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ســید محمود احمدی معاون فنــاوری اطالعات بانک 
تجارت با بیان اینکه بانک تجارت اهمیت ویژه ای برای 
ایران کیش قائل است گفت: دریکی دو سال اخیر شاهد 
بهبود وضعیت و ارائه خدمات وسرویس های این شرکت 
بودیم که امیدواریم بــا حضورهیئت مدیره جدید این 
مسیر تداوم بیابد. من نیز در معاونت فناوری این بانک 
تمام تالشم را برای هرچه پررنگتر کردن نقش شرکت و 

خدمات بیشتر به مردم انجام خواهم داد.
وی ادامــه داد: واقعیت این اســت کــه بخش فناوری 
و شــرکت های تابعه بانک تجارت در یک هم افزایی و 
داد و ستد با یکدیگر می توانند اتفاقات بزرگتری را رقم 

بزنند. یکی از نمونه های آن، کار خیلی خوب بین بانک و 
ایران کیش در ETF بود. مسئولیت کار برعهده ایران کیش 
بود که فوق العاده خوب درخشیدند و جایگاه ما در کنار 
باالترین بانک ها قرار گرفت و بسیارفراترازحد انتظارمان 
ظاهرشدیم. این نشان داد اگرهم افزایی باشد ما می توانیم 
جایگاه و شان بانک تجارت را به عموم مردم نشان دهیم.

احمدی گفت: کیف پول، kyc شناســایی مشــتریان و 
پروژه هایــی دیگر در فضای کرونایی کشــورکه تاکید 
بر حضور و اســتفاده از بســترهای الکترونیکی و زیر 
ســاخت های الکترونیکی دارد از پروژه هایی است که با 

ایران کیش با جدیت دنبال می کنیم.

سید محمود احمدی معاون فناوری بانک تجارت: 
شاهد بهبود خدمت رسانی ایران کیش هستیم

پیمان طبری مدیرعامــل ایران کیش درپیامی از تالش 
مدیریت سرمایه انسانی در دوران کرونا قدردانی کرد. در 

این پیام آمده است: 
جناب آقای افشار منش
مدیر سرمایه های انسانی

اقدامات صورت گرفته در مدیریت ســرمایه های انسانی 
به ویژه در خصــوص مهار بیماری کرونــا و مراقبت از 
سالمت کارکنان که همواره دغدغه اینجانب بوده موجب 

خرسندی است.
الزم می دانــم از تالش هــا، برنامه ریزی هــا و مدیریت 
شــخص جنابعالی و همچنین همــکاران خوبم در آن 

مدیریت قدردانی نمایم.

امیدوارم ضمن موفقیت در انجام وظایف خود که همانا 
ارتقا کیفی و جامع سرمایه های انسانی شرکت می باشد 
در کنار خانواده محترم و عزیزانتان ســالمت و شادمان 

باشید. 
 مدیرعامــل ایران کیش همچنیــن در پیامی از تمامی 
سرمایه های انســانی که بی منت در این روزها فعالیت 

می کنند تقدیر کرد وی در این پیام نوشت: 
خانواده بزرگ شــرکت کارت اعتبــاری ایران کیش، از 
شــما همراهانی که به حق ســرمایه های اصلی شرکت 
هستید،صمیمانه ترین تشکرو قدردانی ها را دارم شمایی 
که در همه ســختی ها به خصوص در این برهه، همواره 
یارو یاور و همقدم بوده و هستید. همراهی با شما عزیزان 

افتخاری بزرگ است.

قدردانی مدیرعامل ایران کیش از تالش  سرمایه های انسانی در ایام کرونا 

بازاریابی در ده ســال اخیر تغییراتی زیادی داشته 
اســت. البته ناگفته نماند که هنوز هم بسیاری از 
کسب و کارها با همان روش های ابتدایی و قدیمی 
بازاریابی می کنند و بــه همین دلیل هم موفقیت 

چندانی حاصل نمی شود.
برای دانســتن اینکه آیا بالک چین اثر مطلوبی بر 
بازاریابــی دیجیتال دارد یا خیر ابتــدا باید بدانیم 

اساسا بالک چین چیست و چگونه کار می کند.
بالک چین سیستمی اســت که دو نفر می توانند 

بدون هیچ واسطه ای تبادالت مالی داشته باشند.
البتــه این سیســتم از امنیت باالیی برخوردار اســت و 
کوچکترین تراکنش ها را نیز به ثبت می رســاند. یکی از 
تبادالتی که در این سیســتم بــه راحتی انجام میگیرد، 
خریــد و فروش و تراکنش های مربــوط به ارز دیجیتال 
اســت. الزم است اشــاره کنیم به این موضوع که بالک 
چین سیســتمی غیرمتمرکز اســت و در واقع نیازی به 
مدیریت از سوی هیچ ارگان یا کشوری ندارد.بیت کوین 
نخستین ارز دیجیتالی بود که در سال ۲۰۰۹ در سیستم 

بالک چین مورد تبادل قرار گرفت.

اثرات بالک چین بر بازاریابی دیجیتال
در دورانــی که حتــی نظرات و الیک های شــبکه های 
اجتماعی را می توان خرید، بالک چین در زمینه داده ها 

و اطالعات مشــتریان بســیار امن و واقعی است. به این 
منظور که همه داده ها مربوط به مشتریان واقعی است.از 
این بابت اثر بسیار خوبی در بازاریابی دیجیتال دارد که 
می توانند مطمئن باشند مشتریان شان واقعی و حقیقی 

هستند و قابل تشخیص.
یکی از مشــکالتی که بازاریابان با آن رو به رو هستند، 
در خطــر بودن حریم خصوصی مخاطبان و مشــتریان 
است. اما با وجود سیستم بالک چین و امنیتی که ارائه 
می کند، اطالعات و حریم خصوصی کاربران و مشتریان 

تا حد زیادی امن باقی می ماند.
اثر بالک چین بر بازاریابی دیجیتال با حذف واســطه ها 
هم همراه خواهد بود. حذف واســطه ها در تعامل میان 
کاربــران و بازاریابان بــه کاهش هزینه هــای بازاریابی 
می انجامــد و عاملی برای تامین امنیت حریم خصوصی 

مشتریان نیز خواهد بود.
در دنیــای بازاریابی محتوا مهم اســت. هرچه قدر 
محتوا مهم باشد حفظ آن از دستبرد زدن نیز حائز 
اهمیت می شــود.اما وجود سیســتمی چون بالک 
چین به حفظ داده های موجود در محتوا نیز کمک 

می کند. 
مشتری و بازاریاب دیجیتالی از طریق مورد سومی 
که مرورگرها و شــرکت های IPS هســتند ارتباط 
برقرار می کنند که از همه ی داده های مشــتری و 

اطالعات رد و بدل شده فی ما بین آگاه هستند.
اما بــالک چین با حذف واســطه ها باعث می شــود تا 
مشــتری و بازاریاب مســتقیم با هم در ارتباط باشند و 
تبادالت مالی و اطالعات را درنهایت امنیت انجام دهند.

