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به منظور خدمت رسانی ســریعتر و با کیفیت تربه مردم و 
پذیرندگان، دفاتر جدید شرکت کارت اعتباری ایران کیش 

در نواحی شرق، غرب، شمال و جنوب تهران افتتاح شد.
پیمان طبری مدیرعامل ایران کیش در مراسم افتتاحیه این 
دفاتر با بیان اینکه وسعت کار این شرکت به ویژه در تهران 
ضرورت ایجاد و بازگشایی این دفاتر را ایجاب می کرد گفت: 
امروز به جای تمرکز صرف در دفتر مرکزی با تقســیم کار 
بین نواحی تهران درانتظار پیشرفت و بهبود در ایران کیش 
هســتیم. بدیهی است که این اقدام از سویی خدمت رسانی 
به مردم، مشــتریان و پذیرندگان را بهتر و ســریعتر کند و 
هم منجربه توسعه بازار و جذب مشتریان بیشتر برای ایران 

کیش شود.
مدیر عامل ایران کیش همچنین با اشاره به رشد چهار پله ای 

ایران کیش در IPG و همینطورافزایش تراکنش دستگاه های 
پوز بیان کرد: این شــرکت شایسته رشد سریعتر و بهتری 
است که مطمئنا با وجود این دفاتر چنین خواستی محقق 

خواهد شد.
وی گفــت: ایران کیش بــه وجود پشــتیبانانش افتخار و 
دغدغه های آنان را نیز درک می کند، امید داریم افتتاح این 

دفاتر بخشی از این دغدغه ها را حل کرده باشد.
طبری افزود: برای اپلیکیشــن پات به زودی اخبار خوشی 
خواهیم شــنید و مطمئن باشید این نرم افزار، جزو یکی از 

اپلیکیشن های برتر پرداخت خواهد شد.
مدیر عامل ایــران کیش گفت: تفکیــک دفاتر تهران یک 
اتفاق بزرگ در مدیریت پایانه های فروشگاهی پایتخت بود 
و امیدواریم که نتایج خودش را در پایان ســال جدید نشان 

دهد. 
گفتنی است در حال حاضر هشت منطقه به عنوان مناطق 
اصلی هدفبندی شده است، شــمال، جنوب،غرب، شرق و 
مرکز، در کنار ســه ناحیه اطراف تهــران که زیر نظر دفاتر 
اصلی مشغول به فعالیت خواهند شد، ازاین پس دفتر شمال 
ایران کیش در محدوده میردامــاد، دفتر غرب در محدوده 
بلوار فردوس، دفتر شرق در محدوده پیروزی و دفتر جنوب 
در محــدوده نازی آباد در کنــار دفتر مرکزی که در میدان 
فردوسی است به خدمت رسانی می پردازند. ایران کیش سه 
ناحیه دیگر هم که در اطراف تهران هســتند تاسیس کرده 
است که زیر مجموعه دفاتر اصلی هستند. این سه دفتر در 
ناحیه اسالمشــهر، ناحیه ورامین و پیشوا و قرچک، ناحیه 

دماوند و پردیس دائر شده اند.

افتتاح دفاتر جدید ایران کیش در تهران 
پیمان طبری: 

ایران کیش به وجود پشتیبانانش افتخار می کند 
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دارو پرداخــت محصول بانک تجارت وایران کیش با حضور 
رضا دولت آبادی مدیر عامل بانک تجارت رونمایی شد.

ایــن محصول که خدمتــی جدید از ایــران کیش و بانک 
تجارت برای صنعت دارویی کشور است در قالب سامانه ای 

برای مدیریت تعامالت اعتباری بین شــرکت های پخش و 
داروخانه ها پیاده ســازی شده اســت. با این سامانه زنجیره 
پرداخت در صنعت دارو تکمیل می شــود. از جمله مزایای 
این طرح می توان به حــذف کامل چک از چرخه مبادالت 

دارویی، خرید دین الکترونیکی اسناد توسط بانک و کاهش 
هزینه های مالی در این صنعت اشاره کرد. بزرگترین مزیت 

این سیستم حذف چک از چرخه مبادالت است.
گفتنی اســت رضا دولت آبادی دراین مراســم گفت: تعدد 
چک های رد و بدل شــده بین داروخانه ها و شــرکت های 
پخش و مدیریت کردن این چکها همواره مشکالتی را برای 
شرکت های پخش و حتی بانک به همراه داشته است. تامین 
نقدینگی مورد نیاز شــرکت های پخش خصوصا سرمایه در 
گردش، خرید دین تمام اســناد الکترونیکی در قالب طرح 
آسان پرداخت و ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت های پخش 
در مقایســه با سایر شرکت های فعال در این حوزه از جمله 
مواردی اســت که در طرح دارو پرداخت به آن توجه شده 

است.
دولت آبادی در تشــریح فرآیند استفاده از این طرح افزود: 
داروخانه ها برای انجام فرآیند اعتبار ســنجی باید به شعب 
بانک تجارت مراجعــه کرده و پس از آن می توانند داروها و 
اقالم مورد نیاز را به صورت اقســاطی از شرکت های پخش 
فعال در این سامانه خرید کنند. بازپرداخت اقساط ثبت شده 
در این سامانه توسط بانک تجارت تضمین شده و به صورت 
خودکار در موعد مقرر انجام می شــود که این فرآیند برنامه 
ریزی، گردش مالی و مراودات مالی داروخانه ها با شرکت های 

پخش را بسیار سهل و آسان خواهد کرد.

رونمایی از "دارو پرداخت" با حضور مدیرعامل بانک تجارت 
رضا دولت آبادی:

بزرگترین مزیت داروپرداخت حذف چک از چرخه مبادالت است 

تندیس اجالس رضایتمندی مشــتری بــا عنوان رهبر 
مشتری مدار به ایران کیش رسید.

ایران کیش در اجالس سراســری رضایتمندی مشتری 
با رویکرد نقش مدیریت در روند بهبود پاســخگویی به 
مشتری در دوران کرونا و پسا کرونا موفق به دریافت این 

عنوان و تندیس شد.
گفتنی اســت در هنگام اهدای تندیس بــا نام بردن از 
پیمان طبری مدیر عامل ایــران کیش به عنوان معمار 
ایران کیش نوین و با اشــاره به رشد مثبت این شرکت 
در ســال گذشته اعالم شد: در شــرایط سخت کرونایی 
که شاید خیلی از کسب و کارها دچار تعدیل نیرو شده 
بودند این شــرکت با مدیریــت و رهبری صحیح نقش 
چشــمگیری در اشتغال زایی داشته اســت و توسعه و 
پیشــرفت در شرایط سخت را طبق آمار به منصه ظهور 

گذاشته است.
درمتن این تندیس آمده است:» ایران امروز هرچه بیشتر 
نیازمند اجرای اصول ارزشمند رضایتمندی مشتری در 
ســازمان ها و برندهایی اســت که بر پایه اعتماد متقابل 
شــکل می گیرند. بــا توجه به اهمیت موضــوع و اتکال 
جنابعالی به خداوند متعــال که با عمل خالصانه و بهره 
گیری از دانش تخصص و تعهــد گامی موثر در اقتصاد 
کشــور نهاده اید، دبیرخانه دائمی انتخاب شما به عنوان 
رهبر مشــتری مدار در اجالس رضایتمندی مشتری که 
برگ زرین و درخشان دیگری در کارنامه افتخارات کشور 
عزیزمان به ارمغان آورده است را تبریک و تهنیت عرض 
نموده و از خداوند متعال توفیق روز افزون آن مجموعه 

محترم را مسئلت می داریم.«
رضا محمدی معاون توسعه بازار به نیابت از مدیر عامل 

ایران کیش تندیس را دریافت کرد.

