پذيرنده كوچك تبديل كرده 
در گذش��ته هرگز پرداخت های بيت كوينی را نمی پذيرفت اما اخيرا به پذيرندگان 

اختيار معامله بيت كوينی را داده بود كه بعد از اين ممکن نخواهد بود.  

همكارى «Optimal Payments» با و يزا و مستركارت 
براى پذيرش پذيرندگان

آمريکايی  »Optimal Payments« ش��ركت 
ارايه كننده خدمات پرداخت، از اين پس می تواند 
به صورت مس��تقيم حس��اب های پذيرندگان را 
ب��دون نياز به يك بانك عام��ل پذيرش كرده و 
تراكنش ه��ای پرداخت مس��تركارت و ويزا را در 
 Optimal« بريتانيا و اتحاديه اروپا برای پذيرندگان اين شركت پردازش كند. شركت
Payments« تامين كنن��ده كارت اعتب��اری و نقدی و خدمات چك الکترونيك 

به صورت اينترنتی يا فروش در محل و سفارش��ات تلفنی/ايميلی به پذيرندگان 
در كانادا، امريکا و اروپا اس��ت. اخيرا اين ش��ركت از پردازش��گر جامع پرداخت و 

سولوشن مديريت كالهبرداری برای كاربران خرد اينترنتی رونمايی كرده بود.

«Mercury» رونمايى از طرح «انبار كارت» توسط

سيستم پرداخت »Mercury« از طرح جديد خود 
با نام »انبار كارت« كه يك نوع پرداخت موبايلی 
است كه تمام كارت ها از جمله كارت هديه، پاداش 
و تبليغ را در يك كارت جای داده است، رونمايی 
ك��رد.  اين كمپانی قص��د دارد تا قدرت جديدی 
از بازاريابی را برای كس��ب و كارهای متوسط و 
كوچك عرضه كند. كارت جديد بر روی دستگاه های موجود POS پذيرندگان قابل 
پذيرش بوده و امکان پردازش پرداخت ها را همچون ساير تراكنش های كارت هديه 
فراهم می كند. مشتريان می توانند از اين كارت به عنوان يك كارت هديه يا يك كارت 
با قابليت ثبت امتياز برای ثبت امتيازهای وفاداری استفاده كنند. اين كارت همچنين 
می توان��د از طريق »Apple Passbook« يا »Android marketplace« به يك 
كارت هديه ديجيتال تبديل ش��ود. اين كارت اين امکان را به مش��تريان می دهد تا 
بتوانند هم از كارت فيزيکی و هم از گوش��ی هوش��مند خود خريد كنند. همچنين از 
گوشی هوشمند خود می توانند برای دريافت مانده حساب و ارسال كارت هديه با متن 

سفارشی مورد نظر خود به دوستان استفاده كنند. 

W o r l d  N e w s
اخبارجهــان

www.mobilepaymentstoday.com
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BitPay  پذيرش معامالت بيت كوينى انجام شده از طريق

هلندی  تامين كننده   »Verotel« كمپانی
خدم��ات پرداخ��ت اينترنت��ی، آغ��از ب��ه 
پذيرش پرداخت های بيت كوينی توس��ط 
»BitPay« ك��ه ي��ك پردازش��گر برای 

ارزهای مجازی است، كرد. 
»Verotel« يك موسس��ه پرداخت ثبت 
شده برای پذيرندگان با ريسك باال شامل سايت های سرگرمی بزرگساالن است. 
درحال حاضر بيت كوين می تواند برای س��ايت های س��رگرمی بزرگساالن مورد 

استفاده قرار گيرد.
پذيرندگان بزرگس��الی كه مايل هس��تند بيت كوين را به روش های پرداخت خود 
اضافه كنند به همان روشی كه برنامه های حمايتی كارت های اعتباری را ردگيری 
می كنند، دنبال می ش��وند تا از هر گون��ه كالهبرداری احتمالی و اقدام غيرقانونی 
جلوگيری ش��ود. روش پرداخت بيت كوين ب��ا Verotel در حال حاضر تنها برای 
تعداد مشخصی از پذيرندگان انتخابی مقدور است. اين طرح از 15 مارس 2014 

برای عموم پذيرندگان آزاد خواهد شد.   

Apple ثبت اختراع يك روش جديد پرداخت موبايلى به نام

كمپانی Apple يك ش��يوه پرداخت موبايلی جديد را 
به نام خود ثبت كرد.

اي��ن اختراع مربوط به يك سيس��تم پرداخت موبايلی 
كامال لمس��ی اس��ت. تکنولوژی كه اپل معرفی كرده 
اس��ت از دو نوع تکنولوژی مخابره بی س��يم استفاده 
می كند. ابتدا يك سيگنال از iPhone به يك گيرنده 
ارسال می شود كه اين كار بايستی از طريق NFC انجام شود. رابط بی سيم دوم 
نيز برای ارسال اطالعات از ترمينال POS به پردازشگر پرداخت آنالين استفاده 
می ش��ود. اين روش جدي��د دارای يك المان امنيتی ب��رای حفاظت از اطالعات 
كاربران اس��ت. اين المان امنيتی تضمين می كند كه اطالعات حس��اس پرداخت 
تنها بر روی دس��تگاه كاربر ذخيره  ش��ود. برای امنيت بيش��تر يك نام مستعاركه 
س��رويس پردازش��گر قادر به شناسايی آن است، توليد می ش��ود. زمانی كه كاربر 
گوشی خود را مقابل دستگاه POS تکان می دهد، اسم مستعار همراه با يك كد 
رمزنگاری ش��ده منتقل می شود. درنهايت كد رمزگشايی شده و با نام ذخيره شده 

مقايسه می شود. 

www.thepaypers.comwww.thepaypers.com

IBM با مشاركت «Bank of China» تغيير در سيستم مركز مشتريان

بان��ك چين��ی با ن��ام »Bank of China« وارد قرارداد همکاری ب��ا IBM برای تعديل مثب��ت پلت فرم های آنالين امور 
مشتريان و افزودن عامل های جديد شد.

طراحی دوباره سايت ها با هدف سفارشی سازی و استفاده از تجربه 100 ميليون مشتری در سراسر جهان انجام گرفته است. 
يکی از اجزای حس��اس و مهم اين پلت فرم بانکداری، جمع آوری اطالعات و تجزيه و تحليل آنها برای شناس��ايی نياز كاربران و 
مش��تريان اس��ت. در حال حاضر بانك ها می توانند ركوردهای ثبت شده خدمات مشتريان را برای تحليل رفتار مشتريان و كسب 

و كار آن ها دنبال كنند.   
www.thepaypers.com

بانك بركلى رتبه نخست در ميان بانك هاى انگليسى از نظر امنيت اينترنتى

تامين كننده خدمات مالی با نام »Barclays« در رتبه نخست از نظر عملکرد امنيت اينترنتی ايستاد. 
اين بانك با امتياز 66 از 100 به اين رتبه نايل ش��د. امنيت وب س��ايت اين بانك در برخی حوزه ها به خصوص مديريت حس��اب ها، 
جابه جايی وجه، log in و تحويل الکترونيك بس��يار قدرتمند است. اين پژوهش نشان می دهد، بانك های انگليسی از طريق تركيب 
اث��ر بخ��ش امنيت با قابليت اس��تفاده، خوب عم��ل كردند اما آنچه بانك بركل��ی را از بقيه متمايز می كند ارايه چند ويژگی ش��امل 

آپشن های فناوری اطالعات ابری برای سيستم بانکداری بوده است. 
بانك باركلی در اقدامی  نوين تاييد هويت دو عامله از طريق دستگاه موبايل را پياده سازی كرده است. اين اقدام در راستای الزام استفاده 
از تاييد هويت چندگانه بانك ها برای فعاليت های كليدی بوده اس��ت.اين پژوهش نش��ان می دهد، بانك های انگليسی از طريق تركيب اثر بخش امنيت با قابليت استفاده، 
خوب عمل كردند اما آنچه بانك بركلی را از بقيه متمايز می كند ارايه چند ويژگی شامل آپشن های فناوری اطالعات ابری برای سيستم بانکداری بوده است. بانك باركلی 
در اقدامی  نوين تاييد هويت دو عامله از طريق دستگاه موبايل را پياده سازی كرده است. اين اقدام در راستای الزام استفاده از تاييد هويت چندگانه بانك ها برای فعاليت های 

كليدی بوده است.

