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مرتضی ترک تبریزی عضوهیئت مدیره بانک تجارت، نوش 
آفرین مومن واقفــی مدیر عامل هلدینگ فناوری اطالعات 
بانک تجارت و حمیدرضا شــریفیان معاون راهبری بازار و 
توســعه کســب و کار بانک تجارت به دعوت پیمان طبری 
مدیرعامل ایران کیش با حضور در واحد نگهداری و تعمیرات 

ایران کیش از این واحد بازدید کردند.
مرتضی ترک تبریزی در پایــان این بازدید گفت: آنچه که 
امروز در واحد نگهداری و تعمیرات دیدم این است که ایران 
کیش خود را با شرایط خاص کشور تطبیق داده و با توجه به 
موضوع ارز، بومی سازی دستگاه ها را در دستور کار گذاشته 
و بسیاری از دستگاه ها را در همین جایی که امروز میبینیم 
تولید کرده اســت. این کار برای ســامان دهی به وضعیت 

دستگاه های پوز بسیار کارا بوده است. 
وی اظهار کرد: تا پیش از این به دلیل تعدد پوزهای خارجی 
دچار مشــکالتی بودیم اما امروز این واحد با بومی سازی به 
کار خود سرعت داده و اتفاق بسیار بزرگی را رقم زده است. 
ترک تبریزی گفت: ایران کیش یک شرکت خیلی بزرگ با 

ساماندهی های مناسب در حوزه بانکداری است. فعالیت های 
این شرکت نیاز به تخصص های ویژه و پیچیدگی های خاص 

دارد که این شرکت در آن سر افراز بوده است. 

از وجود این فضا خوشحالم 
پیمان طبری مدیرعامل ایران کیش هم با بیان اینکه همواره 
به این واحد توجه خاصی دارد گفت: خوشــحالم که چنین 
فضایی داریــم و مطمئنم که واحد نگهــداری و تعمیرات 

فرصت بزرگی در راستای پیشرفت ایران کیش است. 
وی افزود: واحد نگهداری و تعمیرات با بومی سازی که انجام 
داده اســت، صرفه جویی های بسیاری ایجاد کرده که خود 
این موضوع نوعی کسب در آمد است اما طبیعتا در آمدهای 

بیشتری از این واحد در آینده ایجاد خواهد شد.
وی افــزود: بایــد از فضای موجود اســتفاده کنیم بیش از 
60نفر نیروی متخصص در این واحد هستند که وظیفه هر 
مدیریت عاملی این اســت که از این نیروهای آموزش دیده 
نهایت استفاده را در راستای اعتالی جایگاه ایران کیش ببرد. 

مطمئنم با مسیری که واحد نگهداری و تعمیرات می پیماید 
مسیر مطلوبی نیز در پیشروی ایران کیش خواهد بود. 

ظرفیت باال
شهره آقابابایی معاون کسب و کار نوین ایران کیش نیز اظهار 
کرد: امروز ما میزبان عضو محترم هیئت مدیره بانک تجارت 
آقای ترک تبریزی،سرکار خانم واقفی مدیرعامل هلدینگ 
فناوری بانــک تجارت و جناب شــریفیان معاونت محترم 
این بانک هســتیم تا بتوانیم خدمات و فضایی را که دراین 
محیط ایجاد شده است به نمایش بگذاریم. این فضای ایجاد 
شــده باعث تعامل و همکاری هرچه بیشتر ایران کیش با 
بانک هاســت. همین االن ظرفیت انجام خیلی از فعالیت ها 
را به واســطه واحد تعمیرات و نگهــداری داریم. با توجه به 
ظرفیت ســخت افزاری و نرم افزاری ایــن مکان می توانیم 

فعالیت هایمان را توسعه دهیم.

هدف ما 
بهزاد علیپور معاون فنــاوری اطالعات نیز در اینباره گفت: 
اتفاقــات خوبی در حوزه تعمیرات و نگهداری صورت گرفته 
اســت روحیه خوب تیم در کنار بحث اشتغال زایی در این 
واحد نیز به خوبی به چشم میاید. فرایند کاری در این واحد 

خیلی خوب دنبال می شود.
فرهنگ فیض بخش مدیر نگهــداری و تعمیرات نیز اظهار 
کرد: امکانات خیلی خوبی در این واحد تدارک دیده شــده 
است، مدیریت عامل ایران کیش شخصا مسائل ما را با دقت 

دنبال می کند و یاریگر ما در تمامی زمینه ها بوده است. 
فیض بخش ادامه می دهد: هدف ما این اســت تا این مکان 
را به عنوان واحد مســتقل بــرای تعمیرات ثبت کنیم و در 
زمینه های مختلف از جمله تولید انواع بوردها منابع تغذیه 
اداپتورها و منابعی که در صنعت پرداخت الزم است قدم های 
بزرگی برداریم و این محیط همچنان گسترش خواهد یافت.