تندیس اجالس رضایتمندی مشتری به ایران کیش رسید 
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صمصام رحیمی معاون امور پذیرندگان ایران کیش با اشاره 
به افتتاح دفاتر جدید این شــرکت درتهران گفت: با تاسیس 
دفاتر جدید چند هدف دنبال می شــود. یکی از اهداف اصلی 
پیروی از استانداردها و ارائه سرویس در نقاط مشخص پایتخت 
بر اســاس تعاریف ITIL است، بدین ترتیب سرویس بهینه و 
شایســته تری را در مدت زمان کوتاهی دراختیار پذیرندگان 
شرکت قرارمی دهیم. اکنون در هرمنطقه یک شرکت ایران 
کیش داریم که می تواند به ارائه ســرویس بپردازد و تغییرات 
بازار از حیث مارکت های جدید و عملکرد رقبا را مورد رصد قرار 
دهد. با توجه به بحث کرونا حضور همکاران در دفاتر جدید در 
راستای رعایت پروتکل های بهداشتی کشور در نظر گرفته شده 
است. همچنین این تغییرات در بازاریابی VIP که قطع به یقین 

برای شرکت اهمیت باالیی دارد کمک شایانی خواهد داشت.
معاون امور پذیرندگان افزود: این اقدام در تمرکززدایی شرکت 
نقش بسزایی دارد و از سویی باعث می شود تا ارتباط نزدیک 
با سرپرستی ها و شعب بانک ها داشته باشیم. در عارضه یابی 
که از ابتدای امسال داشتیم، تالش کردیم تا تعاملمان در حوزه 
ستاد مرکزی شرکت با شعب و سرپرستی بانک های بزرگ و 
ارزنده ای که با آن ها در ارتباطیم افزایش یابد و تاســیس این 
دفاتر باعث می شود تا ارتباط ما با شعب بانک ها و سرپرستی ها 
بهبود بیابد. در کنار این موضوع جلساتی را با این عزیزان به 
صورت ادواری برقرار می کنیم و پای کالمشان می نشینیم تا 
بتوانیم در کوتاه ترین زمان ممکن خواســت آن ها را محقق 

کنیم. 
وی با اشــاره به اینکه یکی از بزرگترین دســتاوردهای ایران 
کیش بحث کیفی سازی شبکه پرداخت است گفت: در سال 
گذشــته ایران کیش بیش از350 هزار دستگاه جدید نصب 
کرد و متقابال بخش قابل توجهی از دستگاه های ناکارامد را با 

هماهنگی بانک ها جمع آوری کرد. 
رحیمی گفت: یکــی از اهداف بزرگ این روزهای شــرکت 
افزایش تراکنش های پایانه های فروشگاهی است که از طریق 
کیفی ســازی شبکه پرداخت و تزریق VAS  ها اتفاق می افتد. 
ارائه ســرویس هایی مانند صندوق فروشگاهی، ترازو، ماشین 
حساب، ارائه خدمات بیمه ای قطع به یقین اتفاقات خوبی در 

حوزه شبکه پرداخت را برای شرکت رقم خواهد زد. 
معاون امورپذیرندگان با اشاره به بومی سازی و احیای پایانه های 
فروشگاهی ایران کیش افزود: ما با کمک تیم مجرب فناوری 
اطالعات موفق شــدیم تا بخشــی از نرم افزارهای پایانه های 
فروشــگاهی مان را با ســاختارهای کشــور همسان سازی 
و ســرویس های خیلی خوبی را پیاده سازی کنیم، عالوه بر 
کاهش اندازه رسیدهای کاغذی، سرویس های استعالم قبوض، 
انواع شارژهای تلفن همراه و منوهای دینامیک را روی پوزها 
ایجاد کردیم از ســویی پروژه های سوخت، درمانی، بیمه ای و 

سبد کاال روی اپلیکیشن کارتخوان ها پیاده سازی شد.

رحیمی گفت: در ســاختار جدیدی که برای تغییرات منابع 
انســانی پیشــنهاد دادیم دو دپارتمان مســتقل نیز در نظر 
گرفته ایم. نخست دپارتمان نگهداشــت و دیگری دپارتمان 
فروشــگاه های زنجیره ای VIP که در اکوسیستم ایران کیش 
بسیار الزم بود. در حوزه فروشگاه های زنجیره ای اتفاقات خیلی 
خوبی رخ داده است با تاسیس این دپارتمان سرویس و ارائه 

خدمات ویژه مستقل در آینده نزدیک اتفاق می افتد. 
وی افزود: تقویت واحد نگاهداشت ما نیز از نقاط مهم شرکت 
است. شرکت های پرداخت در شرایطی موفق خواهند بود که 
از داشته هایشان مراقبت کنند. واحد نگاهداشت ما در حوزه 
پذیرندگان این موضوع را رصد و هر ســیگنالی را از کاهش 
و افزایــش پذیرنده رویت می کند تا تیــم عملیات بتواند در 

کوتاهترین زمان به آن ها رسیدگی کند.
 رحیمی با اشاره به نقش برجسته پشتیبانان در ایران کیش 
اظهار کرد: چرخ یک شــرکت ارائه کننده خدمات پرداخت 
تا زمانی خوب می چرخد که تمام پرســنل آن با هم همگام 
باشند، یکی از قسمت های مهم منابع انسانی شرکت به حوزه 
پشتیبانان شرکت برمی گردد، جایگاه این عزیزان برای ایران 
کیش بسیار مهم است. توجه ویژه ای به موضوع دریافتی این 
دوســتان داشته و داریم که به مرور در حال تقویت و تدوین 
چارچوب هــای مبتنی بر پرداخت هدفمنــد در کل دفاتر و 

نمایندگی ها هستیم.
وی افزود: یکی از پتانســیل های شــرکت ایران کیش منابع 
انسانی خوب و مجرب آن اســت.در ستاد و مراکز استانی با 
وجود مدیران دفاتر و نمایندگی های خوب شرکت قصد داریم 
تا جایگاه شرکت ایران کیش را بیش از پیش ارتقا دهیم و این 
هدف برای تک تک همکاران مشخص شده و اطمینان دارم به 
این هدف در برنامه عملیاتی که ترسیم کرده ایم خواهیم رسید.