با حذف ماليات، صادرات تجارت الكترونيك در چين تسهيل مى شود
دولت چين با وضع قوانين جديد و حذف ماليات برای صادركنندگان  تجارت الکترونيك، در صدد ساده س��ازی ش��رايط صادرات 
برای فعاالن بازار تجارت الکترونيك از ژانويه 2014 است. مقررات جديد با هدف تشويق افزايش تجارت الکترونيك برون مرزی 
صورت گرفته اس��ت. ارزش معامالت تجارت الکترونيك برون مرزی در چين در مقايس��ه با سال 2011 با 265 ميليارد دالر، در 
سال 2012 به رقم 330 ميليارد دالر رسيد. همچنين انتظار می رود كه اين رقم برای سال 2013، با30 درصد رشد همراه باشد 

و در سال 2016 به يك و نيم ميليارد تريليون دالر برسد.   

http://www.thepaypers.com www.thepaypers.com
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ن��وآوری هم��واره به عن��وان عنص��ر كليدی بقا و رش��د ش��ركت ها در 
طوالنی مدت ش��ناخته شده است به ويژه در بازارهای دايناميك و بزرگ يا 
اقتصادهای ناپايدار. با وجود نتيجه بخشی و موفقيت نوآوری، مقاومت يا تاخير در 
اش��اعه نوآوری ها نيز ممکن است اين موفقيت تضمين شده را به شکستی بزرگ 
تبديل كند. شکستی كه »مقاومت مشتری« و عدم استقبال يا تاخير وی در اخذ 

نوآوری يکی از مهمترين داليل آن است. 
با وجود اين كه هر فناوری تازه ممکن اس��ت همراه با مزايا و امکانات كاربردی 
متع��دد و متنوعی به بازار عرضه ش��ود، عکس العمل مش��تريان همواره مثبت و 
مشتاقانه نيس��ت. تحقيقات متعددی از جمله توسط گلد )1981(، برود )1982(، 

مرداك و فرانز )1983(، بلکلر و براون )1985(، س��الرنو )1985(، اوكانر )1990( 
و ... مويد اين موضوع اس��ت. چنين استقبال سردی اغلب قابل پيش بينی نيست 
و به صور مختلف ابراز می ش��ود اما در مجم��وع تحت يك عنوان قرار می گيرد: 

»مقاومت مشتری«. 
»... مقاومت مش��تری مقاومت ابراز شده از سوی مشتری نسبت به يك نوآوری 
اس��ت؛ خواه به خاطر ترس از تغييرات احتمال��ی در وضعيت مطلوب فعلی يا به 

.)Ram & Sheth, 1989( »خاطر تضاد با عقايد وی
اين موضوع به عنوان يکی از مهمترين عوامل شکست تجاری شناخته می شود 
و البته ش��ناخت آن منبعی ارزش��مند از اطالعات ضروری ب��رای توليد و عرضه 
فناوری های جديد فراهم می كند. مقاومت مش��تری به معنی امتناع افراد از اخذ 
يا اس��تفاده از يك محصول يا فناوری جديد اس��ت كه به شکست تجاری منجر 
خواهد شد بنابراين شركت ها الزم است داليل مشتری و عوامل موثر بر نگرش 
وی را به درستی شناسايی كنند تا راه های نفوذ به ديوار مقاومت، بهبود طراحی 

و بازاريابی و حفظ رقابت را زودتر بيابند.
براساس مدل های نظری و مطالعات مختلفی كه روی رفتار مشتری در مواجهه 
با نوآوری انجام شده است، مقاومت مشتری نسبت به تلفن های هوشمند، اغلب 
متاثر از دو عامل اصلی اس��ت كه عبارتند از: خصوصيات مش��تری )ويژگی های 
ش��خصيتی مش��تری و رويکرد وی به نوآوری در يك محصول خاص ش��امل 
انگيزه، تعلق خاطر به محصوالت موجود و اعتماد به نفس( و مشخصات نوآوری 
)نتيجه و تاثيرات نوآوری ش��امل مزيت نس��بی، س��ازگاری، امنيت، پيچيدگی و 

انتظار محصولی بهتر(. 
مطالعات انجام ش��ده در زمينه نوآوری و رفتار مش��تريان حاكی از وجود ارتباط 
مس��تقيم ميان مشخصات نوآوری/مش��تری و اخذ و استفاده از آن است بنابراين 
الزم است شركت هايی كه محصول يا فناوری های جديد به بازار عرضه می كنند، 
مقاومت مش��تری را جدی  بگيرند. يکی از پيش��نهادات محقق��ان توجه به تنوع 

ديدگاه های مشتريان مختلف و تفاوت آن با ديدگاه های توليدكنندگان است.
 Sheth مفهوم مقاومت در برابر نوآوری نخس��تين بار در س��ال 1981 توس��ط
ارايه ش��د. وی دو مفهوم رفتاری مهم را مطرح ساخت كه در زمينه رفتارشناسی 

مقاومت در برابر نوآوری بس��يار مفيد به نظر می رس��د. نخست 
رويکرد نسبت به محصوالت موجود و دوم ميزان احساس خطر 
از اقتب��اس نوآوری. در مطالعات بعدی كه توس��ط ديگران مثل 
Ram )1987( انجام ش��د، سه دسته از عوامل به عنوان عوامل 

موثر بر نوآوری س��تيزی شناس��ايی شدند: مش��خصات نوآوری، 
خصوصيات مشتری و خصوصيات مکانيزم تبليغی. 

يک��ی از نظريات مه��م و مورد اس��تفاده در مطالعات مربوط به 
خصوصيات مشتری و تاثير آن بر نحوه تقابل با نوآوری، »مدل 
پذيرش تکنولوژی« اس��ت ك��ه می گويد تمايل به اس��تفاده از 

فناوری های جديد تحت تاثير دو عامل قرار دارد:  
PU٢: كاربردی بودن  

PEOU٣: سهولت استفاده

مطالعه رفتار گروهی از پزش��کان فنالندی در زمينه اس��تفاده از 
نرم افزارهای موبايل حاكی از اين اس��ت كه »كاربردی بودن« بس��يار بيش��تر از 
 Harkke ،2006 و هم��کاران Han( س��اير عوامل در ترغيب آنان موثر اس��ت
2006(. در مجموع، تحقيقات علمی   در خصوص عوامل موثر بر مقاومت مشتری 

انگشت شمار است. 
مقاومت مشترى

عامل بازدارنده گسترش فناورى هاى 
نوين را جدى بگيريد

در صنعـت تلفن همراه، گوشـی های هوشـمند بـا کاربری های 
هوشمندانه خود که شامل تلفن وPDA 1 است، روز به روز بیشتر 
مورد اسـتقبال قرار می گیرد. متخصصـان صنعت موبایل انتظار 
دارنـد که اسـمارت فون ها به ابزار غالب در بازار تبدیل شـوند 
اما این وسـیله با وضعیت متفاوتی مواجه اسـت که محققان را 
به بررسـی و مطالعه بازار و تغییر سطح انتظارات شان واداشته 
اسـت. همیـن وضعیـت مـا را بـه سمت وسـویی در خصوص 
چالش های فناوری سـوق می دهد که تاکنـون کمتر مورد توجه 

قرار گرفته است: «مقاومت مشتری». 

  نتیجه 
يافته ه��ای اين مطالعه كه موضوع محوری آن بررس��ی عوامل موثر بر مقاومت 
مش��تری نسبت به تلفن های هوشمند است، حاوی نتايج و نکاتی است كه توجه 
به آن برای شركت های ارايه كننده محصوالت و فناوری های نوين بسيار سودمند 

است. به طور خالصه: 
با بررس��ی اطالعات بدس��ت آمده از پاسخ های 330 ش��ركت كننده سوئدی اين 
نتيجه حاصل می ش��ود كه انگي��زه، پيچيدگی، مزيت نس��بی و امنيت به ترتيب 

مهمترين عوامل موثر بر تصميم مشتری و مقاومت در برابر نوآوری هستند.
 مزيت نس��بی، تاثير مس��تقيم و معکوس بر مقاومت مشتری دارد؛ به عبارت 
ديگر كسانی كه فکر می كنند تلفن هوشمند مزايای بيشتری نسبت به گوشی های 

عادی دارد، مقاومت كمتری هم نسبت به آن نشان می دهند.
 موض��وع پيچيدگی و امنيت رابطه مثبت با مقاومت مش��تری 
دارد؛ هرچه ميزان پيچيدگی و ريسك استفاده از تلفن هوشمند از 
نظر فرد بيشتر باشد، مقاومت وی در برابر آن نيز شديدتر می شود.

 انگيزه موثرترين عاملی اس��ت كه ارتباط معکوس با مقاومت 
مش��تری دارد؛ كس��انی ك��ه انگيزه بيش��تری برای اس��تفاده از 
تلفن های هوش��مند دارند، تقريبا هيچ مقاومتی نسبت به استفاده 

از آن نشان نمی دهند.
 س��نت گرايی رابطه مثبت با مقاومت مش��تری دارد؛ يعنی هر 
چقدر كه فرد س��نتی تر باش��د، عالقه بيش��تری نسبت به گوشی 
قديمی  خود داش��ته و در برابر وسوسه خريد يك گوشی هوشمند 

بيشتر مقاومت می كند.
 در مورد س��ازگاری نتيجه جالب تر اس��ت؛ كسانی كه مقاومت 
بيش��تری دارند، واقعا باور ندارند كه تلفن هوش��مند س��ازگار نيست و در مقابل، 
كس��انی هم كه كمتر مقاومند )از نوآوری استقبال می كنند(، اعتقادی به سازگار 

بودن تلفن هوشمند ندارند.
 انتظ��ار درياف��ت محصول��ی بهتر؛ در اي��ن خصوص هر دو گروه مش��تريان 

متوقع اند و انتظارات بسيار بااليی از تلفن های هوشمند دارند.
 موضوع اعتمادبه نفس هم چندان اهميت ندارد. اسم »تلفن هوشمند« اعتماد 
به نفس الزم برای اس��تفاده از آن را به مش��تری داده و اغلب پاسخ دهندگان بر 
اي��ن باورند كه از مهارت الزم برای اس��تفاده از آن برخوردارند، خواه مخالف آن 

باشند يا موافق.