بازدیدمدیران ارشد بانک تجارت
از واحد نگهداری و تعمیرات ایران کیش 

سازمان انتقال خون تهران در پیامی از پیمان طبری مدیر 
عامل ایران کیش قدردانی کرد.

در پیامی که از ســوی دکتر محمدرضا مهدی زاده مدیر 
کل انتقال خون اســتان تهران منتشــر شده خطاب به 
پیمان طبری مدیر عامل ایران کیش آمده است:"مشارکت 
خیرخواهانه و انسان دوستانه شما با هدف کمک به افزایش 
اهدای خون و نجات جان بیماران، نشــان دهنده ایمان و 
مسئولیت پذیری اجتماعی حضرتعالی و همکاران عزیزتان 

است. 

این رفتار دلســوزانه شما دراین روزهای سخت، در اذهان 
مجموعه خدمتگزاران انتقال خون استان تهران و بیماران 

نیازمند به خون به یادگار خواهد ماند. 
با دعا برای سالمتی همه مردم ایران عزیزمان، امیدواریم 
همه باهم دراین روزها و شرایط ویژه بتوانیم کمک رسان و 

نجات بخش جان بیماران نیازمندبه خون باشیم. "
گفتنی است نزدیک به 200 نفر از پرسنل ایران کیش در 
روز اهدای خون با حضور تیم ســیار سازمان انتقال خون 

دراین شرکت به اهدای خون پرداختند.

قدردانی سازمان انتقال خون از پیمان طبری مدیر عامل ایران کیش
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مراســم معارفه اعضــای هیئت مدیره جدیــد و همینطور 
قدردانی از حمیدرضا شــریفیان رئیس سابق هیئت مدیره 
ایران کیش با حضور معاونین و مدیران بانک تجارت، ایران 

کیش و اعضای هیئت مدیره برگزارشد.
حمید رضا شریفیان در این مراسم با اشاره به اتفاقات خوب 
و نگاه جدیدی که به ایران کیش تزریق شد گفت: دردوسال 
گذشــته تالش کردیم کانال های کسب درآمدی را افزایش 
دهیم افزایش کانال های درآمدی شرکت بسیار حیاتی است 
و بایــد از درآمدهای تک محصولی فاصله بگیرد، با پیگیری 

این موضوع ظرفیت های بزرگی را ایجاد کردیم.
وی ادامه داد: با وجود پیمان طبری مدیر عامل ایران کیش 
مسیر به جلو پیش رفت و با پروژه ها و طرح های ایجاد شده 

به ویژه در سوخت روندهای بسیار خوبی شروع شده است. 
به آینده شرکت بسیار امیدوارم.امیدداریم تا در آینده شرکت 

نتایج بسیار خوبی را شاهد باشیم. 
شریفیان گفت: درتمام این مدت تالش کردم عضو کوچکی 

باشم که درمجموعه ایران کیش بتواند کاری انجام دهد.
پیمان طبری مدیرعامل ایران کیش نیز اظهارکرد: همراهی 
با جناب شریفیان باعث افتخاربود.خیلی چیزها ازایشان یاد 

گرفتیم و از حمایت ایشان کمال تشکر را دارم.
طبری گفت: در ســال 98 یازده درصد بیشتر از پیش بینی 

EPS خود را محقق کردیم.
وی افزود: در چهار ماه اول سال رشد خیلی خوبی در تعداد 
تراکنش کارتخوان داشتیم و در بحث ای پی جی پیش بینی 

میکنیم تا پایان مردادماه دوپله دیگرصعود داشته باشیم که 
در مجموع یکســال و چندماه گذشته به معنای چهار پله 

صعود ما در رتبه ای پی جی خواهد بود.
درادامه از زحمات شریفیان قدردانی و آقایان درگاهی، مالی 
و کشوری به عنوان اعضای هیئت مدیره جدید ایران کیش 

از سوی بانک تجارت معرفی شدند.
گفتنی اســت در این مراسم سید محمود احمدی و عباس 
ابراهیمی معاون فناوری و معاون سرمایه گذاری بانک تجارت 
در مراســم تجلیل ازشریفیان حضور داشتند و به این نکته 
اشــاره کردندکه حمیدرضا شــریفیان بــا تغییراتي که در 
این مدت در ایران کیش انجام دادباعث رشــد و شــکوفایي 

ایران کیش شد.