صمصام رحیمی معاون امور پذیرندگان ایران کیش
احداث دفاتر ایران کیش تعامالت با بانک ها را ارتقا می بخشد

امروزه با پیشرفت تکنولوژی، تلفن های هوشمند در لیست 
کاالی ضروری بســیاری از مردم آمده است. اینترنت نیز 
بخش جدایی ناپذیر زندگی این روزهای مردم دنیا شــده 
است. همه ی این عوامل دست به دست هم داده اند تا زیر 
شاخه ای در صنعت مالی اضافه شود به نام شبکه پرداخت 
موبایل که اکنون گسترده ترشده است و رشد بسیار خوبی 

در سرتاسر دنیا داشته است.
ابتدا بیشــتر به صورت کدهای USSD امکان پرداخت از 
طریق موبایل فراهم شده بود. اما اکنون در صورت داشتن 
موبایلی هوشمند و اینترنت، می توان از طریق درگاه های 
بانکی اپلیکیشن ها و وبسایت ها و موبایل بانک ها پرداخت 
انجام داد. عالوه بــر آن پرداخت از طریق کد QR امکان 
پذیر می باشد البته در صورتی که گوشی هوشمند دارای 
اسکنر QR بوده یا اپلیکیشن اسکن بر روی آن نصب شده 

باشد. 
در مجموع، موضوع اصلی این اســت که اکنون سیستم 

پرداخت به موبایل ها راه یافته و رواج پیدا کرده است.
شــرکت های بســیار بــزرگ و مهمــی در ایــن بخش 
ســرمایه گذاری های کالن کرده اند و سرسختانه پای آن 
ایستاده اند تا شاهد رشد و پیشرفت در صنعت مالی باشند.

به عنوان مثال در هند، واتســاپ با بانک ICIC همکاری 
کرده اســت تا صنعت پرداخت موبایلی رابه عموم مردم 

معرفی کند.
نه تنها هند، بلکه بسیاری از دولت ها به تازگی بانک ها را 
تشویق می کنند تا زیرساخت های پرداخت امن و بی خطر 

موبایل را برای مناطق روستایی نیز پایه ریزی کنند زیراکه 
شانس فروشندگان برای فروش بیشتر می شود در نتیجه 

تراکنش ها باالتر می رود.
در این میان چالش بزرگی نیز در این صنعت وجود دارد و 
آن هم فاصله ی زیاد بین آگاهی و مورد قبول واقع شدن 
این تکنولوژی پرداخت است. یعنی امکان دارد بسیاری از 
مردم آگاهی الزم و طریقه استفاده را داشته باشند اما این 
مطلب فاصله زیادی با این موضوع دارد که مردم این روش 
را امن و بی خطر و آسان به حساب بیاورند و قبول کنند 

که تراکنش ها را انجام دهند.
طبق اطالعات و داده ها بیش از 25 درصد مشتریان خرید 
هفتگــی خود را از طریق موبایــل پرداخت می کنند و با 

گوشی موبایل وارد درگاه پرداختی می شوند.
در آینده ای نه چندان دور بــا توجه به افزایش روزافزون 
تعداد کانال های پرداختی در سراسر جهان، انتظار می رود 

که بازار پرداخت موبایل بیش از این تقویت شود.
بر اساس گزارشی از »سوییس کردیت«، بازار پرداخت های 
دیجیتال در هند بــر روی 200 میلیارد »USSD« ثابت 
مانده است اما انتظار می رود با پیشرفت روزانه تکنولوژی 
و اســتفاده از موبایل های هوشمند و خدمات موبایلی، تا 
سال 2023 به یک هزار میلیارد برسد.با ورود شرکت هایی 
همچون پرداخت تیم و گوگل پلی، بازار جذابی برای سایر 
شرکت ها و استارتاپ ها به وجود می آید که خدماتشان را 

ارائه کنند.
در این میان کشورهای آســیایی روند افزایشی و رقابتی 

برای اتخاذ این مدل پرداخت الکترونیکی پیش گرفته اند.
کشــورهایی همچون هند، ژاپن، چین و اســترالیا درپی 
فراهم کردن یک سیستم اقصادی ثابت برای رشد پرداخت 

موبایلی هستند.
طبق گزارشات تحلیلی ویزا Inc، سال 2018 در هند 20 
میلیون پرداخت از طریق کارت های اعتباری صورت گرفته 
که به صورت مجازی و غیرحضوری از آن ها وجه کســر 

شده است.
داده هــای این شــرکت همچنیــن نشــان می دهد که 
پرداخت های غیرحضــوری و تراکنش های کد QR برای 

بیش از 25 درصد مردم هند فراهم شده است.
از ســوی دیگر کشور اســترالیا در صدد این برآمده است 
که با تحوالت اقتصادی اش غول صنعت پرداخت موبایل 
باشد. طبق گزارشات، حدود 79 درصد تراکنش های این 
کشور از راه های الکترونیکی انجام شده و تنها 21 درصد 

تراکنش ها نقدی و از طریق دستگاه پوز بوده است.
در ایران نیز اخیرا این گونه روش پرداخت شدت بسیاری 
پیدا کرده است. به غیر از آن اخیرا بلیط های مترو،اتوبوس 
و کرایه تاکســی را نیز میتوان از طریق موبایل پرداخت 
کرد. درواقع پول نقد به ســرعت در حال حذف شدن از 
چرخه ی اقتصاد است که البته مزایا و معایبی همراه دارد 
اما جریانی جهانی است که باالخره دیر یا زود برای اقتصاد 
دنیا رخ می دهد. صنعت اقتصادی کشورها باید تالش کنند 
تا معایب را هرچه زوردتر رفع کرده و سیستم امن را برای 

پرداخت مردم دنیا فراهم سازند.

پرداخت موبایلی در 2020
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 با رشــد ســرعت و دسترســی بــه شــبکه، روز به روز 
دســتگاه های بیشتری به اینترنت متصل می شوند. به این 
ترتیب اینترنت اشــیا جایگاه مهمی در اقتصاد دیجیتالی 
و به خصــوص در حوزه هــای مالی کســب کرده اســت. 
براســاس گزارش ها، بازار جهانی اینترنت اشیا در صنعت 
خرده فروشی و خدمات مالی طی سه سال آینده رشدی 8 

برابری را تجربه می کند.
 براســاس مطالعــات گروه علــوم و فناوری هــای نوین 
پژوهشگاه فضای مجازی، تاثیرگذاری صنعت اینترنت اشیا 
در چند سال گذشته شگفت انگیز بوده است و تحولی که 
ایــن فناوری در بازار خدمات مالی و خرده فروشــی ایجاد 
خواهد کرد نیز به همان اندازه تاثیرگذار خواهد بود. طبق 
یافته های مطالعه ای از مارکتز  اند مارکتز پیش بینی می شود 
تا ســال 2023 بازار جهانی اینترنت اشــیای بانکداری و 
خدمات مالی از 5/ 2۴9 میلیــون دالر به 03/ 2 میلیارد 
دالر برســد. این رقم نشان دهنده رشــدی هشت برابری 
فقط در پنج ســال یا نرخ رشد مرکب ساالنه 52 درصدی 
اســت. همچنین انتظار می رود بازار فناوری اینترنت اشیا 
در صنعت خرده فروشی نیز تا پایان امسال به 35 میلیارد 
دالر برسد. گروه علوم و فناوری های نوین پژوهشگاه فضای 
مجازی در گزارشی ۶ روند مهم را که محرک رشد اینترنت 
اشــیا و کالن داده در خدمات مالی و خرده فروشی هستند 

معرفی کرده است.