منبع
 Kamran Khan & Kim Hyunwoo (2009), Factors Affecting Consumer Resistance to Innovation -A study 

of Smart phones
پاورقيها

1. Personal Digital Assistance
2. Perceived Usefulness
3. Perceived Ease of Use
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دانستنى هاى صنعت پرداخت الكترونيك

شماره 9

E-Payment Terms

اصطالحات
پرداختالكترونیك

ادارهروابـــطعـمــومـــی

Tax Identification Number (TIN)
شماره شناسايی مالياتی

Timeout
توقف اجرای برنامه به دليل تاخير در ورود اطالعات الزم 

Thin Client
اصطالحی مفهومی است كه تفاوت آن با كالينت معمولی، انجام اكثر پردازش ها در سمت سرور است. 

Third Party
موسس��ه ثالث، يك موسس��ه غير عضو در شبکه بانکی يا پرداخت است كه توس��ط بانك پذيرنده سرويس دهی می شود. 

سرويس های ارايه شده به اين موسسه، غير مرتبط با سرويس های پرداخت فروشنده مانند خريد كاال يا خدمات است. 

Track
شيار؛ بخش مغناطيسی كارت های مغناطيسی متشکل از سه شيار مغناطيسی هم عرض است كه روی يکديگر قرار گرفته 

و هر يك از آن ها با شماره مشخص می شوند.  

Transaction Per Second
توان پاس��خ گويی به تعداد تراكنش در يك ثانيه؛ يکی از مهم ترين ش��اخصه های اندازه گيری توان و كيفيت س��امانه های 

بانکی است. 

Transaction Currency
ارزی كه تراكنش با آن انجام می شود

Tv Banking
بانکداری تلويزيونی؛ با گس��ترش تلويزيون های تعاملی و ظهور تلويزيون های هوش��مند و IPTV ارايه خدمات بانکی در 

منزل از طريق آن گسترش پيدا كرده است. 

Ticket Vending Machin
دستگاه خودكار فروش بليت الکترونيك يا شارژ بليت الکترونيك

اجرای طرح هدفمندی يارانه ها يکی از نمونه های بسيار مهم و جالب در بررسی نحوه اشاعه و اخذ نوآوری است. كارت های 
نق��دی به عنوان يکی از مصاديق فناوری های پرداخت الکترونيك، عليرغم س��ابقه ديرپ��ای آن در جهان، جايگاه عمومی  و 
ش��ناخته شده ای در ايران نداشت. به تبع آن، استفاده از دس��تگاه های خودپرداز جهت برخی امور مالی مثل پرداخت قبوض، 
پرداخت اقس��اط، انتقال وجه و خريد ش��ارژ نيز جز در بين جوانان طبقه شهری، برای گروه سنی ميانسال به باال و همچنين 
شهرس��تان ها و شهرهای كوچك، مفهومی نداش��ت. وضعيت در خصوص استفاده از دستگاه های كارتخوان به مراتب بدتر از 
خودپرداز بود. ش��بکه كارتخوان به رغم گس��ترش سريع و فراگير آن در كشور، به همان داليل فوق الذكر كمتر مورد استقبال 
قرار گرفته و نصب دس��تگاه های متعدد در يك فروش��گاه نيز به اين مشکل دامن می زد؛ به گونه ای كه هنوز هم بيش از دو 

ميليون دستگاه كارتخوان در حدود 500 هزار فروشگاه نصب شده است. 
عدم اس��تقبال مش��تری از دس��تگاه های كارتخوان و خودپرداز كه ناشی از ناآشنايی ايش��ان با كاربرد اين فناوری های نوين 
و مجموعه عوامل »مقاومت مش��تری« اس��ت، به ايج��اد و تعميق معضالت ديگری برای ش��ركت های PSP و بانك های 
س��رمايه گذار منجر ش��د كه از آن جمله عبارتند از تن دادن به واريز آنی در يك رقابت ناس��الم، نصب رايگان دس��تگاه های 

كارتخوان و چشم پوشی از دريافت كارمزد تراكنش. 
اجرای طرح هدفمندی يارانه ها و الزام سرپرس��تان خانوار به افتتاح حس��اب بانکی كه پيامد مس��تقيم آن صدور كارت نقدی 
مرتبط با حساب بود، به عنوان يك نيروی قهری و الزام آور همراه با انگيزه مالی، به جهشی بزرگ در زمينه آشنايی عمومی 
 با كارتخوان و خودپرداز كه ابزارهای اس��تفاده از كارت هس��تند، منجر شد. افزايش چنين حجم سنگينی از تراكنش ها گرچه 
به ايجاد مش��کالتی برای ش��تاب و ايجاد صف های طويل مقابل خودپرداز در روزهای واريز يارانه انجاميد، اما به موازات آن 
شبکه بانکی را نيز به فکر ايجاد و توسعه زيرساخت های الزم انداخت. همزمان الزام استفاده از كارت و فرار از ازدحام بانك ها 
كه به صف مقابل خودپرداز تبديل شده بود، به همگان آموخت كه بسياری از امور خود را از طريق شبکه وسيع پايانه فروش 

به انجام برسانند. 
از جمله بركات غيرمستقيم و ناخواسته طرح هدفمندی يارانه ها، تسريع در ايجاد »شاپرك« و ايجاد بسترهای فکری و قانونی 
الزم برای اخذ كارمزد تراكنش اس��ت كه هر يك به تنهايی گام هايی بس��يار بزرگ در توس��عه صنعت پرداخت الکترونيك 

كشور هستند. 
ش��ناخت عوامل مقاومت نس��بت به نوآوری در ايران، به تحقيقات علمی  و آمار مس��تند نياز دارد كه در اين مقاله نمی گنجد 
اما قطعا آنچه از مطالعه فراز و نش��يب های توس��عه ش��بکه كارتخوان و ارتباط آن با صدور كارت های بانکی و اجرای طرح 
هدفمندی يارانه ها بدس��ت آيد، كمکی بس��يار بزرگ و راهگشا برای توسعه ساير مظاهر نوآوری پرداخت الکترونيك از جمله 

بانکداری اينترنتی، تلفن بانك، NFC و ... خواهد بود. 

آزاد موضوع 

ادارهروابـــطعـمــومـــی
n o t e

یادداشـت
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ش��ركت ايران كيش طي چهار جشنواره مختلف ش��امل طرح هاي تشويقي ماهيانه، طرح روز 
ش��مار پاييزه، طرح 55555 و طرح ش��ماره س��ريال  فرم هاي اطالع رس��اني، 2289 هديه به 

برندگان خود اهدا كرد اما اين بار آمده ايم كه طرحي نو در اندازيم.
با نزديك شدن بهار و طنين گام هاي سال نو، با شما به پيشواز نوروز باستاني ايران مي رويم 

با:
 جشنواره ماهيانه پذيرندگان با شرايط قبل تا پايان سال 1392

 جشنواره پيشواز عيد نوروز
 طرح هفت سين ايران كيش و...

همراه با جوايز ارزنده ای از قبيل خودروی س��مند، س��که بهار آزادی، س��فر رويايی به جزيره 
كيش به همراه يکی از اعضای خانواده، سينمای خانگی و ده ها جايزه ارزنده ديگر.

برای كسب اطالعات از جزييات هر يك از جشنواره ها، سايت و ماهنامه ما را دنبال كنيد.

اسامي برندگان شركت ايران كيش ويژه تسريع و بهبود خدمات و بروزرساني 
دستگاه هاي كارتخوان اعالم شد.

جشنواره 55555 جهت تسريع و بهبود خدمات تراكنش برگزار شد و مهلت 
شركت در اين جشنواره پايان روز 19 آذرماه بود.

در اين جش��نواره به پاس تقدير از همکاری پذيرندگان محترم، به قيد قرعه 
به 100 نفر از پذيرندگاني كه در پاسخ به درخواست بررسي فني پايانه فروش 
خود، تراكنش��ی به مبلغ 55555 ريال انجام داده بودند، جوايز نقدي به مبلغ 

يك ميليون ريال اهدا گرديد.

آغاز دورجدید طرح های تشویقی 
ایران کیش

اسامي برندگان 
جشنواره 55555

3
هفتمين و هش��تمين دوره طرح تش��ويقي پايانه هاي فروش ش��ركت كارت 
اعتباري ايران كيش )س��هامي عام( در راس��تاي ترويج فرهنگ اس��تفاده از 
ابزارهاي پرداخت الکترونيك و تش��ويق به اس��تفاده بيش��تر از دستگاه هاي 

كارتخوان، برگزار شد.
در اي��ن مرحله براي 33 برنده ويژه، مبلغ جاي��زه 3,333,333 ريال و براي 

300 برنده عادي مبلغ جايزه 2,185,949 ريال در نظر گرفته شده بود. 
اميدواري��م يکی از برندگان دوره بعدی طرح تش��ويقی ايران كيش باش��يد. 