اعضای هیئت مدیره جدید ایران کیش معرفی شدند 
شریفیان: در طی یکسال و نیم اخیر 

ایران کیش ظرفیت های بزرگی ایجاد کرد
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 همواره می خواهیم کاربران ما از طریق دریافت خدماتشان از ایران کیش حس خوبی داشته باشند و 
از طرق مختلف و کانال های متفاوت به این خدمات دست پیدا کنند 

 زیر ساخت هایی در قسمت پوز فراهم کردیم. نرم افزارهای خیلی خوبی با سرویس های ارزش افزوده روی 
پوز داریم. بهبود خیلی خوبی در زمان اجرای تراکنشها روی پوزهایمان داشتیم 

 دستاوردهای فنی و موضوعاتی از جمله استفاده از بانک های اطالعاتی NO SQl و IN MEMORY داشتیم تا 
با قدرت دستیابی باالتر به ثبت اطالعات بپردازند. افزونگی منابع که به پذیرش حجم تراکنشی بیشتر منجر 
خواهد شد و همچنین قابل اعتماد بودن و پایداری بیشتر سرویس هایی که داریم در دستور کار است. مثال 

در IPGخیالمان راحت است که کیفیت و خدمات درگاهی ما رشد قابل توجهی کرده است
 ما همیشه سعی کردیم در لبه تکنولوژی از جدیدترین و به روزترین تکنولوژی های دنیا استفاده کنیم

بــا بهزاد علیپور معاون فناوری اطالعات ایران کیش در باره 
محصوالت و البته تعامالت ایران کیش در حوزه نرم افزار هم 
صحبت می شویم و پیرامون اینکه عمده چالش های فناوری 
اطالعات در حوزه صنعت پرداخت کشور چیست می پرسیم. 
هرچند برخی معذوریت های تجاری مانع آن است تا علیپور 
از بســیاری محصوالت جدید ایران کیش سخن بگوید اما 
از حرف هایــش این طور پیداســت که حرکــت کنونی در 
این حــوزه به ویژه در ایران کیش را مثبت ارزیابی می کند. 
تحریم های کشور دســت متخصصین فناوری اطالعات در 
صنعت پرداخت را بسته اما این امر مانع حرکت روبه جلوی 

آن ها نشده است.

*آقای علیپــور از محصوالت جدید ایــران کیش در 
سال99 چه خبر؟

طبیعی اســت که چند محصول به ســرانجام رسیده که تا 
قبــل از زمــان رونمایی نمی توانیم آن هــا را معرفی کنیم. 
همکاری هــای خیلی خوبــی با بانک تجارت داشــتیم که 
منجربه پروژه هایی مانند ETF شد و این بانک سومین بانک 
در این زمینه لقب گرفت. خدمات هم در شــعبه به صورت 
حضوری و هم از طریق درگاه و غیر حضوری ارائه شــد در 
قسمت واگذاری سهام عدالت نیز بانک تجارت، دوم شد که 
همکاری خیلی خوبی در این زمینه بود و همین ها باعث شد 
تا ما بتوانیم پروژه های جدیدی معرفی کنیم که در دستور 
کار معاونت فناوری قرار گرفته است. از سویی نرم افزارهای 
موبایلی ما دچار تغییرات چشمگیری خواهد شد. در مجموع 

در ارائه محصوالت تنوع خیلی خوبی داریم.

*در ســال 99 همکاری های ویژه و کالنی نیز با برخی 
سازمان ها داشته ایم.

خوشبختانه موفق شــدیم با همکاری بانک تجارت یکی از 
درگاه های شــرکت چاپ و نشر و افست باشیم که توزیع و 
پخش کتاب های درســی را برعهده دارد.هم اکنون یکی از 
دو درگاه اینترنتی چاپ و نشــر و افست ایران کیش است. 
با شــرکت سایپا توافقی داشتیم که یکی از درگاه های فعال 
ســایپا در زمینه »آی پی جی« باشیم، با تیم های ورزشی 
تحت عنوان باشــگاه هواداری همکاری هایی را آغاز کردیم 
و چند شــرکت بزرگ دیگر را نیــز در این زمینه همراهی 

می کنیم. 
 