۱- اینترنت اشــیا ارزیابی ریسک را یکپارچه 
و آسان می کند

ارزیابی ریسک یکی از حوزه هایی است که در آینده نزدیک 
فناوری اینترنت اشــیا در آن تحول ایجــاد خواهد کرد. 
سازوکار فعلی ارزیابی ریسک در بخش خدمات مالی را در 
نظر بگیرید. فرآیندی بسیار سلیقه ای مشابه آن فرآیندی 
که به رکود بزرگ ســال 2008 منجر شد. حال آینده ای 
را در نظر بگیرید که در آن ارزیابی ریســک هوشــمند با 
اســتفاده از فناوری های کالن داده و اینترنت اشیا ممکن 
شده است. اینترنت اشــیا و کالن داده جمع آوری مقادیر 
زیاد داده هایی را آســان می کنند که برای تعیین وضعیت 
ریسک مشتریان استفاده می شوند. این داده ها را می توان 
هوشــمندانه و به نحوی تحلیل کرد که به دســت آوردن 
پروفایل ریسک هر شــرکت یا فردی راحت و آسان شود. 
از ایــن داده ها همچنیــن می توان به منظــور پیش بینی 

ریسک های آینده افراد و سازمان ها استفاده کرد.

۲- اینترنــت اشــیا مقوله امنیــت نهادهای 
مالی را بهبود می بخشد

فناوری اینترنت اشــیا به ایجاد آینده ای امن تر به ویژه در 
صنایع خرده فروشــی و خدمات مالی کمک خواهد کرد. 
دوربین های هوشــمند و حســگرهای متصل حرکتی به 
اینترنت فقط دو نمونه از فناوری های هوشمندی هستند 
که نهادهای مالی و خرده فروش ها می توانند برای داشتن 
امنیت بهتر از آنها اســتفاده کنند. ایــن فناوری ها عالوه 
بر اینکــه به صورت خودکار به ورود بدون اجازه ســارقان 
و اشــخاص ثالــث تاییدنشــده واکنش نشــان می دهند 
)این فناوری ها دسترســی به برخی سیستم ها را مسدود 
می کننــد، راه های خروج از محوطــه را برای فرد متجاوز 
مسدود می کنند، بالفاصله شما را خبر می کنند و اطالعات 
زیادی به شما می دهند که می توانید با توجه به آنها دست 
به اقدام بزنید(، بــه محافظت در برابر مخاطرات محیطی 

می پردازند که می توانند تهدیدهای امنیتی ایجاد کنند یا 
به آسیب منتهی شوند.

 شکل غالب پول بانک های مرکزی چه خواهد بود؟
۳- اینترنت اشــیا انقالبــی در پرداخت های 
مبتنی بر پایانه فروش ایجاد خواهد کرد

پیش بینی می شود ارزش صنعت پایانه فروش تا سال 2025 
به 109 میلیارد دالر برســد و فناوری اینترنت اشیا نقش 
پررنگی در این اتفاق ایفا خواهد کرد. اگرچه سیســتم های 
پایانه فروش برتــر موجود همین حاال هم تعدادی قابلیت 
بســیار جذاب دارند، رشــد و تکامل فناوری پایانه فروش 
همچنان ادامه خواهد داشــت. ظهور سیســتم های پایانه 
فروش هوشمند به پذیرش فراگیر پایانه فروش بیومتریک، 
ظهور پرداخت های موبایلی از طریق پایانه فروش، رهگیری 
دیجیتال محصول که باعث برچیده شدن صف ها می شود 
و آسان شــدن پرداخت از راه دور و بسیاری از پدیده های 
دیگر منجر می شود. مهم تر اینکه اینترنت اشیا و کالن داده 
ذخیره ســازی، پردازش و انتقال کارآمد داده ها را به نحوی 
ممکن می کنند که هم امن تر است و هم تحلیل پیشرفته ای 
ارائه می دهد که با نهایت دقــت بر نقض احتمالی داده ها 
نظارت و در این مورد به شــما اطالع رســانی می کند. این 
اتفاق سیستم های پایانه فروش را امن تر و قابل اطمینان تر 
می کند و در نتیجه صنعت خرده فروشی را بهبود می بخشد.

۴- مدیریت موجودی بهره ورتر
خرده فروش ها به خوبی از هزینه سیستم مدیریت موجودی 
نابهره ور آگاه هستند. داده ها نشان می دهند خرده فروش های 
آمریکایی به دلیل نداشتن موجودی کاالی مورد نیاز حدود 
۴5 میلیــارد دالر و به دلیل داشــتن موجودی مازاد 22۴ 
میلیارد دالر از دســت می دهند. اینترنت اشیا و کالن داده 
می توانند دشواری های مربوط به موجودی را برطرف کنند. 
سیستم های خودکار مدیریت موجودی مبتنی بر اینترنت 
اشــیا که رهگیری لحظه ای موجــودی در پایانه فروش را 
آســان می کنند، خیلی زود در همه خرده فروشی ها وجود 
خواهند داشــت. این سیســتم های موجــودی به صورت 
خودکار داده تولید می کنند تا اقالم موجود را نشان دهند 
و این داده ها را به شــکل موثر تحلیل می کنند تا موجودی 

مورد نیاز برای آینده را پیش بینی کنند.

۵- جابه جایی و نظارت هوشمند بر دارایی
درحال حاضر با استفاده از کامپیوترها و فناوری، نظارت بر 
دارایی تا حدودی خودکار شــده است، اما همچنان فرآیند 
و بررسی های غیرخودکار زیادی دارد. اینترنت اشیا و کالن 
داده این شرایط را تغییر خواهند داد. اینترنت اشیا فرآیند 
جمع آوری اطالعات لحظه ای و داده هایی را خودکار می کند 
که می توان خودکار تحلیل شــان کرد تا شرایط کنونی را 
درک و آینــده را پیش بینی کرد. اینترنت اشــیا همچنین 
برای رهگیری دارایی ها از حســگرهای تعبیه شده در آنها 
اســتفاده می کند )و بــه متغیرهایی مثل دمــا، رطوبت، 
مجــاورت و حرکت توجه می کند( و بعد به صورت خودکار 
داده های مفیدی را در مــورد این دارایی ها تولید می کند. 
این توانایی نظارت پیشرفته بر سالمت و حرکت دارایی ها 

را امکان پذیر می کند.

بدون  پرداخت های  برای توســعه  بهترین فرصت   
تماس

۶- افزایــش کاربرد فناوری پوشــیدنی در 
تراکنش های مالی

ساعت های هوشمند و فناوری پوشیدنی که به طور خودکار 
بر سالمت و فعالیت انسان نظارت می کنند مدام فراگیرتر 
می شوند. این دستگاه ها همواره اطالعاتی ضروری در مورد 
ســالمت فرد پوشــنده ارائه می دهند. حال به دستگاهی 
مشابه برای پرداخت فکر کنید. وقتی وارد بانک می شوید، 
سیســتم اینترنت اشیای بانک با دســتگاه پوشیدنی شما 
ارتباط برقرار می کند و دســتگاه شما اطالعات ضروری در 
مورد فعالیت شــما را به بانک می فرستد. این اتفاق عالوه 
بر اینکه بســیاری از فرآیندهای غیرخودکار تضییع کننده 
وقت را حذف می کند و رضایت مشتری را افزایش می دهد، 
انجام تراکنش های بدون تماس را هم آســان تر و همزمان 
امنیت بهینه را تامین می کنــد. صنعت مالی همین حاال 
هم از مزیت های اینترنت اشــیا و کالن داده بهره می برد. 
درحالی که کســب وکارهای بیشــتری متوجه مزیت های 
اینترنت اشــیا می شــوند، نرخ بهبود شــیوه های منسوخ 

کسب وکار نیز به سرعت افزایش می یابد.