)روابط عمومي ايران كيش(

اسامي برندگان هفتمین و هشتمین دوره 
طرح تشویقی پذیرندگان ایران کیش

24
مديرعامل شركت كارت اعتباری ايران كيش اظهارداشت: »با ورود بانك تجارت به جمع سهامداران شركت ايران كيش، فرصت های 

تازه ای برای توسعه فعاليت های شركت به ويژه به عنوان يکي از بازوهاي اجرايي بانك فراهم شده كه از آن استقبال می كنيم.«
»محسن قادري« ضمن تبريك سی و پنجمين سالروز تاسيس بانك تجارت، استفاده از تجربه و سابقه فعاليت های اين بانك را فرصتی 
ارزش��مند برای ش��ركت بر ش��مرده و افزود: »دارا بودن شبکه وسيع و پيشرفته شعب با بيش از 2000 شعبه در داخل و خارج كشور و 
ارتباط با صدها كارگزار خارجی، امتياز ويژه ای اس��ت كه بزرگترين س��هامدار ش��ركت ايران كيش از آن برخوردار است و اميدواريم با 
توسعه همکاری های دوجانبه، چشم اندازی روشن تر برای آينده شركت ترسيم كرده و متقابال در ارتقای بيش از پيش جايگاه اين بانك 

در صنعت پرداخت الکترونيك نقشی موثر و مفيد ايفا كنيم.«

قادري: به توسعه زمینه های همکاری 
با بانک تجارت امیدواریم

1
K i c c c
ایرانکیش

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

از مبادلـه پایاپـای تا بیت های دیجیتال، مبادالت مالی همراه با تمدن  متحول شـده  اسـت. تا همین چند قرن 
اخیـر کاالها را با ورقی از گوشـت و سـبدی از دانـه  و حبوبات مبادله می کردند اما امـروزه در عصر دیجیتال با 
پرداخت های مجازی و ازدیاد آپشـن های موبایلی برای پرداخت مواجه هستیم. در این اینفوگرافی به راهی که 

طی چند قرن اخیر تا به امروز طی شده است می پردازیم.

بشر چگونه در طول تاريخ هزينه مايحتاج 
خود را پرداخت كرده اســت؟   

بشر چگونه در طول تاريخ هزينه مايحتاج 
 از گذشته

ــروزبشر چگونه در طول تاريخ هزينه مايحتاج بشر چگونه در طول تاريخ هزينه مايحتاج  تا  ام

 چند هزار سال پیش (6000-9000 سال پیش از میالد مسیح)

مبادله پایاپای
انسان های اوليه منابع و خدمات مورد نياز خود را با يکديگر معاوضه می كردند.

3000سال پیش از میالد

حيوانات، قديمی ترين ارز شناخته شده به شمار می روند. در حدود هزار سال پيش 
از ميالد كه اغلب از حيواناتی مانند شتر، گوسفند و گاو استفاده می شد. 

  Shekel (واحد وزن و پول بابل قدیم)

گندم ارز رايج در بابل قديم بوده و ابزاری كه وزن آن را اندازه می گرفتند shekel نام داشته است. اين ابزار 
شبيه سکه بوده و از نقره، برنز و مس ساخته می شد.

=

 نام داشته است. اين ابزار 

 (واحد وزن و پول بابل قدیم)

 پول صدفی (1200سال قبل از میالد مسیح)

پول صدفی اولين بار در چين اس��تفاده ش��د. جامعه سواحل اقيانوس آرام و هند به مرور آن را به 
عنوان پول رايج پذيرفتند.

سکه های فلزی بی ارزش (600-1000 سال پیش از میالد مسیح)

سکه هايی از جنس فلز اولين بار در چين به وجود آمد. با توجه به اينکه فلزهای بی ارزش فاقد ارزش تجاری هستند، 
استفاده از آن ها برای خريد وسايل گرانبها غير منطقی به نظر می رسيد.

سکه های فلزی گرانبها (700 سال پیش از میالد مسیح)

س��که هايی از جنس طال و نقره اولين بار در تركيه و ش��هرهای س��احلی يونان باستان استفاده و اشکال خدايان و 
پادشاهان قديم روی سکه ها حك می شد.

پول چرمی (118 سال پیش از میالد مسیح)

تکه هايی از پوس��ت گوزن س��فيد به ابعاد يك فوت مربع در اين دوره اس��تفاده می ش��د. اين نوع چرم را 
می توان به عنوان اولين اسکناس ناميد.

پول کاغذی (806 سال بعد از میالد مسیح)

اس��کناس اولين بار در چين ظهور كرد. برای قرن ها اين اسکناس بود كه توازن توليد و تورم 
را شکل داد تا اينکه در سال 1455 برای چند صد سال پول كاغذی در چين ناپديد شد.

ومپم (1535 بعد از میالد مسیح)

ومپم )صدف زيبا و براقی كه سرخپوستان آمريکايی به جای پول مصرف می كردند(
ريسمانی از مهره ها كه از صدف سفيد درست شده بود. بسيار محتمل است كه برای مدت طوالنی بوميان آمريکايی 

از اين ريسمان برای پرداخت های خود استفاده  كرده اند.   

طال
مسلما اين اولين بار نبود كه فلزات وارد سيستم پرداخت می شدند. طال 

در اين سال به يك استاندارد پولی در بريتانيا تبديل شد. 
1816

دالر آمریکا (1971-1913)

بانك مركزی آمريکا در اين س��ال 
تاسيس شده است.

 
کارت های شارژ (1920)

هتل ه��ای زنجيره ای و ايس��تگاه های خدماتی به همراه ماش��ين، اين كارت ش��ارژ را به 
مس��افران خ��ود اراي��ه می كردند تا ديگر ب��رای دريافت پول نقد مجبور نباش��ند به محل 

سکونت خود مراجعه كنند.

بع��د از پرداخت مخ��ارج جنگ ويتنام و توس��عه برنامه های 
اجتماع��ی، تورم به ش��دت افزايش يافت و اس��تاندارد طال 

منسوخ شد. به مرور دالر آمريکا جای آن را گرفت.

خرید آنالین (1994)

يکی از اولين خريدهای اينترنتی ثبت شده خريد پيتزا پپرونی با قارچ 
و پنير فراوان از Pizza Hut بود.

مسلما اين اولين بار نبود كه فلزات وارد سيستم پرداخت می شدند. طال 

ومپم )صدف زيبا و براقی كه سرخپوستان آمريکايی به جای پول مصرف می كردند(
ريسمانی از مهره ها كه از صدف سفيد درست شده بود. بسيار محتمل است كه برای مدت طوالنی بوميان آمريکايی 

از اين ريسمان برای پرداخت های خود استفاده  كرده اند.   

خرید موبایلی (1997)

خريد موبايلی از زمانی آغاز ش��د كه كوكاكوال دس��تگاه فروش سلف س��رويس خود را كه پذيرش پرداخت را از طريق پيغام متنی انجام 
می داد معرفی كرد. 

منبع
 www.pbs.org
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گــــزارش

سومين همايش بانکداری الکترونيك و نظام های پرداخت صبح روز 16 دی ماه به مدت دو روز در سالن 
مركز همايش های بين المللی  برج ميالد برگزار شد.

اولي��ن روز اي��ن همايش با تالوت آياتی چن��د از كالم اهللا مجيد و با س��خنراني »فرهاد نيلی« رييس 
پژوهشکده پولی و بانکی و دبير همايش »ولی اهللا سيف« رييس كل بانك مركزی و »محمود واعظي« 

وزير ارتباطات و فناوری اطالعات آغاز شد.
ولی اهللا سيف در سومين همايش بانکداری الکترونيك و نظام های پرداخت گفت: »پس از بحران مالی 
2008، بانك  مركزی، محورهايی را در دستور كار خود قرار داد كه از مهمترين آنها دغدغه حفظ ارزش 
پولی، كنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی كشور بوده است.« وی، يکی از وظايف اصلی بانك مركزی را 
مديريت بانکداری الکترونيك و نظام های پرداخت ذكر و تصريح كرد: »هم اكنون 20 ميليارد تراكنش 
در شبکه های برخط بانکداری الکترونيك در كشور مديريت می شود.« رييس كل بانك مركزی با اشاره 
به جهش های آماری در شبکه های الکترونيك نظام های پرداخت بانکی در كشور اعالم كرد كه حجم 

تراكنش های بانکداری الکترونيك به شکل بی سابقه ای رو به افزايش است.
»محم��ود واعظی« وزير ارتباطات و فناوری اطالعات نيز در اين همايش با اش��اره به اينکه بانکداری 
الکترونيك در حال مهاجرت به س��مت بانکداری موبايلی اس��ت، گفت: »طبيعی اس��ت كه بانکداری 
براساس موبايل تمام مزيت های الکترونيك بودن را دارد. به عالوه اينکه فرصت های جديدی را نيز به 
ارمغان می آورد.« وی همچنين اش��اره ای به شبکه های اجتماعی داشت و گفت: »شبکه های اجتماعی 
امروزه با ظرفيت ها و پتانسيلی كه دارند می توانند در خدمت بانکداری الکترونيك باشند.« وی با اشاره 
به اينکه بانکداری الکترونيك تحت عنوان همه جا و همه وقت شناسايی می شود عنوان كرد: »اين شعار 