*چه برنامه هایی برای توسعه زیر ساخت ها و امکانات 
در حــوزه فناوری اطالعات داریــد و تا چه میزان این 

برنامه ها در چارچوب بانکداری نوین پیشرفته است؟
همواره می خواهیم کاربران ما از طریق دریافت خدماتشان 
از ایران کیش حس خوبی داشــته باشند و از طرق مختلف 
و کانال های متفاوت به این خدمات دســت پیدا کنند. مثال 
برای ارائه رمز دوم پویا برای ثبت نام با توجه به کمبود وقت 
و تعجیلی که برای انجام دادن این کار بود درگاه »یو اس اس 
دی« را فراهم کردیم تا مشــتریان از این طریق هم بتوانند 
خدمات دریافت کننــد. در زمینه های دیگر غیر از موضوع 
زیر ساخت که اشــاره کردید ما تالش کردیم تا خدمات با 

کیفیتی را ارائه کنیم دستاوردهای فنی و موضوعاتی از جمله 
 IN MEMORY و NO SQl اســتفاده از بانک های اطالعاتی
داشتیم تا با قدرت دستیابی باالتر به ثبت اطالعات بپردازند. 
افزونگی منابع که به پذیرش حجم تراکنشــی بیشتر منجر 
خواهد شــد و همچنین قابل اعتماد بودن و پایداری بیشتر 
IPG سرویس هایی که داریم در دســتور کار است. مثال در

خیالمان راحت است که کیفیت و خدمات درگاهی ما رشد 
قابــل توجهی کرده و ما میتوانیــم از لحاظ تعداد تراکنش 
پذیرای تراکنش های باالتر باشیم. همچنین مطمئن هستیم 
که این کیفیت با شــرایط مناسب به دست کاربر و مشتری 

خواهد رسید. 
زیر ساخت هایی در قسمت پوز فراهم کردیم. نرم افزارهای 
خیلی خوبی با ســرویس های ارزش افزوده روی پوز داریم. 
بهبود خیلی خوبی در زمان اجرای تراکنشها روی پوزهایمان 
داشتیم. نرم افزارهایمان را بومی کردیم و خودمان تکنولوژی 
آن را در اختیــار داریم و مصرف رول و کاغذ این پوزها را به 

حداقل رساندیم. 
 

*همــواره تغییرات و تحوالت نوین در صنعت خدمات 
بانکداری رخ می دهد تا چه اندازه ایران کیش همگام با 

این تغییرات و تحوالت بوده است؟
ما همیشــه ســعی کردیم در لبه تکنولوژی از جدیدترین 
و به روزتریــن تکنولوژی های دنیا اســتفاده کنیم. چه در 
زمینــه بانک های اطالعاتی چه در زمینه زیر ســاخت های 
نرم افزاری، تکنولوژی هایی برای ارتقای کیفیتمان داشته ایم. 
مــا از توانمندی تیم قابلی که داریم اســتفاده می کنیم. از 
مشــورت های خوب و آدم های با دانــش و صاحب تجربه 
بهره می بریم و جزو برترین شــرکت های پرداخت هستیم. 
همچنین به لحاظ جهانی از تکنولوژی های روز دنیا استفاده 

می کنیم.
 

*مجموعه این امکانات تا چه اندازه می تواند پاسخگوی 
نیاز کشور باشد؟

کیفیت، موضوع نســبی است. هرچه قدر شما از تکنولوژی 
روز اســتفاده کنید و هر چه قــدر کیفیت خدماتتان را باال 
ببرید و پایداری سیستم هایتان را افزایش دهید بازهم جای 
توسعه و رشد وجود دارد. من فکر می کنم که با توجه به باز 
خوردهایی که داشتیم در حوزه های مختلف رضایت کاربران 
را جلب کردیم، همچنین برنامه های ویژه ای برای ارتقایمان 
در حوزه موبایل داشــته و نرم افزارما ارتقای کیفی بســیار 
چشمگیری خواهد داشت، مطمئنیم اپلیکیشن ما در آینده 
کاربران را با سرویس های بسیار خوب و متنوع راضی خواهد 

کرد. اما در این مسیر پایانی نیست. 
 

*اگــر بخواهیــم در زمینه حوزه تکنولــوژی صنعت 
پرداخت مقایسه ای با کشــورهای توسعه یافته داشته 
باشیم نسبت به آن ها در کجا هستیم و یا چه موانعی در 

این زمینه داریم تا به آن ها برسیم؟
فرق عمده ای که ما و متخصصین ما با بیشــتر کشورهای 
توســعه یافته و یا حتی همجوار خودمان دارند این اســت 
که ما بدون پشــتیبانی شــرکت های تولید کننده این زیر 
ساخت ها را داریم و سرویس ها را راهبری می کنیم اما برای 
متخصصین کشــورهای دیگر قابل تصور نیســت که بدون 
ارتباط با آن شرکت ســازنده نرم افزار یا زیرساخت بتوانند 
خودشان مشکالت خودشان را رفع کنند. این تفاوتی است 
که متخصصین ما نه فقط با همسایگان بلکه حتی با خیلی از 
کشورهای توسعه یافته دارند. ما بدون پشتیبانی شرکت های 
تولید کننده، این زیرساخت ها را راهبری می کنیم. این کاری 
اســت که متخصصین ای تی در یک جنگ سخت تحریمی 
انجام دادندو دســتاورد خوبی هم داشــتند ولــی واقعا کار 

دشواری است.
 