شش روند مهم رشد اینترنت اشیا و کالن داده 
در خدمات مالی و خرده فروشی
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»وجود کارکنــان توانمند، ســالم و بانشــاط از مهمترین 
داشته های شرکت در حرکت به سوی برتری است. از همین 
رو در وهله اول نگهداشــت پرسنل با ارزش شرکت و سپس 
جذب نیرو های کیفی جدید و تزریق نفس های تازه به شرکت 
را در دســتور کار قراردادیم. « این بخشی از اظهارات محمد  
مدیر سرمایه های انسانی ایران کیش است. این در حالی است 
که سال 99 و البته 98 به دلیل مسائل اقتصادی و البته شیوع 
ویروس کرونا، سال پرچالشی برای بسیاری از شاغلین کشور 
به شــمار میامد. درارتباط با فعالیت هایی که ایران کیش در 
نگاهداشــت و جذب پرسنل داشته اســت با وی گفت و گو 

کرده ایم. 

*جناب افشار منش طی سال گذشته و امسال، در بحث 
سرمایه های انسانی چه اقداماتی صورت گرفته است؟

وجود کارکنان توانمند، سالم و بانشاط از مهمترین داشته های 
شــرکت در حرکت به سوی برتری اســت. از همین رو در 
وهله اول نگهداشــت پرسنل با ارزش شرکت و سپس جذب 
نیرو های کیفی جدید و تزریق نفس های تازه به شرکت را در 

دستور کار قراردادیم. 
به همین منظور در تالشــیم تا در زمان استخدام بهترین را 
انتخاب و در شغلهای مناسب به کار بگیریم و بر خود وظیفه 
میدانیم با آموزش های مناسب و توانمند سازی سرمایه های 

واقعی شرکت را غنی ترسازیم.
اداره آموزش و توسعه با برنامه ریزی مناسب و نیاز سنجی های 
علمی با افزایش سرانه بودجه و سرانه ساعت آموزش از لحاظ 
کمیت و کیفیت دوره های برگزار شــده، رشــد چشمگیری 

نسبت به سال های گذشته داشته است. 
یکی از نگرانی هایی که از ابتدای تاســیس شــرکت کارت 
اعتباری ایران کیش وجود داشت، موضوع نبود نظام جبران 
خدمت برای پرسنل بود به منظور جبران و حذف این دغدغه 
و عادالنه ترکــردن حقوق پرداختی بــه کارکنان عزیز ایران 
کیش، نظام جبران خدمت این شرکت با مشارکت مشاوران 

عالی وزارت کار، نوشته و به اجرا گذاشته شده است. 
از دیگر اقداماتی که در ســال 98 انجام شد، تهیه شناسنامه 
مشاغل بود. برای تک تک شغل های موجود در شرکت ایران 
کیش شناسنامه مشاغل ایجاد کردیم. در این شناسنامه عنوان 
و تعریف هر شغل به همراه شــرایط احراز آن شرح وظایف 
روزانه و ادواری و همچنین شرح مهارت ها و توانایی های مورد 
نیاز برای تصدی آن شغل به وضوح مشخص شده است. یکی 
از اتفاقات تلخی که متاسفانه در سال 99 و 98 شاهد بودیم 
تعدیل نیرو در بسیاری از شرکت ها به دلیل وضعیت اقتصادی 

و پاندمی کرونا بوده است. 
اما خوشبختانه در شرکت ایران کیش همواره تالش براین بود 
تا ضمن نگهداشت پرسنل شرایط بهتری نیز برای آن ها فراهم 
شود و در بعضی از حوزه ها نیز افراد توانمندی برای واحدهای 
خاصی توانستیم جذب کنیم و سطح کیفی پرسنل خود را 

ارتقا دادیم. 

*درکنار این اقدامــات، فعالیت هایی هم در حوزه های 
انگیزشــی و رفاهی صورت گرفت عمده این موارد چه 

بودند؟
از اقداماتی که در حوزه رفاهی در سال گذشته انجام شد، عقد 
تفاهم نامه با بانک قرض الحسنه مهر ایران جهت بهره مندی 
پرسنل از تسهیالت مناســب با حداقل کارمزد میباشد در 
راســتای این تفاهم نامه کارکنان توانستند با دریافت وام با 
مبالغ بیشتر نسبت به گذشته، بخشی از دغدغه های معیشتی 
خود را برطرف کنند. همچنین در زمینه بیمه تکمیلی سعی 

کردیم عزیزانمان را بیشتر از گذشته یاری کنیم.
با شیوع کرونا، در شرکت کارت اعتباری ایران کیش تالشمان 
آن بود تا با رعایت پروتکل های بهداشتی، همکاران خودمان 
را از آلودگی به این ویروس مصون نگه داریم و با آزمایش های 
غربالگری که در شرکت انجام شد سالمت سرمایه های اصلی 

شرکت را تضمین کنیم.
یکی از مهمترین اقداماتی که درشرکت ایران کیش انجام شد، 
رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در جهت حفظ سالمت 
پرســنل بود. آزمایش های غربالگری بــه طور کامل صورت 
گرفت، ضمــن حمایت کامل از افرادی کــه به این ویروس 
مبتال شدند آن ها تا بهبودی کامل به قرنطینه خانگی رفتند. 
همچنین از نفراتی که مستعد بیماری بودند درخواست شد تا 
برای حفظ سالمتی خود و همکارانشان دورکاری انجام دهند. 
ما در تالشیم محیط امنی در محل کار خود به وجود بیاوریم 
تا جایی که نیروی انسانی در آن احساس امنیت کند، بنابراین 
با کمک یکی از مشاوران خبره حوزه سالمت ایمنی HSE را با 
رعایت تمامی شرایط و ضوابش در شرکت ایران کیش پیاده 

سازی و اجرا نمودیم.

*در سال 99 چه اقدامات جدیدی در دستور کار است؟ 
از اقداماتی که در ســال 99 برای آن برنامه ریزی شده است 
بحث بازنگری نظام حقوق و دســتمزد پرسنل است با توجه 
به تجربیاتی که در ســال 98 داشتیم این نیاز احساس شد 
تا اصالحاتی انجام شــود. این اقدامات در حال انجام است و 

بــه زودی اخبار خوش آن به گوش عزیزان خواهد رســید. 
همچنان با جدیت بحث انگیزشی پرسنل را دنبال می کنیم، 
ارقام پرداختی که در اعیاد به پرسنل پرداخت می شود افزایش 
یافت و همچنین لحاظ چند مناسبت جدید منجمله سالگرد 
تاسیس شــرکت را هم در سال جدید داشــتیم. در زمینه 
آموزش و غنی ســازی افراد برنامه های مفصلی داریم که با 
توجه به پیاده ســازی و شناسنامه مشاغل این کار با جدیت 

بیشتری صورت می گیرد. 
ناگفته نماند یکی از مهمترین تاکیدات شخص مدیر عامل و 
هیئت مدیره در جهت حفظ و نگاهداشت پرسنل بوده است 
و بدین جهت کمک های فراوانی به سرمایه های انسانی انجام 
شــده است، در این راستا هر طرح و پیشنهادی که از سمت 
سرمایه های انسانی به حضور مدیریت ارشد و یا هیئت مدیره 
ارایه شد به بهترین نحو یا حتی فراتر از تصور مورد تصویب 