نکته ی دیگری که از محاســن خوب بالک چین است 
این می باشد که هزینه های مربوط به تبلیغات بازاریابان 
را از بین می برد و مزاحمت های تبلیغاتی برای مشتری 
ایجــاد نمی کند. زیرا حق انتخاب برای مشــتری واقعی 
وجود دارد. دیگر تبلیغات و کلیک های رنگی و متفاوت و 

مزاحم در اینترنت وجود نخواهند داشت.
در نتیجه، بالک چین شــاید در آینده برای موارد دیگر 
خوب نباشــد و موجب حذف بسیاری از بخش های مهم 
مالی در دنیا شــود،اما تا کنون برای بازاریابی دیجیتال 

بسیار مفید و مثمر ثمر بوده است.

تغییراتی که بالک چین در بازاریابی دیجیتال به وجود آورد
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تفاهم همکاری ایران کیش و پارس فرناک با باشگاه نساجی 
مازندران امضا شد.

طبق این تفاهم نامه، باشــگاه نساجی نیز به جمع باشگاه 
هواداری شرکت کارت اعتباری ایران کیش، پارس فرناک در 

کمپین »هواداری، پوزِ عالی«! پیوست.
ارائه خدمات پرداخت الکترونیک از طریق ابزارهای پذیرش 
در تمامی بخش های باشگاه نساجی، ایجاد باشگاه هواداران 
و ارائه انواع خدمات به اعضا باشگاه از جمله موارد مطروحه 

در این تفاهم است.
ارائه خدمات به باشــگاه هواداری نســاجی شــامل تولید 
اپلیکیشــن ویژه نیز می شــود تا هــواداران بتوانند تمامی 
خدمــات پرداخت های خود را از طریــق این پلتفرم که در 
بستر ایران کیش و البته اپلیکیشن پات -نرم افزار پرداخت 

این شرکت -است انجام دهند.
ایران کیش همچنین در کمپین »هــواداری، پوزِ عالی« از 
طریق شــعبه مازندران، تمامی درخواســت  ها مانند نصب، 
راه اندازی و پشــتیبانی دستگاه ها را انجام میدهد. از طریق 
کانال های هواداری نســاجی، درخواست ها به شرکت پارس 
فرناک ارسال و از سمت این شرکت به ایران کیش داده شده 

تا نصب و پشتیبانی دستگاه های پوز برای هواداران نساجی 
انجام شود.

علی امیری مدیر عامل باشگاه نساجی مازندران ضمن ابراز 
خرسندی از عقد این تفاهم نامه گفت: خوشحالیم که پس 
از طی جلسات مختلف، امروز به این نتیجه رسیده  ایم. قطعا 

این تفاهم با استقبال هواداران ما نیز روبه رو می شود.
وی با اشاره به شــعار »هواداری، پوزِ عالی« در این کمپین 
اظهار کرد: به کمک ایران کیش پوزهای نساجی در سراسر 
مازندران پخش می شود و حتی مازندرانی  های مقیم تهران 

نیز از این طرح استقبال کردند.
امیری گفت: نســاجی یک تیم با قدمت و ریشــه اســت، 
همانطور که وقتی صحبت از گیالن می شــود نام سپیدرود 
و ملوان به چشــم می آید، اســم مازندران نیز با اسم بزرگ 
نساجی گره خورده است. نساجی متعلق به همه مازندرانی ها 
است. مازندرانی  هایی که عاشقانه از جیب خود برای نساجی 
هزینه می  کنند چه برسد به این طرح که درواقع با راه اندازی 
اپلیکیشن مخصوص باشــگاه که دراختیار هواداران باشگاه 
قرار می گیرد مردم مازندران می توانند به وسیله آن عالوه بر 
کمک به باشگاه تمامی تبادالت بانکی و مالی خود را از طریق 

بستر ایران کیش و این اپلیکیشن انجام دهند. ضمن اینکه 
هواداران از دســتگاه های پوز این باشگاه می  توانند بهره مند 
شوند. مطمئنا این طرح موفق خواهد شد و هواداران این تیم 
عالوه براپلیکیشن، پوزهای نساجی را در تمام فروشگاه ها و 

سوپرمارکتی ها و... استان استفاده می کنند.
وی درباره برنامه های نســاجی پیرامون اطالع رسانی برای 
پیوســتن هوداران این تیم به باشــگاه هواداری ایران کیش 
و پارس فرناک اظهار کــرد: قطعا ما از تمامی ظرفیت های 
باشگاه مثل سایت، شبکه های اجتماعی، بنرهای سطح شهر 
و مصاحبه های سرمربی و بازیکنان به عنوان پتانسیل هایمان 
برای اطالع رسانی استفاده می کنیم. هواداران وقتی مطمئن 
باشــندکه این موضوع به روند موفقیت تیم نساجی کمک 
می کند به آن می پیوندند. این قول را به شما می دهم که این 

طرح خیلی زود به نتیجه می رسد.
امیری در پایان خاطر نشان کرد: تیم نساجی تنها نماینده 
شمال کشــور در لیگ از اعتبار شمال کشور دفاع می کند. 
امیدواریم با مساعدت همه همکاران، تیم خوب و آبرومندی 
برای ســال بعد هم ببندیم. نساجی در بازی های آخر روی 

ریل موفقیت افتاد. امیدواریم که این روند ادامه بیابد. 

تفاهم همکاری ایران کیش با باشگاه نساجی مازندران 
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واحد نگهداری و تعمیرات در یکسال و نیم گذشته با اهداف 
پوشــش برنامه تعمیراتی پایانه های فروش مورد اســتفاده 
ایران کیش، استفاده از پتانسیل های موجود به منظور کاهش 
هزینه ها، اســتفاده از دانش و پتانسیل موجود جهت ایجاد 
درآمد، در نظر داشــتن استانداردها و بهسازی زمان استفاده 
از دستگاه های خروجی، آماده شدن برای پذیرش نگهداری 
وتعمیرات پایانه ها مشــغول به فعالیت است. سال ۹8 سالی 
بــود که مدیریت ایران کیش رویکرد متفاوتی را نســبت به 
واحــد نگهداری و تعمیرات اتخاذ کرد که این امر با توجه به 
پتانسیل موجود و همچنین تقویت و توسعه بخش نگهداری 
و تعمیرات موجب شــد تا ضمن کاهش هزینه های توسعه 
شبکه پرداخت با استفاده بهینه از منابع موجود، تبعات منفی 
تحریم هــا ومحدودیت های ورود کاال به داخل کشــور برای 
ایران کیش کم اثر شود. واحد SBU نگهداری و تعمیرات از 4 
اداره تشکیل شده، اداره اجرایی تعمیرات اداره اجرایی ساخت، 
اداره تحلیل فنی تعمیرات، اداره تحلیل و آمار. با پایان نیمه 
اول سال ۹۹ به سراغ فرهنگ فیض بخش مدیر نگهداری و 
تعمیرات ایران کیش رفتیم تا از او درباره اوضاع واحد نگهداری 

و تعمیرات در این مدت بپرسیم. 