*مستر کارت و ویزا کارت چه درزمانی در ایران شکل 
می گیرد؟

ما در زنجیره ای که برای شبکه پرداخت وجود دارد با توجه 
به شرایط تحمیلی امکان مراوده را نداشته ایم و این شرایطی 
است که به ماتحمیل شده است. ما در جاهایی مشکل داریم 
که به تعامالت با اینگونه سیستم ها مربوط می شود که این 
موضوع هم چندان به ای تی مربوط نیست به بخش ها و پرو 

تکل های دیگر در این زمینه مربوط است.
 

*تعامالت ایران کیش با بانک ها و موسسات را چگونه 
می بینید؟

من فکر می کنم امروز به شــناخت خیلــی خوبی از نیازها 
و توانایی های یکدیگر رســیده ایم. خوشــبختانه تعاریف ما 
مشخص اســت و همواره تالش می کنیم تا با هماهنگی و 
دقت الزم امور را پیش ببریم. خوشــبختانه مدیران ارشــد 
بانک ها همیشــه حامی ایران کیش بودنــد. چه در حوزه 
فناوری اطالعات و چه در بخش کســب و کار تالش شبانه 

روزی باعث شده است تا خدمات خیلی خوبی ارائه دهیم.
 

*پیشــنهاد خاصی برای بیشــتر شــدن این تعامالت 
ندارید؟

در حــوزه فنــی واقعا در مســیری که می خواســتیم گام 
گذاشــته ایم. در زمینه کســب و کاری آمادگــی داریم تا 
به توافقات بیشــتری دســت یابیم و ســرمایه گذاری های 

گسترده تری برروی این زیرساخت های فراهم شده بشود.

بهزاد علیپور معاون فناوری اطالعات ایران کیش:
مسیر ارتقای کیفیت پایان ندارد 
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پــروژه ترون کــه ارز دیجیتال تــرون )Tron( که با عبارت 
اختصاری TRX در ســایت های معاملــه ارزهای دیجیتال 
نوشته می شــود، یکی از نتایج آن است، در اصل نه یک ارز 
دیجیتــال یا حتی پلتفرم بالکچین مثل EOS، بلکه فراتر از 
آن یک پروژه بســیار بلندپروازانه برای ایجاد یک اینترنت 
غیرمرکزی، یک پلتفرم بالکچین برای قراردادهای هوشمند 
 dApps یا )Decentralized Apps( و اپلیکیشن های غیرمرکزی

است.
استفاده از قراردادهای هوشــمند در کنار اینکه ترون یک 
پلتفرم برای توسعه اپلیکیشــن های غیرمرکزی است این 
مســئله را بدیهی می کند که پروژه تــرون از این دو جنبه 
به نوعی در رقابت با مشهورترین ارز دیجیتال از این نوع یعنی 

اتریوم است.
اما ارز دیجیتال ترون تفاوت هایی با اتریوم دارد که در نهایت 
باعث می شود کاربرد ترون برای کارهای متعددی بر مبنای 
ارزهای دیجیتال و قراردادهای هوشــمند، بســیار فراتر از 

اتریوم باشد.
در شــبکه ارز دیجیتال ترون یا TRX برخالف اتریوم که از 
فرآیند اثبات کار اســتفاده می کند، از فرآیند اثبات دارایی 
)Proof of Stack( برای تایید تراکنش ها اســتفاده می شود. 
بگذارید پیش از ادامه توضیحات درباره این پروژه، توضیحات 

مختصری در مورد فرآیند اثبات دارایی ارائه دهیم.