قرار گرفت.
 دغدغه های معیشــتی پرسنل به خوبی ازسوی مدیر عامل 
محترم حس می شــود و به همین جهت در موضوع اعطای 
وام ها و یا افزایش میزان ارقام پرداختی برای اعیاد، مدیریت 
شرکت از هیچ کوششی دریغ نکرد که جای تقدیر و قدردانی 

دارد.
ســخن اخر اینکه معتقدیم که متولیان اصلی هر سازمانی 
انســان  ها هستند؛ انســان هایی که در کالبد ســازمان روح 
می دمند، آن را به حرکت درمی آورند و اداره می کنند. شرکت 
بدون وجود نیروی انسانی نه تنها مفهومی ندارد، بلکه اداره آن 

نیز میسر نخواهد بود. 
رشد روزافزون تکنولوژی و استفاده از فناوریهای نوین در ارائه 
محصوالت جدید و متنوع نمی تواند به تنهایی ســبب ایجاد 
مزیت رقابتی برای شــرکت شود. بنابراین برای دستیابی به 
مزیت رقابتی و رشــد بقای خود بر روی عامل مهمی به نام 

سرمایه انسانی و فکری تمرکز داریم.

افشارمنش، مدیر سرمایه های انسانی  ایران کیش:
برای بحث های انگیزشی پرسنل برنامه های جدید درنظر داریم 

رشد روزافزون تکنولوژی و استفاده از 
فناوریهای نوین در ارائه محصوالت جدید 
و متنوع نمی تواند به تنهایی سبب ایجاد 
مزیت رقابتی برای شرکت شود. بنابراین 
برای دستیابی به مزیت رقابتی و رشد بقای 
خود بر روی عامل مهمی به نام ســرمایه 

انسانی و فکری تمرکز داریم.

پذیره نویسی واحدهای پاالیشی یکم با استفاده از اپلیکیشن 
پات و سایت ایران کیش انجام شد. 

بانک تجارت با مشــارکت شــرکت کارت اعتباری ایران 
کیش به منظور تسهیل در مشارکت حداکثری هم وطنان 
بــا فراهم آوردن بســتر ثبت نام غیر حضــوری از طریق 
اپلیکیشــن پرداخت موبایلی پات )نرم افزار پرداخت ایران 
کیش( ودرگاه پرداخت اینترنتی در جهت پذیره نویسی غیر 

حضوری اقدام کرد.
پذیره نویسی برای هر فرد دارای کد ملی امکان پذیر بود و 

محدودیت سنی برای متقاضیان وجود نداشت. 
بر اســاس بودجه سال 1399 کل کشور و مصوبات هیأت 
محتــرم وزیران در این زمینه، شــرکت ملــی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران با پذیره نویســی واحد های 
سرمایه گذاری، بخشی از ســهام خود را از طریق سازمان 

خصوصی سازی )به نمایندگی از دولت جمهوری اسالمی 
ایران( واگذار کرد.

امکان ثبت نام از پنجم شهریورماه تا 31 شهریور ماه میسر 
بوده است.

هموطنان ســهام دولت در پاالیشگاه های کشور در قالب 
»صندوق ســرمایه گذاری پاالیشــی یکم« را با 20 درصد 

تخفیف خریداری کردند.

پذیره نویسی واحد های پاالیشی یکم با پات انجام شد 
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واحد نظارت و ارزیابی  از جمله واحدهایی است که طی مدت 
فعالیتش تالش داشته تا با اقداماتی از قبیل کشف پایانه های 
مفقودی، اصالح مستمر فرایند ها و رصد و نظارت در حوزه های 
مختلف، گامی در راستای ارتقا و بهبود شرکت ایران کیش داشته 
باشد. به سراغ علیرضا تهرانی مدیر مستقل واحد نظارت و ارزیابی 

رفتیم و با او گپ و گفتی دراین باره داشته ایم. 

 * یکــی از اتفاقاتی که طی ماه های اخیر در واحد شــما 
رخ داده است، موضوع کشف پایانه های مفقودی است. 

خوشبختانه ایران کیش موفق به کشف و تعیین تکلیف سی 
هزار پایانه مفقودی شده است. عمده فعالیتهای ما از مهر 98 
شروع و طی ماه های اخیر بیش از 12 هزار پایانه مفقودی کشف 
شد. در طول این مدت فعالیت هایی شکل گرفت که منجر به 
اصالح و بازنگری فرایندها شده و مسیر شناسایی این پایانه ها را 

برای ما تسهیل کرد.

*کشف این پایانه ها تا چه میزان توانسته به درآمد شرکت 
کمک کند؟

مســلما تعداد 30 هزار دســتگاه تعداد قابل توجهی اســت 
که باتوجه به تحریم های ظالمانه ای که درگیر آن هســتیم و 
مشکالتی که وجود دارد بازگشــت این منابع به سازمان، در 
راستای خدمت رسانی بیشتر و بهتر به مشتریان شرکت ایران 
کیش می باشد گفتنی است از این تعداد 19 هزار دستگاه در 
چرخه ارائه خدمات و 11 هزار دستگاه به انبار شرکت بازگشت 

داده شده است.

* از اصالح فرایندها برای کشف این پایانه های مفقودی 
صحبت کردید مقصودتان از این اصالحات چیست؟ 

تحول در تماس های خروجی و پیگیری هایی که در این زمینه 
صورت گرفته است. در این خصوص می توان به پیگیری از شعب 
بانک ها با حساسیت و دقت بیشتر، کنترل مدارک، بررسی دوره ای 
تراکنش ها، راه اندازی سیستم ثبت تماس اتوماتیک در خصوص 
پذیرندگان بلک لیست»لیست مســدود شده«، ساماندهی و 
نظارت بر پایانه های خسارتی بر اساس استان و بانک، کنترل و 
نظارت سریال های مفقودی در انبارهای دفاتر و پیمانکاران اشاره 
کرد. این ها مجموعه ای از اصالحاتی است که منجر به اثربخشی 

بیشتر فعالیت ها در شناسایی این پایانه ها شده است.