به پایان نیمه اول ســال 99 رسیدیم. فعالیت های واحد 
نگهــداری و تعمیــرات در این ماه هایی که از ســال 

جدیدگذشت چگونه بود؟ 
اساسا واحد نگهداری و تعمیرات در کنار تمامی فعالیت های 
مطابق با برنامه عملیاتی ســازمان، در دو زمینه تمرکز ویژه 
داشته است. نخست موضوع بازیافت دستگاه های تعمیر نشده 
و خــراب که در انبار موجود بــود. روی این موضوع اتفاقات 
بســیار خوبی رخ داد. اکنون هم درتالشیم تا با بازگرداندن 
آداپتورهــای انبار به چرخه، چندین میلیــارد تومان صرفه 
جویــی در خرید انجام دهیــم. دوم تحقق نظر مدیرعامل و 
هیئت مدیره مبنی براین که یکی از مسیرهای خارج شدن از 
تک محصول بودن شرکت ایران کیش، حتما از طریق واحد 
تعمیرو نگهداری محقق می شــود. با تاکید ویژه روی قضیه 
در این زمینه فعالیت مناسبی داشتیم. به زودی شاهد ارائه 
سه محصول متفاوت از ایران کیش هستیم که هم در داخل 
سازمان مصرف خواهد داشــت و هم قابلیت عرضه به بازار 
را دارد. در مجموع باید گفت پتانســیل خوبی در نگهداری 
و تعمیرات وجود دارد و این پتانســیل توسط مدیر عامل و 
اعضای هیئت مدیره دیده شــده و ضمن تشویق واحد از ما 
خواســته اند تاروند بهبود آن را حفظ کنیــم.  آنچه همواره 
مدنظر ایران کیش است اینکه از سرمایه های انسانی این واحد 

به خوبی استفاده شود و به هیچ وجه کسی به فکر تعدیل نیرو 
نیافتــد و با توجه به پروژه های جدیدی که در آینده نزدیک 

خواهیم داشت به افزایش نیرو نیز فکر می کنیم. 

طی یکسال و نیم گذشته توجه ویژه ای به واحد تعمیرات 
و نگهداری درایران کیش شده است. این توجه خاص تا 

چه میزان در عمل، یاری گر شما بوده است؟ 
یکی از بهترین اتفاقات، اشراف مدیر عامل شرکت بر دانش 
ومسائل عملیاتی نگهداری و تعمیرات است ایشان به خوبی 
می داند که باید چه اهدافی را مدنظر داشت. همین موضوع 
باعث توجه به واحد نگهداری و تعمیرات اســت توجهی که 
ثمره اش را در ســال گذشته و نیمه امسال دیدیم و انشاءاهلل 

این روند ادامه نیز خواهدیافت.

به نظر می آید بخشــی از در آمدهای شرکت به واسطه 
صرفه جویی در هزینه ها ی پیشــین محقق شده است، 

نگهداری و تعمیرات چه نقشی در اینباره ایفا کرد؟
قطعا این واحد نقش های متفاوتی در این روند داشت که من 

تنها به برخی از آن ها اشاره می کنم. 
به عنوان مثال در سال گذشــته یکی از پروژه ها، استفاده و 
بازیابی دســتگاه های  هایپرکام موجود در انبار بود و دیدیم 
که باتوجه به محدودیت های بســیار شدیدی که در واردات 
دســتگاه های پوز در کشور داشــتیم این تفکر تا چه  اندازه 
مفید واقع شــد. وقتی همه ما آمادگی های خودمان را برای 
تعمیرات دســتگاه باال بردیم و به سطح قابل قبول و ممتاز 
در بین واحدهای نگهداری و تعمیرات دستگاه های پرداخت 
الکترونیک مثل پوز و... رساندیم به شدت از هزینه ها کاسته و 

به درآمدها اضافه شد. 
از جمله کارهایی که نگهدای و تعمیرات انجام داد، طراحی 
دستگاه هایی برای تست قطعات جانبی درمراکز استان بوده 
است تا پشتیبان ها بتوانند با این وسایل به خوبی کار کنند 
و از ارسال بیهوده دستگاه ها به مرکز تعمیر جلوگیری شود، 
امکاناتی را در مراکز اســتان ها توسط این سیستم طراحی 
شده فراهم کردیم تا خود آنها بتوانند آداپتورها، باطری، انواع 
کابل های ارتباطی و... را تست کنند امری که باعث شد تا در 
هزینه زیادی که بابت ارسال دستگاه هاست صرفه جویی شود. 
در سال گذشته ما در منابع تغذیه وآداپتورها پیشرفت بسیار 
خوبی داشتیم و امسال محصول این موضوع را خواهیم دید. 
اواخر ســال گذشــته همچنین در طراحی بردهای داخلی 
دســتگاه پوزهم، بسیار خوب پیشــرفت کردیم، بعضی از 
قطعات GPRSرا در اینجا مهندسی معکوس و دوباره سازی 

کردیم که این کار با توجه به برآورد مصرف ســال گذشته 
امســال بین 1۰تا 11 میلیارد تومان صرفه جویی به همراه 

خواهد داشت. 

در سال گذشــته پروژه نفت یکی از پروژه های بزرگ 
واحد نگهــداری و تعمیرات به شــمارمی آمد در این 
یکسال که مسئولیت این پروژه برعهده ایران کیش بود 

چگونه این کار بزرگ را پیش بردید؟
ایران کیش ظرف یکسال گذشته نمایی بی نظیر از نگهداری و 
تعمیرات برای انجام این قرار داد به نمایش گذاشت و عملکرد 
ایران کیش واقعا رضایت مسئولین پخش فراورده های نفتی 
ایران را به همراه داشــت. این مسئله باعث افتخار ماست که 
توانستیم در سخت ترین شرایط یعنی زمانی که اعالم کردند 
همه ایران باید از کارت ســوخت استفاده کند و این موضوع 
استفاده چندین برابری از این دستگاه ها را میطلبید پروژه را 
پیش ببریم. خوشحالیم که با حمایت هایی که صورت گرفت 
این پایانه ها را توانســتیم برای مردم و شــرکت ملی پخش 

ساماندهی کنیم. 

اخیرا مدیران ارشد بانک تجارت از واحد شما بازدیدی 
ویژه داشــته اند نکاتی که در این بازدید مطرح شد چه  

بود؟
آنچه که برای خود من باعث خوشحالی است، بازتاب مثبت 
این دیدار بوده است. وقتی دوستان بانک تجارت برای بازدید، 
حضور یافتند اعالم کردند که از ایجاد این موقعیت و ظرفیت 
درایران کیش بســیار خرسند هستند اینکه ما توانستیم این 
پتانسیل بسیار خوب را با جمعیت حدود هفتاد نفری واحد 
تعمیرات و نگهداری به وجــود بیاوریم باعث رضایت خاطر 
ایشــان گردید. بخش تحقیق و توســعه و تجهیزاتی که در 
واحد نگهداری و تعمیرات برای تکمیل و تصحیح کردن انواع 
پروژه های مختلف داشــتیم مورد توجه قرار گرفت و در این 
امر اتفاق نظر داشــتند که باید از این ظرفیت ایجاد شده در 
نگهداری و تعمیرات ایران کیش استفاده کرد. من فکر می کنم 
در آینده خیلی نزدیک به امید خدا شاهد انجام قراردادهای 
جدید با شرکت های مختلف در مراکز مختلف خواهیم بود و 
این ها همه از ثمرات این بازدید است. شاید یکی از جالبترین 
مواردی که شاهد بودم اینکه عزیزان بانک و همینطور اعضای 
هیئت مدیره بسیار خرسندند که با تاکید خاص مدیر عامل ما 
توانستیم پتانسیل نیروی کار جوان را با این تعداد ساماندهی 
کنیــم و این یکــی از ویژگی های خوب واحــد نگهداری و 

تعمیرات است. 