فرآیند اثبات دارایی چطور کار می کند؟
ارزهای دیجیتال متعددی در دنیــای امروز از روش اثبات 
دارایــی برای تایید تراکنش ها اســتفاده می کنند. شــاید 
مشــهورترین آن ها ارز دیجیتال تلگرام باشد که البته چند 
وقت پیش، نیمه کاره رها شد. فرآیند اثبات دارایی برخالف 
فرآیند اثبــات کار که در اتریــوم، بیت کوین و الیت کوین 
استفاده می شود، هم سرعت باالیی دارد و هم انرژی بسیار 

کمی برای تایید تراکنش ها مصرف می کند.
فرض کنید یک قرعه کشــی وجود دارد که شما باید برای 
شــرکت در آن مثال با خرید محصوالت شرکت خاصی، کد 
قرعه کشی به دست آورید. هرچقدر تعداد کدهای قرعه کشی 
شما بیشتر باشد شانس برنده شدن شما نیز بیشتر می شود. 
این کدهای قرعه کشی دارایی شما هستند. هرچقدر بیشتر 
خرج کنید و بیشــتر از محصوالت شــرکت بخرید، تعداد 
کدهای بیشتری نصیبتان می شود. در نتیجه شانس برنده 
شدن شما مستقیما با میزان هزینه ای که می کنید تناسب 

دارد.
در فرآیند اثبات کار البته قرعه کشــی در کار نیست. بلکه 
رای گیری و توافق بین نودها )Node( ایجاد می شــود. نودی 
که دارایی بیشتری داشــته باشد، در این رای گیری شانس 

بیشتری برای برنده شدن دارد.
رای دهنــدگان هم تنها نودها نیســتند. بلکه کاربران دیگر 
که نود نیستند می توانند درصورتی که دارایی شان از حدی 
بیشتر باشد و بخواهند، می توانند در رای گیری شرکت کنند 

و به نود خاصی رای بدهند.
کل قضیــه این اســت که مشــوق ها و ابزارهایــی که در 
فرآیندهای اثبات دارایی وجود دارد، عموم رای دهندگان را 
تشــویق می کند که به نودی که دارایی بیشتری دارد رای 

بدهند.
در یک شبکه ارز دیجیتال، تایید تراکنش ها توسط نودهای 
متصل به شبکه انجام می شود؛ اما برای اینکه فردی بخواهد 
یک نود باشــد، باید حداقلی از آن ارز دیجیتال را در کیف 

پول خود داشته باشد.
ایــن تایید تراکنش بر پایه قواعدی انجام می گیرد که موقع 
ایجاد ارز دیجیتال وضع شــده اند. وقتی تراکنشی در شبکه 

ایجاد می شود، همه رای دهندگان روی این مسئله رای گیری 
می کنند که تایید این تراکنش یا بسته  تراکنش را چه نودی 

انجام دهد.
وقتی در این رای گیری یک نود برنده شد، آن نود شروع به 
تایید و اعتبارسنجی تراکنش های آن بالک خاص می کند. 
وقتــی این نود تایید کرد که همــه تراکنش های داخل آن 
بالک خاص درست هستند، آن بالک را به صورت دیجیتالی 
امضا می کند و برای اتصال به بالکچین به شبکه می فرستد. 

در نتیجه یک بالک تولید می گردد.
این حالت کارمــزد تراکنش های داخــل آن بالک به این 
نود اختصاص می یابد. توجه داشــته باشــید که در فرآیند 
اثبات دارایی برخالف اثبــات کار، پاداش تایید تراکنش ها 
فقط کارمزد آن تراکنش ها اســت و شبکه به نودی که یک 
بالک رو تایید کرده پاداش نمی دهد و توکن جدیدی تولید 

نمی کند.

 پایــان کابــوس ســرمایه گــذاران ارزهای 
دیجیتــال؛ بیت کوین آمــاده ورود به کانال 

جدید
از آن سو اگر این نود کاری خارج از قوانین شبکه انجام دهد 
و مثال تراکنش های دارای تقلب را تایید کند، نه تنها پاداش 
دریافت نمی کند بلکه بخشــی از دارایی خود را نیز از دست 
می دهد. تا زمانی که میزان دارایی اولیه برای اینکه فرد بتواند 
نود تاییدکننده تراکنش باشد به اندازه ای باشد که جریمه کار 
خالف بیشتر از کارمزد تراکنش ها باشد، این نود مجبور است 

که درست و قانونی کار کند.

قــدرت مدیریتــی کاربــران در ارز دیجیتال 
ترون

در کنار این ها داشتن دارایی در شبکه ارز دیجیتال ترون به 
اعضا و هر کســی که این ارز را دارد، قدرت و حقوقی برای 

مدیریت شبکه می دهد.
این قدرت و حقوق به کاربران اجازه می دهد که متناسب با 
دارایی خود در مدریت شبکه دست داشته باشند. هر کسی 
کــه ارز دیجیتال ترون را دارد، حــق رای دادن دارد. با این 
حق رای می تواند اعضایی را برای فعالیت های آینده شبکه 

انتخاب کند.
اگر هم خود نخواهد در رای گیری ها شرکت کند می تواند آن 
را به عهده کاربران یا نودهایی بگذارد که به آن ها اعتماد دارد 

و به بیانی آن ها را نماینده خود بکند.