*چه تغییراتی در داخل واحد نظارت و ارزیابی صورت 
گرفته است؟

اولین اصالحات ما با تغییر نام واحد شکل گرفت، این واحد 

قبال با عنوان واحد بازرسی شناخته می شد با توجه به اینکه 
رویکرد مدیریت محترم عامل، دانــش محور بود این واحد 
به نظارت و ارزیابی تغییر نام داد. تالش شــد تا اصالح کلیه 
فرایندها و روابط بین سازمانی و درون سازمانی شکل بگیرد؛ 
به دلیل گســترده شدن فعالیت شرکت و جذب پیمانکاران 
بســیار زیاد، ابتدا بازنگری و نظم بخشیدن به فعالیت های 
داخلــی و خارجی صــورت گرفت. از همیــن رو در مراحل 
مختلف رصدهای ویژه ای بر روی پیمانکاران، تامین کنندگان 

و توزیع کنندگان مان در بازار داریم. 
در اداره بازرســی طی اقدامات برنامه ریزی شــده، حساس، 
پیچیده و تالش شــبانه روزی شناسایی حلقه های خروج و 
فروش رول، دستگاه، تجهیزات )آداپتور، کابل و...( در چندین 

مرحله انجام پذیرفته است. 
نظارت بر نحوه ی جذب و اســتخدام پرســنل پیمانکاران، 
شناســایی پیمانکاران بازاریابی/ پشتیبانی متخلف از جمله 
دیگر فعالیت هایی است که در اداره بازرسی انجام می پذیرد. 
یکــی از اتفاقات مثبتی که صورت گرفــت، ایجاد ارتباط با 

بازرسی  و  واحدهای حراست 
بانک های طــرف قرارداد بود. 
از پتانســیل های بسیار قوی 
در بانک، واحدهای حراســت 
و بازرســی هستند. ما قاعدتا 
می توانیــم از این پتانســیل 
هم برای شناسایی پایانه های 
مفقودی و هم تعامل بیشــتر 
با شعب استفاده کنیم. بهبود 
روابــط دفاتر با سرپرســتی 
شعب در اســتان یکی دیگر 
از اتفاقــات خــوب رخ داده 
است، هر مشــکلی با مذاکره 
و شفاف سازی و اینکه بتوانیم 

آگاهی دهیم قابل حل شدن است و خدا را شکر این مذاکرات 
و پیگیری ها باعث شد تا تعامالت استانی بسیار بهبود یابد. 

توسعه بازدیدها از مراکز استانی به شهرها در سطح هر استان 
و حومه ها موضوع دیگری بود که باید به آن اشــاره کرد. در 
سال های گذشته بازدیدها غالبا در سطح مرکز استان انجام 
می شد که با توجه به گستردگی شبکه توزیع دستگاه ایران 
کیش بنا را بر این گذاشتیم تا شهرها و حومه استان نیز مورد 
هدف قرار گیرد و بر این شــهرها نیز نظارت داشته باشیم. 
شناسایی پرســنل نخبه، فعال و متخلف را در همه سطوح 
ســازمان مدنظر داشتیم. اگر مشــکالتی در داخل خانواده 

ایــران کیش رخ دهد این موضوع منجر به ناهماهنگی هایی 
می شــود. خانواده ایران کیش باید بیش از پیش به ارتباط 
بین مســئولین و پرسنل آن توجه کند. خدا را شکر، ما آثار 
مثبت این موضوع را در طی این یکســال در شرکت حس 
می کنیم. طی این ماه ها بازنگری و ارتقا روش های بازرســی 
ماموریت های استانی و ارائه گزارشات شامل کنترل و نظارت 
بر نحوه اســتفاده منابع )از تامین تا امحا(، عملکرد دفاتر در 
شهرهای هر استان، عملکرد پیمانکاران و... را هم با جدیت 
دنبال می کردیم. از سویی جلسات متوالی را به منظور اصالح 
فرایندهای ســازمانی با هدف ارتقا سطح کنترل و نظارت بر 

توزیع منابع سازمانی برگزار کردیم.
یکی از اتفاقات جالبی که از چند ماه پیش آغاز شــده است 
شناسایی و بررسی شــکاف دانش در سازمان و ارتقا سطح 
فرهنگ سازمانی است. پیش از این متولی خاصی برای ارتقا 
فرهنگ سازمانی نبود که خوشبختانه این امر در ایران کیش 

انجام شده است. 
پیشرفت هر سازمانی مدیون امنیت و آرامش در آن سازمان 
است، خوشبختانه تیمی که مدیرعامل محترم شرکت انتخاب 
نموده است تعامل بسیار خوب و دوستانه ای با هم دارند و با 
توجه به چالش ها یی که پیشــروی ما بوده است توانستیم با 
هم اندیشی و رهنمودهای ارشادی و حمایتی ایشان امور را 

به پیش ببریم.

*اداره دیگری با عنوان نظــارت بر ابزارهای پرداخت 
نیز وجود دارد در مورد این اداره و فعالیت هایش به ما 

توضیح دهید.
درایــن اداره کلیــه تراکنش هــای درگاه و اپلیکیشــن و 
پرداخت هایی که از این کانال انجام می شود رصد شده است. 
از مهر 98 تا امروز پاسخگویی به ۴۴00 استعالم مراجع قانونی 
صورت گرفته اســت. ایجاد دسترسی در سامانهBI و ارتباط 
مستقیم پلیس فتا تهران جهت مشاهده کلیه تراکنش های 
انجام شــده بر روی درگاه شرکت ایران کیش صورت گرفت 
که باعــث افزایش ســرعت 

رسیدگی به جرائم شد.
ایجاد دسترسی دفاتر شرکت 
جهت ارســال استعالمات در 
سامانه تیکتینگ سبب ارتباط 
بیشتر و سریعتر شده است و با 
مراجع ذیصالح رابطه بهتری 
داشــته ایم نظارت شش دوره 
)دو ماهه( برکلیه پذیرندگان 
اینترنتــی، شناســایی 100 
پایانــه اینترنتــی متخلف از 
اگرچه  دستاوردهاست.  دیگر 
بسیاری از پایانه ها در شاپرک 
بازرســی  و  نظــارت  اداره  و 
شاپرک شناسایی می شود اما این 100 پایانه توسط همکاران 
نظارت و ارزیابی شرکت ایران کیش شناسایی و به شاپرک 

اطالع داده و باعث جلوگیری از اعمال جریمه مالی شد.
اخــذ نمره کامل طی بازدید شــاپرک یکی دیگر از اتفاقات 
خوب بود. ساماندهی نظارت بر پایانه های تستی، نظارت بر 
پرداخت یاران، نظارت و بررسی پذیرندگان اینترنتی و سایر 
پذیرندگان دارای تســهیم، اصالح و بازنگری فرم تســهیم، 
نظارت بر پذیرندگان درگاه پرداخت مشروط، رفع باگ های 
سیستمی شناسایی شده از جمله سایر مواردی است که با 

جدیت مدنظر قراردادیم.

تهرانی، مدیر مستقل نظارت و ارزیابی:
کشف پایانه های مفقودی از اتفاقات خوب بود 

به  ایران کیش موفق  خوشبختانه 
کشف و تعیین تکلیف سی هزار پایانه 
مفقودی شده است. عمده فعالیت های 
ما از مهر 98 شروع و طی ماه های اخیر 
بیش از 12 هزار پایانه مفقودی کشف شد. 
در طول این مدت فعالیت هایی شکل 
گرفت که منجر بــه اصالح و بازنگری 
این  و مسیر شناسایی  فرایندها شده 

پایانه ها را برای ما تسهیل کرد.