اساســا واحد نگهداری و تعمیرات در کنار 
تمامی فعالیت های مطابق بــا برنامه عملیاتی 
ســازمان، در دو زمینه تمرکز ویژه داشته است. 
نخست موضوع بازیافت دستگاه های تعمیر نشده 
و خراب کــه در انبار موجود بود. دوم تحقق نظر 
مدیرعامــل و هیئت مدیره مبنی براین که یکی 
از مســیرهای خارج  شدن از تک محصول بودن 
شرکت ایران کیش، حتما از طریق واحد تعمیر و 

نگهداری محقق می شود. 
به زودی شــاهد ارائه ســه محصول متفاوت از 
ایران کیش هستیم که هم در داخل سازمان مصرف 
خواهد داشت و هم قابلیت عرضه به بازار را دارد.

فرهنگ فیض بخش  مدیر نگهداری و تعمیرات ایران کیش:
به زودی شاهد ارائه سه محصول 

متفاوت از ایران کیش هستیم
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برخی از بزرگ تریــن بانک های اروپایی در حال صرف نظر 
کردن از ســرمایه گذاری در بازارهای مالی جهانی هستند. 
دلیل اصلی این تغییر موضع مجموعه ای از سوءاستفاده ها، 

زیان های عظیم و رشد روزافزون مقررات عنوان می شود.
شــرکت »ای بی ان اَمرو« اعالم کرد تصمیم دارد از تامین 
مالی دادوستدهای تجارت کاالیی صرف نظر کند، شرکتی 
که ریشــه های آن با »داچ بانک « به سال 18۲4 میالدی 
باز می گردد، زمانی که ویلیام اول پادشاه هلند برای تامین 
مســتعمرات خود در مناطق هند آن را تاسیس کرد. این 
اعالم یک هفته پــس از آن بود که گروه بانکی »بی ان پی 
پریباس« فرانسه تصمیم گرفت تامین مالی دادوستدهای 
کاالیی خود را ادامه ندهد، چرا که شعبه ژنو این بانک که 
نقشی برجسته در شکل گیری صنعت مدرن دادوستد نفت 

ایفا کرده با آینده ای مبهم مواجه شده است.
بانک ها به بازرگانــان و ســرمایه گذاران بازارهای کاالیی 
انرژی، کشــاورزی و محصــوالت فلــزی وام می دهند. با 
توجه بــه اینکه تنها یک ســوپرتانکر نفتی ظرفیت آن را 
دارد محمولــه نفتی به ارزش بیــش از 8۰ میلیون دالر را 
جابه جا کند، ریسک فعالیت های اقتصادی این حوزه عمدتا 
قابل توجه است. صاحب نظران معتقدند تصمیم بانک های 
»ان بی ای« و »بی ان پی« در کنار گذاشتن اعتباردهی های 
خود احتماال تامین مالی بازارهایی کاالیی را با مشــکالت 
مواجه می ســازد، آن هم در زمانی کــه اقتصاد جهانی در 

محاصره »کووید-1۹« قرار گرفته است.
تاجران کاال که حاشیه سود معموال اندکی دارند، می گویند 
کاهــش رقابت پذیــری به طور طبیعی منجــر به افزایش 
هزینه ها می شــود. البته تجار بــزرگ معتقدند در صورتی 
که رقبای کوچک تر از دور خارج شــوند، می توانند از این 
تحوالت منتفع شــوند. یکی از این افــراد در خانه تجارت 
کاالیی می گوید: اگر بانک های بیشتری از این حوزه خارج 
شوند، هر کس ممکن اســت با افزایش هزینه های تامین 
مالی مواجه شــود، به خصوص بازیگران کوچک.« او ادامه 
می دهد: »البته این احتماال بخشــی از یک چرخه است و 
جای تعجب نیست پیش از آنکه بانکی بزرگ این شکاف را 
پر کند، تعداد بیشــتری از این حوزه خارج شوند. البته در 

کوتاه مدت، کاهش رقابت پذیری مهم خواهد بود. «
بــه عقیده کارشناســان یکــی از اصلی ترین مشــکالت 
شــرکت های کاالیی، عدم شفافیت و سوءاستفاده ها است. 
در این رابطه کاهشی که اقدامات محدودکننده دولت برای 
قیمــت کاالها در ماه های مارس و آوریل رقم زد، موجی از 
سوءاستفاده ها را نمایان ساخت. یکی از برجسته ترین ها در 
این رابطه شــرکت تجاری هین لئونگ سنگاپور بود که از 
بزرگ ترین تاجران سوخت آسیا محسوب می شود. پس از 
آنکه مالک این شرکت زیان 8۰۰ میلیون دالری را پنهان 
کرد، تحقیقات قضایی پیرامون فعالیت های این شــرکت 

آغاز شده است.
 شــرکت »ای بی ان« بــه خاطر فعالیت های ریســکی که 
در راســتای جبران فقدان صرفه های ناشی از مقیاس در 
فعالیت های بانکی اتخــاذ کرد مورد انتقاد تحلیلگران قرار 
گرفته است، فعالیت هایی که بخشی از آن مربوط به تامین 
مالی و تجارت کاالها می شود. این سیاست ها چند بار منجر 
به زیان های قابل توجه برای این گروه بانکی شــدکه شامل 
یک زیان بیش از ۲۰۰ میلیون یورویی در ارتباط با شرکت 

هین لئونگ نیز بوده است.
همزمــان، شــرکت »بی ان پی« نیز تصمیم گرفته اســت 
وام دهی به شــرکت های فعال در حــوزه تجارت کاالیی را 
کنار بگذارد. این تصمیم پس از زیانی بود که شــرکت های 
کاالیی »کوئکــس کافی« در آمریکا و همچنین »جی چی 

گلوبال گــروپ« و »فونیکس کامودیتــی« در خاورمیانه 
متحمل شــدند. کلیفورد آبراهام، مدیر ارشــد شــرکت 
»ای بی ان« در این زمینه می گوید بانکش دیگر مشــتریان 
ریســکی را قبول نخواهد کرد. به اعتقاد او اندازه به نسبت 
کوچک این بانک به معنی آن اســت که هر نوع ریسکی، 
پیامدهای قابل توجهی برایش به همراه خواهد داشت: »اگر 
شما ســبد دارایی بزرگ و متنوعی داشته باشید، ظرفیت 
جذب زیان های بزرگ ناگهانی را خواهید داشت. ما در این 
حوزه، بانکی کوچک هســتیم و اثرات این زیان ها برایمان 

مشهودتر است. «
با این حال هر چند بانک های بزرگ بهتر در برابر ریسک ها 
و سوءاســتفاده های این حوزه محافظت می شوند، اما این 
صنعت در معرض هزینه هــای روزافزون مقرراتی نیز قرار 
دارد. به عنوان بخشــی از اصالحات بازل 4، که احتماال در 
چند سال آینده اجرایی می شــود، بانک ها ملزم می شوند 
فعالیت هــای کمتری از این حــوزه را در دفاتر اعتباردهی 
خود ضمیمه کنند، اجباری که با افزایش حجم ســرمایه، 
از آنها در برابر زیان های گســترده محافظت می کند. برای 
مثال، طبق این اصالحات بخش بانکداری و سرمایه گذاری 
شــرکت »ای بی ان« نیاز به یک سوم سرمایه بیشتر خواهد 
داشت. آبراهام می گوید: »این اصالحات محاسبه ریسک یا 