به جهت فراگير بودن اين صنعت و تاثير آن در رشد و رونق بخش كسب و كار است.«
وزير ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به اينکه IT تغييراتی در روابط شهروندان و دولت ايجاد كرده 
گفت: »اين صنعت توانس��ته در كنار دنيای حقيقی دنيای مجازی را نيز تشکيل دهد و امروزه دولت ها 
بر مبنای آن مجبور هس��تند شفاف باش��ند زيرا برای روابط داخلی و خارجی خود نيازمند بهره گيری از 

ابزارهای اين رشته و تطابق آن با سياست های خود هستند.«
»محم��ود احم��دی« دبير كل بانك مركزی نيز در حاش��يه س��ومين همايش بانک��داری الکترونيك و 
نظام ه��ای پرداخت با حضور در جمع خبرنگاران درباره برنامه بانك مركزی برای ورود اس��کناس های 
جديد به بازار اظهار داش��ت: »بانك مركزی برنامه ای برای ورود اسکناس های جديد ندارد.« وی اما از 
برنامه بانك مركزی برای بازگشت ايران چك های 100 هزارتومانی به بازار خبر داد و گفت: »احتماال از 
شسال آينده ايران چك های 100 هزار تومانی به همراه ايران چك های 50 هزار تومانی وارد بازار شود.«
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از زمـان معرفـی پـول دیجیتـال 
(Bitcoin) در سـال 2009، زمان 
زیادی نمی گذرد اما پول دیجیتال 
در همین مدت کوتاه توانسته نظر 
بسـیاری را بـه خود جلـب کند تا 
آنجا که در چند ماه اخیر سـر خط 
بسـیاری از خبرها بوده اسـت. دلیل هم این بود که هر واحد پول دیجیتال 
که در ابتدا کمتر از چند سـنت ارزش داشـته اسـت، در ماه دسـامبر حتی 
بـه قیمت 1242 دالر نیز رسـید و به این ترتیب کمـی باالتر از قیمت هر 
اونـس طـال قرار گرفت و حتی بسـیاری نیز آن را با طال مقایسـه کردند و 
اینکه شـاید بتواند جـای طال را نیز بگیرد. این موضوع تا آنجا مهم شـده 
اسـت که سـایت کیتکو  (kitco.com) که سایت معتبری در زمینه فلزات 
گرانبها اسـت، بخشـی را در وب سـایت خود در کنار اخبار و قیمت طال و 
نقـره و دیگر فلزات گرانبها، به اخبار و قیمت پول دیجیتال اختصاص داده 
است اما وقتی از آلن گرینسپن، رییس فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) 
برای حدود 30 سـال، این سوال را پرسیدند که آیا پول دیجیتال می تواند 
جای طال را بگیرد، او پوزخندی زد به این معنا که شاید حتی مطرح کردن 
این موضوع نیز خنده دار اسـت و وقتی بـه او یادآوری کردند که قیمت هر 
واحـد پـول دیجیتال در آن زمان از قیمت هر اونـس طال باالتر بوده، آن را 
حباب نامید. در حباب شناسی آقای رییس سابق شکی نیست با این وجود، 
موافقان مقایسه پول دیجیتال و طال نیز برای خود استدالل هایی دارند. اما 
بـه واقع پول دیجیتال و دلیل ظهور آن چیسـت و چه خصوصیاتی دارد که 

سبب شده آن را با طال مقایسه کنند؟ 

     بيت كوين چيسـت
در اصط��الح عاميانه بيت كوين يك ارز مجازی بر پاي��ه اصول رمزنگاری قوی 
اس��ت. اي��ن ارز مجازی كاربران را قادر می س��ازد تا پول را ب��دون نياز به كارت 

اعتباری يا حساب بانکی در اينترنت ارسال كنند. 
پول ديجيتال به طور س��اده يك كد رمزنگاری ش��ده اس��ت كه در ش��بکه ای از 
كاربران می توان از آن برای پرداخت به عنوان پول استفاده كرد اما اينکه چرا با 

1JArS6jzE3AJ9sZ3aFij1B- :از آدرس های بيت كوينی ما عبارت اس��ت از
mTcpFGgN86hA

پيش از ارسال بيت كوين مطمئن شويد آدرس مقصد را درست كپی كرده ايد زيرا 
تراكنش های بيت كوينی غيرقابل بازگشت هستند.

      كليـد خصوصـى چيسـت
كليد خصوصی يك كد محرمانه اس��ت كه مالکيت بيت كوين ها را توسط مالکان 
آن ها تاييد می كند. هر آدرس بيت كوين دارای يك كليد خصوصی منطبق است 
كه در فايل كيف پول شخص دارنده ذخيره شده است. كليد خصوصی بر مبنای 
الگوهای رياضی به آدرس بيت كوين مرتبط است و به گونه ای طراحی شده است 
كه آدرس بيت كوين از كليد خصوصی قابل بازسازی است اما نکته مهم آن است 
ك��ه عکس اين رابطه قابل انجام نيس��ت. يعنی از طريق آدرس بيت كوين، كليد 

خصوصی قابل بازسازی نيست.
بنابراين كليد خصوصی خود را به ش��يوه ای امن نگهداری كنيد زيرا هركسی كه 

اين كليد را در اختيار داشته باشد می تواند بيت كوين های شما 
را خرج كند.

      كارمـزد تراكنش هـاى بيت كوينـى 
چقدر  اسـت

بس��ياری از تراكنش ه��ا معم��وال راي��گان هس��تند اما برای 
تراكنش هاي��ی ك��ه از آدرس ه��ای مختلف انجام می ش��ود 
و بنابراي��ن حج��م اطالع��ات جابه ج��ا ش��ده ب��اال اس��ت 
مق��دار كم��ی كارم��زد درياف��ت می ش��ود. برای مش��اهده 
مق��دار دقي��ق كارمزده��ا ب��ه لين��ك زي��ر مراجع��ه كنيد:
 https://en.bitcoin.it/wiki/Transaction_

fees#Rules_for_calculating_minimum_fees

همين خصوصيت مهم پول ديجيتال در پرداخت های مستقيم 
و عدم نياز به تبديل ارز، س��بب ش��ده است كه پرداخت با آن 
بس��يار كم هزينه باش��د، مثال انتقال 10 هزار دالر آمريکا به 
اس��تراليا چيزی در حدود 200 دالر با احتس��اب هزينه تبديل 

آشـنايى با بيت كوين
چه كسـانى بيت كوين را هدايت مى كننـد؟

ادارهروابـــطعـمــومـــی
نـدابیــات

A r t i c l e
مقالــــــه

وجود پول های مختلف، پول ديجيتال معرفی ش��ده است كمی بايد به عقب تر و 
به زمان بحران مالی آمريکا در سال 2008 بازگشت. در حقيقت با شروع بحران 
مالی در آمريکا و به دنبال آن، س��رايت اين بحران به كش��ورهای توس��عه يافته 
ديگ��ر، اولين و مهم ترين ابزار ب��رای خروج از اين بحران، سياس��ت های پولی 
انبس��اطی به خصوص سياس��ت های تس��هيل كمی بوده اس��ت. به همين دليل 
بحث های زيادی برای جايگزينی دالر مطرح ش��ده است مثال قبل از آنکه يورو 
به بحران دچار ش��ود عده ای طرح جايگزينی آن با دالر را داش��تند و حاال بعد از 
قطع اميد از يورو و ديگر انواع ارزها، عده ای س��خن از بازگش��ت طال به سيستم 

پولی می زنند.
البت��ه اينکه طال كامال بتواند جايگزين پول ه��ای رايج مثل دالر آمريکا يا ريال 
ايران ش��ود، تقريبا نشدنی است و تبعات جدی بر اقتصاد دارد. همين سبب شده 
اس��ت كه ايده پول ديجيتال محبوب ش��ود. در پول ديجيتال س��عی شده است 
خصوصيات بد پول های رايج از جمله چاپ بی رويه و كاهش ارزش ناشی از آن 
وجود نداش��ته باشد و عالوه  بر اين خصوصيت كه در طال نيز وجود دارد، مزيت 
مهم ديگری نيز داش��ته باش��د و آن اينکه بتوان با آن به صورت الکترونيك نيز 

خريد يا آن را به راحتی به ديگران منتقل كرد.

    چه شـركتى پشـت اين ارز مجازى قرار دارد
ب��ه صورت خالصه، ش��خص خاصی 
نمی كن��د.  هداي��ت  را  بيت كوي��ن 
بيت كوي��ن به صورت گروهی توس��ط 
مجموع��ه افرادی كه از آن اس��تفاده 
می كنند هدايت می ش��ود. هر تغييری 
برای سيستم بيت كوين بايستی توسط 

اكثريت كاربران به تاييد برسد. 