پیشرفت هر سازمانی مدیون امنیت 
و آرامش در آن سازمان است، 

خوشبختانه تیمی که مدیرعامل محترم 
شرکت انتخاب نموده است تعامل 

بسیار خوب و دوستانه ای با هم دارند 
که پیشروی  و با توجه به چالش ها یی 
ما بوده است توانستیم با هم اندیشی و 
رهنمودهای ارشادی و حمایتی ایشان 

امور را به پیش ببریم.
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میزان رمیتنس یا همان حواله ی ارزی در جهان رو به کاهش 
است. با گســترش جهانی کووید 19 بی شک شرکت های 
خدمات رمیتنس تحت فشار قرار گرفته اند. طبق نظرسنجی 
که اخیرا توسط اتحادیه بین المللی شبکه انتقال پول انجام 
شده است 97 درصد از 75 شرکت خدمات رمیتنس در بیش 
از 30 کشــور جهان، تغییرات چشمگیری در مورد کاهش 
ناگهانــی میزان حواله ارزی را اعــالم کرده اند. البته که این 
روند نزولی با آمار تخمین زده شده توسط بانک های جهانی 
کامال مطابقت دارد. بانک ها پیــش از این، میزان کاهش را 
تا حدود درســتی تخمین زده اند.حدود 20 درصد در سال 
2020 نسبت به سال 2019 کاهش داشته اند که درواقع طی 

یکسال از 5۴۴ میلیارد دالر به ۴۴5 میلیارد رسیده است!

چالش ها:
در این راســتا عوامل متعددی به عنوان دالیل این کاهش 
برشمرده شده اند. دالیلی که می توان به طور خالصه در ادامه 

به آن اشاره کرد. 
به علت تعطیلی هــا و رعایت فاصله اجتماعی بســیاری از 
شرکت ها تعطیل شده و برخی با پرسنل کم و کاهش ساعات 

کاری مجبور به ادامه کار و فعالیت شدند.
معضالتی نظیر شبکه های محدود و شرایط پرسنلی و کاهش 
میزان رمیتنــس، موانع اصلی شــرکت های خدمات مالی 
هستند. بسیاری از شرکت های خدمات پرداخت رمیتنس در 
ساعات منظم فعالیت نمی کنند. حتی اگر شرکتی در کشور 
مبدا ســر ساعت خدمات ارائه دهد احتماال شرکت مقصد و 
گیرنده، بســته می باشد یا خدمات ارائه نمی دهد. در نتیجه 

تعداد باالیی از تراکنش ها، انجام نشده باقی می ماند.
در کنار مسئله مدیریت نقدینگی، به خطر افتادن سالمتی 

پرسنل شرکت و شعب نیز حائز اهمیت می باشد.
در شــرکت های خدمــات حواله ارزی یا همــان رمیتنس 
ارتباط نزدیک ومســتقیم با مشــتری،پول نقد آلوده،عدم 
وجود دســتگاه های پوز ضدعفونی شــده موجب به خطر 
افتادن سالمتی کارمندان می شود RSPs )خدمات پرداخت 
رمیتنــس( اظهار می کنند که با وجود تهمیدات الزم جهت 
رعایت پروتکل های بهداشتی باز هم کارمندانی داشته اند که 

به کووید 19 مبتال شده اند.
از ســوی دیگر آن ها در حال مبارزه با چالش های نقدینگی 
نیزهستند که به دلیل نرخ ارز ناپایدار و کاهش جریان پول 

نقد به وجود آمده است. 
یکی از مواردی که تعادل سازی مجدد حساب های نقدی و 
دیجیتالی را برهم می زند و مانع آن می شود،کاهش پول نقد 
جاری و جریان پول اســت. همچنین محدودیت های ایجاد 
شــده دررفت و آمدها و حمل و نقل، دسترسی به خدمات 

بانکی را نیز سخت ترو دشوارتر می سازد.
کاهش میزان تجارت و هزینه های جاری برای عملیاتی کردن 

پروژه ها تبدیل به زیان مالی برای بســیاری از شــرکت های 
خدمات رمیتنس می شود.

کاهش تعداد مشــتریان به علت از دست دادن کار و درآمد، 
تعطیلی یا بازگشت اجباری به وطن منجر به کاهش شدید 
میزان رمیتنس یا همان حواله های ارزی شده است.هم زمان 
این شرکت ها مجبور به پرداخت هزینه های مازاد نیزشده اند؛ 
هزینه هایی همچون پرداخت حقوق کارمندان، پرداخت اجاره 

ساختمان و....
در نتیجه فاصله ی بزرگی بیــن کاهش میزان تجارت ها و 
افزایش هزینه های عملیاتی به وجود آمده است که منجر به 
درآمد کمتر برای RSP می شود و ادامه ی فعالیت آن ها را به 

خطر می اندازد.

چاره کار چیست؟ 
آر اس پــی هــا)RSPs( در حال کار بــر روی نوآوری های 

دیجیتال در خدمات خود هستند.
طبق نظرات خود این شرکت ها، یکی از موارد الزم برای ادامه 
خدمت رسانی در راســتای حواله کردن ارزها و جابه جایی 
پول بین المللی، ایجاد خدمات دیجیتالی است که عدم وجود 

آن در این دوران کامال مشهود است.
دراین میان خود شرکت های رمیتنس به این نتیجه رسیده اند 
که در این زمینه عقب هستند و باید تالش بسیاری کنند تا 
خدمــات دیجیتالی ارائه دهند. البته ایجاد امنیت مجازی و 
دیجیتالی برای حفظ حقوق مشــتری در زمینه بین المللی 
دشوارتر و حساس ترخواهد بود اما پیشرفت تکنولوژی این امر 

را امکان پذیر کرده است.
البته ناگفته نماند برخی از آن ها پیش از این با توسعه دادن 
برنامه های تلفن همراه و همکاری های جدید با ارائه دهندگان 
خدمات دیجیتال در کشــور مبدا و مقصــد، کار خود را در 

راستای عملی کردن این هدف آغاز کرده اند.
برخی نیز برای ادغام شدن خدمات رمیتنس با خدمات پولی 
بانکی از طریق اپلیکیشن های موبایل در کشورهای پذیرنده 

برنامه هایی دارند.
خدماتی از قبیل پزشــکی از راه دور و بیمه ی خرد در کنار 
توسعه ی خدمات رمیتنس دیجیتالی نیز در دست بررسی و 

ارزیابی در کشورهای مختلف هستند.
همچنین خدمات پزشکی از راه دور و بیمه خرد همراه با روند 

دیجیتالی شدن حواله ها نیز در دست بررسی است.

نگاهی بر چالش های به وجود آمده در سیستم خدمات رمیتنس:
رمیتنس برای نجات خود باید چه کند؟ 

تحقیق و ترجمه: منیردادپی

اول از همه، دستکش یک بار مصرف بپوشید و کابل برق 
را جدا کنید. اگر باتری لپ تاپ شما قابل جابجایی است، 
آن را خارج کنید. فراموش نکنید که دستگاه های خارجی 

مانند کارت حافظه را قبل از ادامه کار جدا کنید.
مقدار کمی از ماده ضدعفونی کننده را روی یک دستمال 

میکروفایبر بریزید و مواظب باشید تا رطوبت وارد فضای 
داخلی این وسایل نشود.

تمام سطوح خارجی را که از صفحه شروع می کنید با دقت 
تمیز کنید. به آرامی در همان جهت، از باال به پایین پاک 
کنید و اجازه ندهید که آب روی صفحه کلید یا درگاه های 

USB نفوذ کند.
بعد از ضدعفونی کردن، بگذارید لپ تاپ خشــک شــود. 
حاال دوباره صفحه را با یک شیشــه پاک کن تمیز کنید. 
دســتکش ها را در سطل زباله درب دار بیندازید و دستان 

خود را با آب و صابون بشویید.

چگونگی ضدعفونی کردن دستگاه های الکترونیک