پاداش ها را سخت تر می کند.
ایــن دلیل دیگری اســت که ما تمرکز خــود را معطوف 
اروپــا کرده ایم، جایی که با ارتباطات شــفاف تر با ســایر 
شرکت هایمان، شانس بیشــتری برای بازخوردهای خوب 
وجود دارد.« در مقابل، تاجــران نگران آنند که خروج دو 
اعتباردهنده بزرگ اروپایی ممکن است منجر به شکل گیری 
روندی گســترده تر شود. جین فرانســیوس تاجر المبرت 
قدیمی و بنیان گذار شــرکت مشــاوره  تجــاری »المبرت 
کامودیتــی« در این رابطه از ترس خــود پیرامون رمیدن 
گله می گوید: »این روزها بانک ها عمیقا به اســتراتژی های 
خود فکر می کنند. گرچه این ممکن است منجر به خروج 
گسترده بانک ها نشــود، اما قطعا برخی خروج ها را در پی 
خواهد داشــت. بنابراین اگر من یک تاجر متوســط بودم، 
قطعا نگران می شدم.« به گفته المبرت در پی این تحوالت 
مذاکرات پیرامون تســهیالت اعتباردهی می تواند بســیار 
ســخت تر شــود، چرا که بانک  ها الزامات سخت گیرانه تر و 

تعرفه های باالتر را طلب خواهند کرد.
 واکنش ها به اعالمیه شــرکت »ای بی ان« که بخشــی از 

بازبینــی کلی تر این گــروه بانکداری بــوده، دلیل اصلی 
نگرانی ها پیرامون خروج بانک های دیگر از اعتباردهی این 
بخش بوده است. پس از اعالمیه، ارزش سهام این شرکت 
پس از ثبت دو فصل متوالی منفی، ۷ درصد افزایش یافت. 
مدیران این شرکت در پیامی به تحلیلگران مدعی شده اند 
کنار گذاشتن گزینه تامین مالی تجارت کاالیی آسان تر از 
تغییر ساختار پروژه در سایر بانک های سرمایه گذاری است.

گفتنی اســت ترازنامه این بانک را عمدتا وام ها به نسبت 
ساده تشــکیل می دهد و مشتریان غالبا آسیایی آن کمتر 
در جریان ســایر فعالیت هــای این بانک هســتند. کیان 
ابوالحسین، تحلیلگر بانک »جی پی مورگان« در این رابطه 
می گوید: »اگــر تعطیلی  فعالیت های این بخش همان طور 
که مدیران این بانک می گویند آسان است، پس چرا آنقدر 
طول کشیده؟ مســاله این نیست که چرا االن نه. چرا این 
تصمیم پنج سال قبل گرفته نشد.« این کارشناس معتقد 
اســت شــکافی که به خاطر خروج دو گروه بانکی بزرگ 
»ای بی ان« و »بی ان پی« ایجاد شــده احتماال توسط سایر 
اعتباردهندگان آســیایی و بانک های ژاپنی پر خواهد شد: 
»من فکر نمی کنم سایر بانک های اروپایی تصمیم به خروج 

بگیرند. «
بالدیو بهایندر، رئیس اجرایی شرکت قوانین کاالیی مستقر 
در ســنگاپور »بلک استون و گلد« می گوید در شرکت های 
کوچک ســرمایه گذاری کاالیی، مشکالت بزرگی در رابطه 
با شــفافیت وجــود دارد. بانک ها عالوه بر حســاب های 
معتبر، به طور روزافزون از مشتریان خود اطالعات بیشتر 
می خواهند: »قبال بانک ها به کســب وکارهای کوچکی که 
ترازنامه خوب داشــتند وام می دادند. اما من فکر می کنم 
به نقطه ای رسیده ایم که دیگر داشتن ترازنامه خوب شرط 

کافی نیست.«
به گزارش »فایننشــال تایمز«، به نظر نمی رســد تاجران 
بــزرگ به این زودی وام های خــود را به بانک ها بپردازند. 
»ترافیگورا«، یکی از سه شــرکت بزرگ مستقل فعال در 
تجارت نفت خام، از 1۳۵ بانک وام گرفته است. با این حال 
»ای بی ان« یکی از مهم ترین آنهاست. این بانک همچنین 
اعتبــار قابل توجه 8 میلیارد دالری را در اختیار شــرکت 
»ویتول«، بزرگ ترین تاجر مســتقل نفت خام جهان قرار 
داده است.به عقیده المبرت، خروج این بانک با این حجم 
از اعتباردهی ها در بازارهای کاال، ســیگنال هایی را مخابره 

می کند.

کم اشتهایی بانک های اروپایی در بازارهای مالی
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بانک US در حــال بهره گیری از پــردازش زبان طبیعی و 
فناوری های بــر پایه هوش مصنوعی بــرای انتقال بخش 
عظیمــی از خدمات ُخرد خود به اپلیکیشــن های موبایلی 

است.
از زمانی که تعطیالت ناشی از کووید-1۹ بانک های بزرگ 
را مجبور به تغییر از انجام فرایندهای ُخرد درون شــعبه به 
سمت عملیات موبایلی ساخته اســت، بانک US به عنوان 
یکی از بانک هایی که از دستورهای صوتی بر مبنای هوش 
مصنوعی در برنامه های بانکــداری موبایلی بهره می گیرد، 
سرویسی به نام دستیار هوشمند بانک US را راه اندازی نمود.

این بانک بعد از بحران کووید-1۹ تغییراتی را در اپلیکیشن 
بانکــداری موبایلی خــود ایجاد کرد و به کمک دســتیار 
هوشــمند، با بهره گیری از پردازش زبان طبیعی، مشتریان 
را قادر به انجام طیفی از تراکنش های بانکی و ارائه اطالعات 

حساب با پرسیدن سواالت محاوره ای ساده ساخته است.
مشتریان حاال می توانند برای هر کار بانکی اعم از واریز چک 
تا کســب اطالعات راجع به وضعیت سند رهن و اطالعات 
مربــوط به وام خریــد اتومبیل از این اپلیکیشــن موبایلی 
استفاده نمایند. دستیار هوشــمند، برای انجام بسیاری از 
مبادالت رایج مانند پرداخت قبوض، انتقال وجه، اطالعات 
حساب و انجام سریعتر تراکنش ها به مشتریان کمک کرده 

و فاصله اجتماعی مشتریان را نیز حفظ می کند. به گزارش 
عصربانک مدیر اداره دیجیتال در بانک US در این باره گفت: 
»ما با توسعه قابلیت هایی که به مشتریان ما کمک خواهد 
کرد، در حال تعدیل نیازهای ضروری مشــتریان هستیم. 
بنابراین یک دستیار هوشمند با هدف ارتقای تجربه مشتری، 
به مدت 18ماه تحت توسعه شد تا مشتریان ما بتوانند در هر 

مکان و زمان دلخواه خود به بانکداری بپردازند.«
همچنین طراح ارشد تجربه کاربری در بانک US عنوان کرد: 
»مطالعات ما روی کاربــران کم بینا و نابینا، منجر به درک 
لــزوم ایجاد رابط کاربری ســاده ، مختصر و گویا گردید، به 
شکلی که تجربه مشتریانی از قبیل کاربران ناآشنا با فناوری 
و افراد دارای بینایی کم مانند جمعیت مسن، را ارتقا  بخشد. 
دستیار هوشمند به افرادی که به دلیل شیوع جهانی ویروس 
در منزل می مانند، کمک خواهد کرد تا بدون رفتن به بانک، 

به انجام امور رایج بانکی خود بپردازند«.