       آدرس يـك بيت كويـن چيسـت
آدرس بيت كوين يك شناسه واحد است كه به شما اجازه دريافت بيت كوين ها را 
می دهد. با استفاده از PayPal شما وجوه را به آدرس ايميل خود ارسال می كنيد، 
با بيت كوين نيز وجوه به يك آدرس بيت كوين ارسال می شود. به طور مثال يکی 

دالر آمريکا به دالر استراليا، هزينه دارد كه اين هزينه توسط بانك ها و موسسات 
مالی ميانی دريافت می ش��ود يا خريد با كارت های اعتباری در كش��ورهای ديگر 
نيز هزينه های زيادی بابت بررسی تراكنش عالوه بر هزينه نرخ تبديل ارز دارند. 
در دنيای پول ديجيتال، اما همه اين هزينه ها تقريبا صفر است چون شما اگر در 
دني��ای پول ديجيتال تجارت كنيد، نيازی ب��ه تبديل آن به ارز ديگری نداريد تا 
بتوانيد كااليی خريداری كنيد مگر اينکه بخواهيد از اين مجموعه خارج ش��ويد؛ 
مثال شما می توانيد با پول ديجيتال از چين كااليی خريد كنيد كه پول ديجيتال 

آن را از طريق فروش كااليی به فردی در آفريقای جنوبی تامين كرده ايد.

    «تاييد نشـده» به چه معناسـت
ه��ر تراكنش معموال 10 دقيقه زمان الزم دارد تا تاييد ش��ود. وقتی كه تراكنش 
تاييد  ش��ود گفته می ش��ود يك تاييد انجام ش��د.  برای جلوگيری از هزينه های 
اضافی، تا زمان مش��اهده يك عدد مش��خص كه نشانه تاييد تراكنش است، آن 

تراكنش را تاييد شده تلقی نکنيد. 

       آيـا بـراى مقـدار بيت كويـن 
توليدشـده محدوديتـى وجـود دارد

تعداد بيت كوين های موجود هرگز از 21 ميليون فراتر نخواهد 
رفت. برای مش��اهده اينکه چه تعداد بيت كوين در حال حاضر 

در چرخه است به لينك زير مراجعه كنيد:
https://blockchain.info/charts/total-bitcoins

       يـك بيت كويـن چنـد مـى ارزد
قيمت هر بيت كوين در هر لحظه نس��بت ب��ه ميزان عرضه و 
تقاضا در حال تغيير اس��ت. بيت كوين ه��ا در بورس بيت كوين 
معامله می ش��وند. در جدول زير می توانيد نوس��انات قيمت هر 
بيت كوين را به دالر آمريکا تا به امروز مشاهده كنيد. همچنين 
برای پيگيری آن می توانيد قيمت آن را در لينك زير دنبال كنيد:

https://blockchain.info/charts/market-price

 

پول ديجيتال يك سرى 
رمزهاى الكترونيك 

است كه ديده 
نمى شوند. عرضه 

محدود و حساب شده 
اين واحد پولى سبب 

مى شود ارزش آن 
در برابر عرضه هاى 

نامحدود و چاپ پول 
افت نكند
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جانان من اندوه ملت كشت ما را
آخر همه بانك ها از غصه مشتريان خود كه بايد در سرما و گرما، صف های طوالنی مقابل دستگاه خودپرداز و غش وضعف دستگاه كارتخوان در ايام واريز يارانه ها 

را تحمل كنند، دق خواهند كرد. 
اما من عالوه بر اندوه مردم غصه های ديگری هم دارم. برخورد من با دس��تگاه های كارتخوان ش��ركت م.ع مثل وقوع پديده های نادر نجومی  يا عبور س��تاره های 
دنباله دار قطبی از فراز كوير لوت اس��ت كه هر 50 س��ال يك بار رخ می دهد. البته با چيزهای ديگری مثل انفجار س��يارك پالنکتون در كهکشان راه راه هم قابل 
مقايسه است كه اثر نور آن مثال بعد از 90 سال نوری به زمين می رسد. اين كه اسم شركت را هم نمی گويم، پديده جديد سال های اخير است كه حروف الفبا هم 
شخصيت حقيقی/حقوقی پيدا كرده و می توانند فسادهای اقتصادی كالن به بار آورند يا در دادگاه محاكمه شوند. همين اخيرا سايت خبرگزاری خانه ملت فهرستی 

از حروف الفبا را به عنوان بزرگترين زيرميزی بگيران حوزه بهداشت منتشر كرد. همين حروف الفبا به حوزه بانکی و پرداخت هم رسوخ كرده  بودند. 
داستان اما به اندوه من بر می گردد. اندوه از اين كه نمی توانم به دلخواه خودم روی هر كارتخوانی كه تميزتر بود يا مثال كوچکتر است كارت بکشم. پذيرنده مثل 
شير نه تنها پشت دخل ايستاده بلکه پشت فالن شركت در می آيد كه »كارتخوانش با سرعت نور جواب می دهد، كلی جوايز قرعه كشی و وام مسکن و المبورگينی 
جايزه می دهند« و تازه، با آن كارتخوان كذايی می توان ساندويچ هم درست كرد. اگر پذيرنده ها به همين روال مانعم شوند، پس تکليف من و آن پرنده خوشبختی 

قرعه كشی كه بايد يك روز چهارشنبه زيبا روی ماشينم قضای حاجت كند، چه می شود.
ديروز بر اندوهم بيش��تر افزوده ش��د. وقتی دس��تگاه نظرسنجی را )با دستگاه دروغ سنج متفاوت است( روی پيش��خوان بانك رقيب ديدم كه می توانستی در حين 
پر كردن فرم از دس��ت دادن پول هايت )فرم واريز اصطالحا(، در مقابل چش��مان  هاج وواج كارمند بانك، دكمه »بس��يار ضعيف« را محکم فشار دهی و بابت رفتار 
نامهربان ايشان كه شايد ناشی از يك قرمئوی )دعوای( صبحگاهی با عيال بوده، انتقام بگيری. ديروز نگاهم مثل بره ای بود در برابر گرگ و حالم چنان متناقض 
كه هنوز از اين ضربه مغزی س��رپا نش��ده ام. اين حس انتقام گيری گرچه حس بس��يار خوبی اس��ت و بانك الفبا احتماال در اثر مشاوره با يك روانشناس كه از حال 
وخيم مش��تريانش آگاه بوده، آن را تعبيه كرده تا بخش��ی از فش��ارهای روانی خود را تخليه كنند؛ اما من هنوز برای كارت كشيدن روی پوز ...  با پذيرنده دست به 

يقه ام. پس چه كسی برای حال بد ما )من و پذيرنده و پشتيبان و شركت و بانك و ملت( گلريزان خواهد كرد.  

پـوزنوشتاندیشــــه

پوز نوشـت عنوان صفحه ای اسـت که به تازگی به لیسـت صفحات ماهنامه اضافه شـده اسـت. در این صفحه نقد منصفانه آزاد است. تجربیات، 
خاطرات مثبت و منفی و پیشنهادات خود را همراه با ارایه راهکار با ما به اشتراك بگذارید و در جشنواره فصلی ما شرکت کنید. در پایان هر فصل 

به جذاب ترین، سازنده ترین و نوآورانه ترین نوشته ها، کارت هدیه به مبلغ 100 هزار تومان اهدا خواهد شد.

 pr@kiccc.com  ایمیلروابطعمومی

 

     شـباهت پول ديجيتال به طال چيسـت
 اي��ن ش��باهت به هيچ وجه فيزيکی نيس��ت از آن جهت كه پ��ول ديجيتال يك 
س��ری رمزهای الکترونيك است كه ديده نمی شوند. سکه هايی هم كه به عنوان 
پول ديجيتال نش��ان داده می ش��وند در حقيقت حامل همان رمز هستند نه اينکه 
مثل س��که های رايج قابل استفاده باشند. پس برعکس طال كه به صورت فيزيکی 
قابل دسترس��ی و ديدن و حتی اس��تفاده به عنوان جواهرات است، پول ديجيتال 
يك س��ری كدهای رمزشده هس��تند و هيچ گاه به صورت فيزيکی قابل دسترسی 
و اس��تفاده ديگری نيس��تند اما آنچه پول ديجيتال را ش��بيه طال می كند، عرضه 
محدود و حس��اب ش��ده اين واحد پولی است كه سبب می شود ارزش آن در برابر 
عرضه های نامحدود و چاپ پول افت نکند. در حقيقت عرضه پول ديجيتال طی 
يك پروس��ه پيچيده الکترونيك و از طريق فرمول ه��ای رياضی رخ می دهد كه 

احتماالت نيز در آن نقش اساسی دارد.

       نكتـه پايانـى

باتمام مزايای پول ديجيتال نگرانی از مس��ايل امنيت��ی همواره وجود دارد. پول 
ديجيت��ال تماما الکترونيك اس��ت و بدون وجود موسس��ه های ميانی در نقل و 
انتق��االت پ��ول ديجيتال كه نقش ناظر تراكنش ها را دارن��د، چالش امنيتی پول 
ديجيتال بسيار جدی تر می ش��ود. اينکه پول ديجيتال در برابر حمالت هکرها و 
س��ازمان های امنيتی چقدر می تواند مقاوم باش��د، مساله ای است كه هنوز نشان 
داده نش��ده اس��ت. در نهايت، بايد گفت پول ديجيتال اگر بتواند اين مس��ائل را 
ح��ل كند و به خص��وص اينکه دولتی بتواند نقش حامی قانون��ی را بازی كند نه 
مداخله گر، آن موقع می تواند به آينده چش��م داشته باشد و شايد بتواند جای طال 

را به معنايی كه سيستم پرداخت ايده آل باشد، بگيرد. 