اپلیکیشــن ها غیرمرکــزی در ارز دیجیتال 
ترون

شــبکه ترون یک پلتفرم برای توسعه دهنده هایی است که 
می خواهند توکن های خود را بر پایه این شبکه ایجاد کنند. 
مثل ارز دیجیتــال تتر که پیش ازاین بــه آن پرداخته ایم، 
می توان بــر پایه پلتفرم ترون اپلیکیشــن های غیرمرکزی 
ســاخت که خود توکن مجزا همراه با قراردادهای هوشمند 

داشته باشند اما وابسته به ارز دیجیتال ترون باشند.
ارز دیجیتال تتر از بالکچیــن بیت کوین، بالکچین اتریوم 
و بالکچین ارز دیجیتال تــرون برای ایجاد توکن های خود 
 ERC20 استفاده می کند. ارز دیجیتال تتر از توکن هایی با نام
که در اتریوم وجود دارند برای تولید بخشــی از توکن های 

خود بهره می برد.
همچنین تتر از توکن هــای TRC20 که ارز دیجیتال ترون 

وجود دارند نیز برای خلق توکن های خود بهره می برد.
در ارز دیجیتــال تــرون می توان با اســتفاده از توکن های 
TRC20 و TRC10 برای خلق توکن ها در اپلیکیشــن های 
غیرمرکزی دیگر اســتفاده کرد. البته جزئیات فنی چنین 
چیزی هم فراتر از این مقاله و هم فراتر از دانش فعلی من در 
این مورد اســت. به همین دلیل در حوزه توضیحات فنی به 

همین مسائل بسنده می کنیم.
این ها البته مواردی هستند که در دیگر پلتفرم ها و ارزهای 
دیجیتال مثل EOS هم وجود دارند. چیزی که در این میان 
ترون را از پلتفــرم قدرتمندی مثل EOS جدا می کند، ایده 
بلندپروازانه آن برای ایجاد اینترنت غیرمرکزی است که خود 

از اهمیت به سزایی برخوردار است.
ما در ادامه به این جنبه از پروژه ترون می پردازیم.

توکن های بیت تورنت
از جملــه توکن های دیگری که بر پایــه ارز دیجیتال ترون 
 )BitTorrent Tokens( ساخته شده اند، توکن های بیت تورنت
یا BTT هستند. کسانی که ارز دیجیتال ترون یا TRX را در 
کیف پول دیجیتال خود دارند، به صورت رایگان توکن های 
بیت تورنت را نیز دریافــت می کنند. اگر با اصطالحات بازار 
ارزهای دیجیتال آشنا باشید می دانید که این دریافت رایگان 

توکن های یک ارز دیجیتال، ایردراپ )Airdrop( نام دارد.
توکن های بیت تورنــت در روز یازدهم ماه  میالدی هرماه تا 
ســال 202۵ به کیف پول دیجیتال دارندگان ارز دیجیتال 

توکن واریز می شود.

ارز دیجیتال ترون چیست؟
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اینترنت غیرمرکزی با بیت تورنت
منظور از اینترنــت غیرمرکزی اینترنتی اســت که در آن 
سرورهای مرکزی برای ذخیره سازی داده های اینترنت مثل 

داده های وب سایت ها وجود ندارد.
در اینترنتی که تا به امروز وجود داشــته اســت، مثال شما 
هنگامی که می خواهید یک وب سایت را ببینید، آن را از یک 
سرور بزرگ واقع در یک مرکز داده دریافت می کنید. وجود 
اینترنت غیرمرکزی این امکان را می دهد که شــما بتوانید 
برای مشاهده یک وب سایت آن را از کامپیوتر دیگر کاربران 
به صورت فــرد به فرد )Peer-to-peer( یا همان p2p دریافت 

کنید.
البته شما همین االن هم می توانید کامپیوتر خود را به یک 
ســرور و میزبان وب ســایت تبدیل کنید، اما چنین کاری 

دردسرهای فراوانی دارد.
پروژه اینترنت غیرمرکزی ترون این امکان را فراهم می آورد 
کــه حتی کاربران با دانش فنی کم هم بتوانند چنین کاری 
انجام دهند. چنین اقدامی باعث می شود عمال بتوان جلوی 
هرگونه سانســور شــدن را در اینترنت بگیریم و از آن سو 