اگــر بانکــداری دیجیتــال داشــتیم، نیاز به 
مراجعه به شعب وجود نداشت

حاال ارائه خدمات دیجیتال در بانک US به شــدت افزایش 
یافته اســت بطوریکه ســه چهارم از حجــم تراکنش ها و 
46درصــد از پرداخت وام ها بصــورت دیجیتالی پرداخت 

می شود.
به گفته تحلیلگر ارشــد گروه Aite، بانک های ســنتی در 
حال انتقــال بخش عظیمی از فعالیت هــای خرد خود به 
بانکداری موبایلی هستند و سرعت این روند به شیوع جهانی 

کووید-1۹ مربوط می شود.
وی گفت »اســتفاده از دســتیارهای صوتی بر پایه هوش 
مصنوعی در اپلیکیشــن های موبایلی، یک راه گشاست. این 
تنها یکی از فناوری های متعددی اســت که سرویس های 
بانکــداری را از طریــق موبایل در خدمت مشــتریان قرار 

می دهد. «
ویتمور عنوان کــرد که نگرانی ها راجع به شــیوع جهانی 
ویروس کووید-1۹، بانکداری در شــعبه و انجام امور بانکی 
با پول نقــد را به تجربه ای تبدیل کرده که مشــتریان در 
حال دوری از آن هســتند. بنا بــه پیش بینی و انتظار وی، 
بعد از شــیوع جهانی ویروس، بسیاری از مشتریان استفاده 
از اپلیکیشن های موبایلی برای انجام تبادالت رایج بانکی را 

ترجیح خواهند داد.
»این روش برای بانک ها، نه تنها هزینه ها را به دلیل فاصله 
گرفتن از بانکداری درون شعب گران قیمت کاهش می دهد 
بلکــه آنها را قادر به ارائه خدمــات از طریق کانال منتخب 

مشتریان خود می سازد.. «

بهره گیری بانک US از دستیار هوشمند 
برای ارتقای بانکداری دیجیتال
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»در کنار این که برخی از کسب و کارها متضرر و یا تعطیل 
شده اند و بخشی از تراکنش ها را از دست دادیم اما در مقابل 
بخشی از خریدهای نقدی مردم به خریدهای اینترنتی و یا 
صرفا با کارت تبدیل شــده اســت و به نظر میرسد با وجود 
کرونا عادت مصرف کننده با سرعت بیشتری در حال تغییر 
اســت و همین امر منجر می شود که انشاءاهلل با رفع بحران 
کرونا، صنعت پرداخت رشد بی نظیری پیدا کند و ابزارهای 
مختلف صنعت پرداخت رشد قابل توجهی داشته باشند.«این 
بخشی از اظهارات وحید گودرزی مدیر امور مشتریان کالن 
ایران کیش اســت با او درباره چالش های ۹۹ و راهکارهایش 

گفتگو کردیم. 

مسلما سال 99 سال پر چالشــی بوده است. سالی که 
باعث ایجــاد تغییراتی در صنعت پرداخت نیز شــد. 
مهمتریــن تغییراتی کــه در صنعــت پرداخت برای 
ایران کیش و مشــتریان کالنش رخ داده چیست و این 
شــرکت چگونه خودش را با این چالش ها و تغییرات 

تطبیق داد؟ 
سال ۹۹ با دو اتفاق آغاز شد. یکی فراگیری ویروس کرونا و 
مهمتر از آن برای صنعت پرداخت، نرخ ارز و محدود شــدن 
واردات به ویژه در دســتگاه پوز. موضوعاتی که باعث شد تا 
اتمسفر حاکم بر شرکت های پرداخت تغییر پیدا کند، حتی 
این تغییرات به مشتریان ما که بانک ها هستند رسید و آن ها 
را نیز تحت تاثیر قرار داد. شــرایط کشور برای واردات خوب 
نیســت، ضمن آنکه نرخ ارز به شــدت باال رفته و در نتیجه 
واردات POS و بکارگیــری آنها با قیمت قبلی توجیه پذیری 
ندارد و البته با شــرایط جاری کشور به راحتی هم نمی توان 
پوز جدید وارد کرد. این موضوع ما را برآن داشت تا در کنار 
مشتریانمان به سمت بهبود بهره وری ناوگان پوز برویم و از 
ناوگان موجودمان اســتفاده بهتری کنیم. با توجه به اینکه 
ایران کیش دارای یکی از بزرگترین شبکه های پوز در کشور 
است، در تالش هســتیم تا با برنامه ریزی از این شبکه پوز 

بهترین بهره برداری شود. 
بانک ها قبال روی این موضــوع که آیا فالن پوز بازده خوبی 
داشــته یا نه متمرکز نمی شــدند، اصوال برای آن ها رسوب 
پول مهم است در حالیکه منافع PSPروی تراکنش است. اما 
اتفاقات اخیر باعث شد تا بانک ها و شرکت  های پرداخت در 
این مسیر همراستا بشوند و سعی کنند تا از شبکه موجودشان 
استفاده بهتری برده و با جمع آوری پوزهای ناکارآمد و نصب 
آن در جاهایی که کار آمد است عملکرد این ناوگان را بهبود 
بخشند. ضمن اینکه جریان ورودی منابع بانک ها ازاین طریق 
تحت تاثیر قرار می گیرد، این شبکه ها بهتر عمل می کنند و 
بازده بهتری خواهند داشت. ایران کیش و سایر شرکت های 

PSPهم از این فرصت به خوبی استفاده خواهند برد. 

به نظر می رســد تا پایان امسال این روند ادامه پیدا می کند، 
واردات همچنان محدود می شود و بانک ها در کنار شرکت های 
PSP به بهینه سازی شبکه های پوز و ابزار پذیرش می پردازند 

این که ما بتوانیم از منابع و داشته هایمان بهتر استفاده کنیم 
و بازی برد برد را رقم بزنیم اتفاق خوبی اســت ما با این کار 
فضای این صنعت را تحت تاثیــر قرار می دهیم و رقابت به 
این سمت می رود که چه کسی بهره وری بیشتری از پوزها 
کسب می کند و پوزهای چه شرکتی کارآمدتراست. درکنار 
این مهم باید در نظر بگیریم که شبکه پوز ایران کیش بیشتر 
متاثر از بازاریابی بانک ها بوده و اکنون بانک ها هم به این تفکر 
رسیده اند که همراهی های بیشتری با شرکت های پرداخت 

داشته باشند و این همان بازی برد برد است. 