منبع
دنيای اقتصاد 
 www.bitcoin.org/en/faq 
 en.wikipedia.org/wiki/Bitcoin
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اولیـن همایـش ارتقاي کیفیت خدمات فناوری اطالعات در تاریخ 24 دي ماه 92 توسـط گـروه راهبردي و مطالعات 
خدمات فناوري اطالعات انجمن انفورماتیک ایران برگزار شد.

این همایش یک روزه با سـخنراني «ابراهیم نقیب زاده» رییس انجمن و «نصراهللا جهانگرد» رییس سـازمان فناوري 
و با حضور مدیران فناوري اطالعات شـرکت ها و سازمان هاي مختلف، مدیران شرکت هاي ارایه کننده خدمات فناوري 
اطالعات، کارشناسـان فني پشـتیباني کننده از خدمات فناوري اطالعات در شرکت ها و سازمان ها، اشخاص حقیقي و 
حقوقي ارایه کننده خدمات آموزش، مشاوره و ابزارهاي نظام مخفا، اساتید و دانشجویان با هدف معرفي تجارب برتر 
در زمینه ارایه خدمات فناوري اطالعات، ترویج کاربرد استانداردها و چارچوب هاي مدیریت خدمات فناوري اطالعات 
(مخفا)، ارتقاي دانش عمومي در زمینه مخفا، آسیب شناسـي موانع کیفیت خدمات فناوري اطالعات و شـناخت نیازها 
و اولویت هاي مخفا، بهبود و ارتقاء روش هاي ارایه خدمات فاوا در شـرکت ها، همسوسـازي و ترویج منافع همه افراد 
و سـازمان هاي درگیر در آموزش، ارایه و اسـتفاده از خدمات فاوا، ارتقاي جایگاه و نقش مخفا در سازمان ها، انتشار و 

اشاعه دانش کاربردي در زمینه مخفا برگزار شد.
الزم به ذکر است، شرکت کارت اعتباري ایران کیش (سهامي عام) به عنوان حامي در این همایش حضور داشت.                 
                                                                                                                                     (روابط عمومي ایران کیش)  

حضـور طاليـى ايـران كيـش 
در نخستين همايش ارتقاء كيفى خدمات

ادارهروابـــطعـمــومـــی
R e p o r t
گــــزارش



KiCCC Organizational Monthly 

 • 

يارياران21 Y A R - E - Y A R A N يارياران   نشريه داخلی ايران کیش/ شماره 46/ دی 201392

امكانبرداشتمكانیزهاقساطمساوىوام

بانك رفاه خدمات »برداشت مکانيزه اقساط مساوی تسهيالت در سامانه همراه« را معرفی كرد. 
به منظور افزايش رضايت مندی مش��تريان و فراهم آوردن روش های متنوع پرداخت غير حضوری اقس��اط دوره ای 
مشتريان، »سيستم برداشت مکانيزه اقساط مساوی تسهيالت از حساب مشتريان« در سامانه همراه اين بانك ايجاد 

شد. )بنکر(

صدورآنیکارتهاىعابربانكوهدیهدرشعبمنتخببانكسپه

»حس��ين صلواتی« رييس اداره كل خدمات فناوری اطالعات و توس��عه بانکداری نوين بانك سپه گفت: »در 
راس��تای ارتقای سطح خدمات بانکی و تس��ريع در فرآيند صدور و تحويل كارت و رمز عابربانك به مشتريان، 
امکان تمديد كارت های عابربانك با اس��تفاده از دس��تگاه صدور آنی كارت در شعب منتخب بانك سپه فراهم 

شده است.«
وی همچنين افزود: »بانك س��په به عنوان نخس��تين بانك ايرانی برای همراهی بيش��تر مش��تريان در خلق 

لحظه های زيبای قدردانی و قدرشناس��ی، در ش��عب منتخب خود، امکان صدور كارت هديه به صورت آنی با پيغام دلخواه متقاضيان را 
فراهم كرده است.« )روابط عمومي بانك سپه(

افزایشسقفبرداشتوجهازکارتبانكتوسعهصادراتبهچهارمیلیونریال

س��قف برداشت وجه توس��ط كارت های بانك توسعه صادرات از دو ميليون ريال به چهار ميليون ريال افزايش 
يافت.

اين اقدام براس��اس هدف اصلی بانك مبنی بر تکريم ارباب رجوع و تس��هيل در امور مشتريان صورت گرفته 
اس��ت. بنابراين گزارش،  اخيرا نيز بانك توسعه صادرات امکان پرداخت اقساط درون بانکی مشتريان از طريق 

پايانه های تلفن بانك، همراه بانك، اينترنت بانك و خودپردازهای بانکی را فراهم كرده است.
مشاهده موجودی حساب، صورت حساب، انتقال وجه اعم از داخلی و بين بانکی، تخصيص و تغيير رمز دوم كارت، پرداخت قبض، مسدود  
نمودن كارت، تعيين مبلغ چك، غيرفعال نمودن رمزياب، فعال س��ازی رمزياب غيرفعال ش��ده، درخواس��ت رمزياب جديد، دستور پرداخت 
برای انتقال مبلغی خاص از يك حس��اب به حس��اب ديگر داخل بانك در زمان های مشخص از جمله خدمات قابل ارايه در سيستم سفير 

بانك توسعه صادرات است. )اعتبار(

رشد20درصديتعدادتراکنشهايماليسامانهبانكدارياینترنتيبانكصادراتایراندرآذرماه92

تع��داد تراكنش هاي مالي صورت گرفته از طريق س��امانه بانکداري اينترنتي بانك ص��ادرات ايران در آذر ماه 
سالجاري نسبت به ماه قبل 20 درصد رشد را نشان مي دهد.

ب��ه گزارش روابط عمومي بانك صادرات ايران، اين بانك در راس��تاي اراي��ه خدمات مطلوب و جلب رضايت 
مش��تريان همگام با پيش��رفت فناوري هاي جديد، ارايه خدمات بانکداري اينترنتي متنوع را بر پايه بس��ترهاي 

اينترنتي امن در دستور كار قرارداده است. 

Our Customers
اخبارمشتریان

اين خدمات بدون محدوديت مکاني و زماني ارايه می ش��ود و داراي قابليت هاي فراواني از جمله انتقال وجه، رويت صورتحس��اب، تعيين 
مبلغ چك، پرداخت اقس��اط، پرداخت قبوض و... اس��ت كه تا پايان آذر ماه س��ال 92 بيش از 312 هزار نفر از مشتريان ضمن عضويت در 
اين س��امانه حدود ده ميليون تراكنش مالي خود را با موفقيت به انجام رس��انده و تعداد تراكنش هاي مالي صورت گرفته از طريق س��امانه 
بانکداري اينترنتي اين بانك در خالل آذر ماه سالجاري نسبت به ماه قبل 20 درصد رشد و نسبت به مقطع زماني مشابه در سال قبل 43 
درصد رشد را نشان مي دهد. گفتني است اين بانك با بهره گيري از دستگاه رمزساز لحظه اي، درمحيطي كاماًل امن و بدون حضور فيزيکي 
در ش��عب اقدام به ارايه خدمات متنوعي نظير تاييد مبلغ چك، انتقال وجه به حس��اب هاي خود و ديگران، پرداخت قبوض خدمات شهري، 

مشاهده خالصه تسهيالت و... كرده است. 

رشد38درصدىتعدادحسابهاىسپردهستارهدنبالهدارپستبانكایراندرآذرماهسالجارى

تعداد حس��اب های سپرده س��تاره دنباله دار پست بانك ايران در آذرماه س��ال جاری نسبت به آبان ماه حدود 38 
درصد رشد داشته كه بيانگر استقبال هموطنان و جذابيت آن برای مشتريان است.

به گزارش روابط عمومی پست بانك ايران پس از گذشت 5 ماه از آغاز افتتاح حساب سپرده دنباله دار اين بانك 
بيش از 33 هزار فقره حساب توسط هموطنان در شعب و دفاتر خدمات بانکی سراسر كشور افتتاح شده است در 
حالی كه تا پايان آبان ماه تعداد اين حس��اب ها 24 هزار فقره بود. بنابراين گزارش تاكنون در استان های خراسان 

رضوی، فارس، اصفهان، منطقه دو تهران و بوشهر هموطنان بيشترين استقبال را از اين نوع سپرده ها داشته اند. 

جاللینظرىمشاورمدیرعاملورییسادارهکلروابطعمومیوبازاریابیبانكسپهشد

دكتر »سيد علی جاللی نظری« مشاور مديرعامل و رئيس اداره كل روابط عمومی و بازاريابی بانك سپه شد.
طی مراس��می »س��يد كامل تقوی نژاد« مدير عامل بانك سپه حکم رياست »س��يد علی جاللی نظری« را به 
اداره كل روابط عمومی و بازاريابی ابالغ و از تالش های محس��ن ملکی رياس��ت پيشين اين اداره كل، تشکر و 

قدردانی كرد.
براس��اس اين گزارش دكتر سيد علی جاللی نظری دارای س��وابقی همچون معاونت اداره كل روابط عمومی و 

بازاريابی، مدير منطقه 3 بانك سپه تهران، رياست اداره كل حوزه مديريت عامل و هيات مديره، معاونت مديريت امور مناطق تهران و آزاد 
تجاری � صنعتی و همچنين مدير امور طرح و برنامه در بانك ملی بوده است.

تقوی نژاد ضمن تش��کر از زحمات محس��ن ملکی رييس پيشين اداره كل روابط عمومی و بازاريابی اظهار داشت: »اهميت و جايگاه روابط 
عمومی با توجه به ظرفيت های باالی آن برای رسيدن به اهداف مدنظر بانك بسيار مهم و استراتژيك است.«

»كاظم چقازردی« عضو هيات مديره بانك نيز در اين مراسم با اشاره به اهميت جايگاه روابط عمومی تاكيد كرد: »وظيفه روابط عمومی 
اس��ت تا با تصوير س��ازی صحيح از بانك در افکار عمومی و ايجاد ارتباط مناسب درون سازمانی زمينه تحقق اهداف سازمان و پويايی آن 

را بيش از پيش فراهم آورد.«
عضو هيات مديره با بيان اينکه اگر جريان اطالعات مبتنی بر ارتباط دوسويه باشد پوياتر و اثرگذارتر خواهد بود، گفت: »روابط عمومی با 

توجه به ظرفيت ها و ابزاری كه در اختيار دارد بايد شرايط الزم برای انتقال اينگونه اطالعات را فراهم كند.«
در ادامه اين مراسم دكتر جاللی رييس جديد اداره كل روابط عمومی و بازاريابی بانك سپه ضمن تشکر از حسن اعتماد مدير عامل و اعضای هيات 
مديره گفت: »وظيفه خطيری بر عهده روابط عمومی سازمان ها و نهادها گذاشته شده كه اگر درك درستی از اين مسئوليت و ابزارهای در اختيار اين 
مجموعه وجود داشته باشد مطمئناً سازمان ها خواهند توانست ارتباط موثرتر و پوياتر، درون و بيرون سازمانی برقرار كنند.« )پايگاه اطالع رسانی بانك سپه(

اخبار مشتريان
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ادارهروابـــطعـمــومـــی

چگونه مدير خود را اداره كنيد

منبع  
 آزبرن، کریستینا (1388) چگونه مدیر خود را اداره کنیم، مترجم علی فروزفر، نشر مبلغان

مرزها را رعايت كنيد
رابطه بین شما و مدیرتان ماهیت کسب و کاری دارد و اگر بیش از حد دوستانه شود، می تواند مرزهای حرفه ای و اجتماعی را مخدوش 
و سست کند. اگر مدیرتان رابطه و سابقه دوستی نیز با شما داشته باشد، رد کردن لطف ها  و محبت های او دشوارتر خواهد شد. گرچه 
شـما و مدیرتان ممکن اسـت فکر کنید که می توانید تعادل بین روابط حرفه ای و اجتماعی خود برقرار سـازید ولی سایر افراد سازمان 

ممکن است به گونه دیگری بیندیشند.
ممکن اسـت همکارانتان از رفتار تبعیض آمیز مدیر و لطف بیش از حد او به شـما دلخور و شـاکی باشـند. مدیرتان نیز احتماال خود را 
ناگزیر می داند که هوای شـما را بیش از دیگران داشـته باشـد. الزم اسـت به همه این خطرها فکر کنید و تا حد ممکن از آ ن ها دوری 

بجویید.

تعادل را حفظ كنيد
می توانید طرح ریزی مناسـبی برای حفظ یک رابطه دوسـتانه در کنار رابطه کاری با مدیر و همکارانتان 

و برقراری توازن بین این دو نوع رابطه داشـته باشـید و سـال ها آن را ادامه دهید. با این حال، با ورود 
اعضای جدید به سازمان یا وقوع رویدادهای پیش بینی نشده یا تغییر شرایط زندگی شخصی شما یا 
مدیرتان ممکن است با موقعیت های جدیدی رو به رو شوید. رابطه ها را با بی طرفی و با بیشترین دقت 

ممکن بررسـی کنید. در صورت ضرورت هرگونه مشـکل احتمالی را با مدیرتـان در میان بگذارید و در 
طراحی و ترسیم یک مسیر شغلی مطلوب و موفقیت آمیز از او کمک بخواهید.

تفاوت هاى فرهنگى
در برخی کشـورها، کارمندان و مدیرانشـان روابط صمیمانه و معاشـرت های دوسـتانه ای در محیط کار دارند و حتی برای خوردن غذا 
در یـک مکان گرد هم می آیند. برعکس، در برخی دیگر از کشـورها که فرهنگ کسـب وکاری رسـمی تری دارنـد، این گونه تعامالت و 

معاشرت ها به ندرت رخ می  دهند و مدیران، بیشتر گرایش به صرف غذا در مکانی جدا از کارکنان دارند. 

بايدها و نبايدها
  در تجمعات و نشست های عمومی از مديرتان پشتيبانی كنيد.

  در روابط دوستانه در محيط كار، همواره سياست كلی و اهداف اصلی سازمان را در نظر بگيريد.
  ديدگاه ها و برداشت های ديگران از روابط نزديکتان با مدير را فراموش نکنيد.

  كاری نکنيد كه همکارانتان احساس كنند كه از معركه امور، كنار گذاشته شده اند.
  هرگاه دوستی و معاشرت شما با مديرتان به هر علتی قطع شد، درباره جزييات مسايل شخصی او با ديگران صحبت نکنيد.

                 

توجه داشته باشيد 

كه زمينه ها و شرايط حاكم بر 

روابط، ممكن است تغيير كنند.
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P a u s e
اندیشــــه

ادارهروابـــطعـمــومـــی
C a r t o o n
کاریكاتور

طبق قرارداد ما بايد روى گزينــه رفتارهاى غيراخالقى خط 
بكشيم ولى بهتره اين كارو با مداد بكنيم!!!

منبع
 www.Glasbergen.com     

رييس: 50 آجر توى هواپيماست. يكى از آنها را به بيرون پرتاب مى كنيم. االن چند 
آجر توى هواپيما مانده؟

كارمند: 49 آجر.
رييس: چگونه مى شود يك فيل را در سه مرحله در يخچال جا داد؟

كارمند: در يخچال را باز مى كنيم، فيل را در يخچال مى گذاريم، در يخچال را 
مى بنديم.

رييس: چگونه مى شود يك گوزن را در چهار مرحله در يخچال جا داد؟
كارمند: در يخچال را باز مى كنيم، فيل را درمى آوريم، گوزن را داخل يخچال 

مى گذاريم، در يخچال را مى بنديم.
رييس: امروز تولد شير سلطان جنگل است، همة حيوان ها به جشن تولد او آمده اند 

به جز يكى از آنها، چرا؟
كارمند: گوزن نيامده، چون توى يخچال است.

رييس: يك پيرزن چگونه مى تواند از يك رودخانة پر از تمساح رد شود؟
كارمند: به راحتى، چون تمساح ها به جشن تولد شير رفته اند.
رييس: سؤال آخر، با اين حال پيرزن در رودخانه مى ميرد، چرا؟

كارمند: اووم م م... نمى دانم، شايد غرق شده باشد.
رييس: نخير، آجرى كه از هواپيما بيرون انداخته بوديم توى سرش مى خورد. مشكل 

همين است، تو روى كارت تمركز ندارى. برو.

نتيجة اخالقى داستان:
 وقتى رييس شما مصمم است حالتان را بگيرد، راه فرار نداريد.



......انتصاب
سرکار خانم سحر خدمتگزار باوفا (سرپرست کال سنتر)                جناب آقاي بهنام یادگاری (کارشناس مسوول خدمات و پشتیبانی)

انتصاب شما را تبریک گفته و برایتان موفقیت روزافزون آرزومندیم.

......تولد
جنـاب آقاي اکبـر غالمی، جناب آقاي شـهرام 
اسـکندری، سـرکار خانم آزاده باغیانی، جناب 

آقاي حمیدرضا امیدواری

به  شادباش ها  صمـیمـانه ترین  تقــدیم  با 
لحظات  آرزومندیم  کوچکتان،  فرشته  تولد  یمن 

زندگیتان سرشار از شادی های پردوام باد.

    خانواده                              
 ايران كيش

جناب آقاي نوید اسماعیل مینائی
سرکار خانم مینو توانا

را  پیوندتان  سرخ  گل  شاخه  هزاران  تقدیم  با 
تبریک گفته و آرزو داریم شادکامی قرین تمامی 

روزهای زندگی تان باد.

...... ازدواج

قشم، میدان شهدای گمنام، کوچه جنب صندوق مهر امام رضا )ع( ،ساختمان هایپرمارکت، طبقه اول

تلفن:   5240283-0763                     فکس:  0763-5241406         
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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

www.kiccc.com