بــه غیر از دســتگاه های پوز با توجه به شــرایط ویژه 

سال99 در سایر ابزارهای پرداخت شاهد چه تغییراتی 
بوده ایم؟

به نظر من ایران کیــش در این زمینه هم موفق عمل کرده 
است، البته موفقیت امری نسبی است. اما شرایط کرونا باعث 
شده تا ابزارهای پذیرش دیگر هم به شدت مورد توجه قرار 
IPG امسال برای محصول IPG  بگیرند از جمله کیف پول و

ایران کیش اتفاقات بسیار خوبی افتاد و ضمن تولد محصول 
IPG جدید ایران کیش، بهبود بسیار چشمگیری ایجاد شد. 

ضمن اینکه شــرکت، تغییرات اساسی در طراحی و دیزاین 
این محصول داده است، خوشبختانه در این راه ما مشتریان 
 IPG زیادی هم جذب کردیم به صورت کلی اقبال به سمت
شرکت ها و خرید الکترونیک بیشتر شد و مصرف کننده گان با 
اصالح رفتار خرید به سمت خرید های اینترنتی اقبال بیشتری 
پیدا کرده اند. IPG ایران کیش نیز در این مدت دچار تحول و 
بهبود خیلی خوب و قراردادهای بزرگی منعقد شد، به عنوان 
مثال تپســی به مجموع پذیرندگان IPG ما اضافه شد و این 
نکته در آنجایی اهمیت خواهد  داشت که، برای تاکسی های 
اینترنتی، داشتن یک محصول قابل اعتماد بسیار مهم است و 
 IPG خود این موضوع نشان می دهد که تا چه اندازه محصول
ایران کیش قابل اعتماد است. گفتنی است ورودی پذیرندگان 
IPG از سمت بانک ها بیشتر شده است و خود بانک ها از این 

بخش استفاده بیشتری می کنند.
عالوه بر ایــن در کنار پرداخت های خرد، کیف پول اهمیت 
بیشتری پیدا کرده است و شرکت ها و بانک ها هم به سمت 
اســتفاده از کیف پول در پرداخت های خرد می روند، در این 
حوزه ایران کیش هــم تجربه دارد و هم اینکه همکاری ها با 
شرکت ها، اپلیکیشن ها وبانک ها را شروع کرده است به نظر 
می رسد که آینده خوبی در این حوزه باشد به ویژه اینکه اگر 
استارت آپ ها در این حوزه فعال باشند، می توانند راهکارهای 

خیلی خوبی را برای مردم و استفاده آن ها ارائه کنند. 
به طور کلی ایران کیش، محصوالت متعددی در سال ۹8 و 
۹۹ وارد بازار کرده و خواهــد کرد. در این میان می توان به 
Qrcode هم اشــاره کرد، هرچند از لحاظ فرهنگ ســازی و 

رفتن مردم به این ســمت نیاز به زمان است. اما ایران کیش 
پیاده سازی Qrcode و تست های فنی و رونمایی آن را انجام 
داده و با ادامه فرهنگســازی، این محصول نیز قابل استفاده 
می شــود. از سویی باید بگوییم که مشــتریان مختلفی در 
ســال۹۹ به ما اضافه شدند که نشان میدهد مشتریان ما در 
حال رشد هستند. خیلی از اتفاقات خوب دیگر هم در حال 
شکل گیری است و مذاکرات مثبتی هم صورت گرفته است 

که در آینده بیشتر از آنها خواهیم شنید. 

امســال در حوزه مشــتریان کالن ایران کیش شــاهد 
تغییرات ســاختاری بودیم این تغییــرات تا چه میزان 
تاثیرگذار بوده اســت و چه چشــم اندازی را پیشروی 

شرکت و مشتریانش می گذارد؟
از اتفاقــات خوبی که درایران کیش رخ داد این بود که پروژه 
بانک تجارت به مجموعه حوزه مشــتریان کالن ایران کیش 
اضافه شد اکنون بانک تجارت می تواند از کل توان مجموعه 
معاونت توسعه بازار اســتفاده کند به جای اینکه فقط یک 
واحد را موظف به پاسخگویی به خواست بانک تجارت کنیم 
اکنون کل مجموعه توسعه بازار مسئول این کار است. با این 
کار ســطح سرویسی که به بانک تجارت میدهیم نسبت به 
گذشته رشد کرده است. خوشــبختانه بانک تجارت هم از 
این موضوع اســتقبال کرده است. درهمین راستا آن ها هم 
پروژه های بهتری جذب میکننــد و ماهم می توانیم در این 
حوزه شریک راهبردی برای بانک باشیم و با این چشم انداز 
رشد خوبی برای این همکاری متصور هستیم. از سویی حوزه 

مشتریان کالن ایران کیش، چهارده مشتری بزرگ از مجموعه 
موسسات اعتباری و بانک هایی مثل بانک تجارت، صادرات، 
رفاه، ســپه و... را دارد که امیدوارم در کنار سایر بخش های 
توســعه بازار، بتوانیم سرویس هایی با سطح باالتر و بهتر به 

تمام این مشتریان داده و این بازی برد برد را ادامه دهیم.

یکی از چالش هایی که در بحث کارهای تشویقی برای 
مشتریان با شیوع کرونا رخ داد این بود که اتفاقاتی مانند 
برگزاری جشنواره ها را تحت الشعاع قرار داد، سیاست 
ایران کیش از این پس در راستای امور تشویقی مشتریان 

چیست؟ 
ایران کیش همه ساله در هر شرایطی به مشتریان و پذیرندگان 
توجه داشــته است. سال گذشته با یک سیاست، امسال هم 
با سیاستی دیگر. برنامه های خوبی تدوین شده هم در قالب 
باشگاه مشتریان هم در قالب باشگاه پذیرندگان که بتوانیم 
سرویس های بهتری را به مشتریانمان ارائه دهیم. خوشبختانه 
با هماهنگی سایر معاونت های شرکت برنامه های خوبی برای 
مراقبت از مشتریان VIPهم بانک ها و هم ایران کیش تدارک 
دیده شــده است و تالش برآن اســت تا تعامل مستقیم با 
این مشتریان داشــته و نیازمندی هایشان را تا جایی که در 
توان PSPها ست رفع کنیم. در این مسیر مشارکت بانک ها 
را برای همراهی با مشــتریان بزرگ و VIPمطالبه می کنیم. 
مســیر مسیر دوطرفه است و خوشبختانه هم ما به بانک ها، 
مشــتریان مختلف معرفی می کنیم و هم بانک ها مشتریان 
و پذیرندگان بــزرگ را به ما معرفی می کنند. همکاری های 
خوب در این حوزه شــکل گرفته و به نظر می رسد که ادامه 
پیدا کند. قطعا کرونا این صنعت را تحت تاثیر قرار داده کسی 
منکر این موضوع نیست، اما به نظر می رسد صنعت پرداخت 
تاثیر متفاوتی نسبت به ســایر حوزه ها دیده است. در کنار 
این که برخی از کسب و کارها متضرر و یا تعطیل شده اند و 
بخشــی از تراکنش ها را از دست دادیم اما در مقابل بخشی 
از خریدهای نقدی مردم به خریدهای اینترنتی و یا صرفا با 
کارت تبدیل شده است و به نظر میرسد با وجود کرونا عادت 
مصرف کننده با سرعت بیشتری در حال تغییر است و همین 
امر منجر می شود که انشــاءاهلل با رفع بحران کرونا، صنعت 
پرداخت رشد بی نظیری پیدا کند و ابزارهای مختلف صنعت 

پرداخت رشد قابل توجهی داشته باشند. 

وحید گودرزی مدیر امور مشتریان کالن ایران کیش: 
هم راستایی بانک ها و شرکت های پرداخت  در سال 99 بیشتر شده است 
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خبرنامه داخلی ایران کیش

در دهه ی اخیر فین تــک همچون انفجاری بزرگ، دنیای 
مالی و اقتصاد و صنعت پرداخت را دگرگون ســاخت. چرا 
انفجار؟چون این تغییرات در طول زمان، قرن ها و سال ها به 

طول نیانجامید بلکه بسیار سریع رخ داد.
در واقــع تکنولوژی مالی یا به اختصار فین تک، خط مقدم 
انقالب دیجیتال مالی در دنیا بوده است که موجب پیشروی 
بانک ها و سایر شرکت های مالی قدیمی شده است. برخالف 
موسسات قدیمی، شرکت های دیجیتالی فین تک می توانند 
ســریع و به روز و مدرن باشند. اغلب شرکت های فین تک 
تمام الفبای تجارت نوین را از نو چیده اند: اتوماسیون، ربات ها 

و فضای ابری و.....
تقاضا برای خدمات مالی دیجیتالی بســیار باال رفته است؛ 
سرمایه گذاری در استارت آپ ها رونق گرفته به طوری که به 
رکورد ۳1 میلیارد دالری در سال ۲۰18 که بیش از دو برابر 

سال ۲۰1۷ می باشد دست پیدا کرده است.
فین تک نیازهایی را برای آســان کردن و در دسترس بودن 
و مقرون به صرفه بودن خدمات مالی تامین کرده اســت و 
اکنون نقش مهمی در اقتصاد جهان بازی می کند.از ســوی 
دیگر صنعت پرداخت و مالی به واســطه ی فین تک رشد 
کرده اســت زیرا فین تک همکاری و اتحاد بانک ها را فعال 
کرد. بنابراین هم رقابت ســالم به وجود آمد و هم مشتریان 
بسیار بیشتر از گذشته به سوی بانک ها آمدند چون خدمات 
بهتــر و راحت تــری ارائه می دادند و مهم تــراز همه اینکه 
همکاری و اتحاد درونی بانک ها به نام شبکه ی شتاب موجب 
شده تا مشتریان به آسانی بتوانند از خدمات همه ی بانک ها 

استفاده کنند. 
آینده ی فین تک نامحدود و بی انتها اســت.حتی تاسیس 
بانک توســط آمازون خیلــی دور از ذهن نیســت.در واقع 
صنعت فین تک هنوز در نخســتین دوره ی رشد خودش 
است،سرشار از انرژی و نیروهای استفاده نشده که هرروز در 

حال رشد می باشند..
در حال حاضر فین تک با 4 محدودیت و مانع مواجه است و 
برای اطمینان از موفقیت دراز مدت، نیاز دارد تا برای پوشش 
دادن این موانع اقدام کند. هدایت معضالت سبب انقالبی در 

رشد این صنعت خواهد شد.

چالش 1: نوآوری
نوآوری، استحکام و قدرت فین تک است.این همان چیزی 
است که شــرکت های فین تک را یک پله باالتر می برد: در 
واقــع نوآوری همانند تنفس هوای تازه و ایده های جدید در 
بخش مالی می باشد. تکنولوژی جدید با نوآوری و خالقیت 
برای صنعت قدیمی مالی و چالش برانگیز، سیر تکاملی به 
وجود می آورد. به گونه ای که تاثیر آن در اطراف احســاس 
می شــود. نوآوری های فین تک حتی تا کره شــمالی هم 

گسترش یافته است!!!
اما نوآوری و ابداع یک شمشــیر دو لبه اســت. اگر همیشه 
یک روند ثابتی داشته باشــد و در راستای یک هدف واحد 
و صحیح باشد،رشد و پیشرفت چشمگیر حاصل می شود اما 
همین که این جریان قطع و وصل شــود، سیستم از کارمی 

افتد و نمی تواند با رقبای خالق خودش رقابت کند.
انتظارات مشتریان از صنعت پرداخت و تکنولوژی مالی باال 
رفته است. قطعا ضروری است که تجارت فین تک هوشیارو 

نوآور باشد.

چالش 2: مقررات و اصول
یکــی از چالش های اصلی موسســات نوپای فین تک آئین 
نامه و مقرراتی است که تنظیم می گردد تا خطرات ریسک 
کاهش پیدا کرده و انطباق بیشتری با صنعت پرداخت پیدا 

کنند.
معضل آئین نامه در خط مقدم اصول اولیه فین تک اســت 
که باید مورد توجه قرار گیرد تا از فروپاشــی این تکنولوژی 

جلوگیری شود. 
سرمایه گذاری،بررســی های  ضدپولشــوئی،قوانین  قوانین 
موشکافانه،مجوزها و.... اصول اولیه ای هستند که باید مورد 

توجه قرارگیرند.
قطعا بدنه و ســتون های نگهدارنده ی فین تک اصول،آئین 
نامه و مقرراتی اســت که در ابتدای کار تعیین می شــود و 

سپس در راستای همان قالب به سوی هدف پیش می رود.

چالش3: ریسک و رقابت
تاسیس شــرکت فین تک مانند از کوه باال رفتن است.یک 
رقابت همیشگی با رقبا به ویژه بانک های قدیمی؛ که هنگام 
راه اندازی، مسیر دشــواری دارد اما با پیش بینی صحیح و 
برنامــه ریزی می توان از پس چالش ها برآمد و وارد مســیر 

هموارترشد.
بسیاری از بانک ها به فین تک و امنیت آن اعتماد نمی کنند 
پس مهم است که در بازار رقابت، اول از همه بتوان اعتماد را 
جلب کرد. بنابراین نیاز به ریسک هم هست. اما ریسک در 
قالب قوانین و اصولی که کم ترین خطر را داشته باشد تا در 

ابتدای کار، زمین نخورد.

چالش 4: توسعه بین المللی
با توجه به اینکه تکنولوژی جهانی است، پس برای فین تک 
هم مهم اســت که در رقابت های جهانی باشــد نه فقط در 

یک کشور.
 البتــه گام هــای بســیار خوبی از سراســر دنیــا در حال 
برداشته شــدن است. هر کشوری ابتدا صنعت و تکنولوژی 
مالــی خودش را راه اندازی کرد که خب بســیار مهم بود و 
اکنون در تکاپو و تالش برای وارد شدن به فین تک بین المللی 
هستند. مسیر سخت است اما قطعا نشدنی نیست. همانطور 
که ویزاکارت و مســترکارت خدمات بین المللی خوبی ارائه 
می دهند، هر کشور و جامعه ای می تواند در فین تک جهانی 
خودش را توسعه بخشیده و خدمات متفاوت و خوبی را در 

اختیار دنیا بگذارد.

چالش های جهانی فین تک
منیر دادپی 
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