دسترسی بیشتری به همه کاربران بدهیم.
مشابه این مسئله سال هاســت که در پروژه تورنت شرکت 
بیت تورنت اجرا شــده اســت. پروتکل تورنت ابزاری برای 
به اشــتراک گذاری و دانلود فایل ها اســت. با این ابزار شما 
هنگام دانلود فایل ها، به ســرور خاصی وصل نمی شــوید. 
بلکه به کامپیوتر کسانی وصل می شوید که کل آن فایل یا 
بخش هایی از آن را روی کامپیوتر خود دارند یا حتی در حال 

دانلود بخش های دیگر فایل هستند.
 

اعالن جنگ به بیت کوین در ایاالت متحده
چنین کاری عمال باعث می شــود شــما بتوانید به راحتی 
به فایل های که دیگران به اشــتراک می گذارند مســتقیما 

دسترسی داشته باشید.
این دسترســی، شــبکه تورنت را به یکی از محبوب ترین 
ابزارهای اینترنت تبدیل کرده است و به همین دلیل شبکه 
تورنت در ســال 2019، 2.1۴ درصد از کل ترافیک شبکه 

اینترنت را استفاده می کرد.
 )Justin Sun( ازاین روی در جوالی 2018 جاســتین ســان

بنیان گذار پروژه ترون، شــرکت بیت تورنت را با قیمتی بین 
120 تا 1۴0 میلیون دالر خرید. قیمت دقیق این خرید تا به 

امروز به صورت رسمی اعالم نشده است.

وبالگ های بر پایه بالکچین
در راســتای ایجاد یک اینترنت غیرمرکزی، جاستین سان 
 )Steemit( بنیان گذار ارز دیجیتال ترون، وب سایت استیم ایت

را در فوریه سال 2020 خریده است.
وب سایت استیم ایت یک پلتفرم وبالگ نویسی مثل مدیوم 
)Medium.com( اســت که نویســندگان می توانند با انتشار 
مقاله در آن با توجه به میزان بازدیدهای خود پول دریافت 
کنند. تفاوت استیم ایت با بقیه پلتفرم های وبالگ نویسی در 
این است که این پلتفرم کامال بر پایه بالکچین نوشته شده 

است.
مثل مدیوم نویسندگان در این پلتفرم هم در ازای بازدیدهایی 
که دارند، مبلغی دریافت می کنند. این مبلغ در استیم ایت نه 
با دالر بلکه با ارز دیجیتال این پلتفرم یعنی Steem پرداخت 

می شود.
شــرکت اســتیم )Steem Ltd.( در 2۴ مارس 2016 توسط 
دن الریمر )Dan Larimer( بنیان گذاری شــده است و دفتر 

مرکزی آن نیز در ایالت ویرجینیای آمریکا است.

ارز دیجیتال ترون باالتر از اتریوم
گفتیم که ارز دیجیتال ترون در تالش است با اتریوم رقابت 
کنــد. از جمله جنبه هایی که ارز دیجیتــال ترون با اتریوم 
رقابت می کند، قراردادهای هوشــمند هستند. قراردادهای 
هوشمند بســته  کدهایی هســتند که می توان همراه یک 
تراکنش ارسال کرد. این بسته های کد می تواند شروطی را 
در یک تراکنش ثبت کند که بدون وجود یک ضامن اجرایی 

خارجی، به صورت خودکار اجرا شود.
در شبکه ارز دیجیتال ترون می تواند در ثانیه 2000 تراکنش 
را انجام داد. البته این یک عدد نظری اســت و ممکن است 
در شرایط مختلف تراکنش ها با این سرعت روی ندهند. در 
شبکه اتریوم سرعت تراکنش ها به صورت نظری 2۵ تراکنش 

در ثانیه و به صورت عملی تنها 1۵ تراکنش در ثانیه است.
این مســئله در کنار انــرژی و تجهیزات بســیار زیاد الزم 
برای تایید تراکنش ها در شــبکه اتریوم باعث شده است که 

توسعه دهندگان اتریوم از مدت ها پیش به فکر تغییر سیستم 
تایید تراکنش ها از اثبات کار به اثبات دارایی بیفتند.

این تغییر که در نهایت موجب دوشــاخه شــدن بالکچین 
اتریوم خواهد شد. به دلیل نوع سیستم مدیریتی در شبکه 
اتریوم چنین تغییری به این زودی ها عملی نخواهد شد. اما 
از همین ابتدا برخی از فعالین ارزهای دیجیتال این نســخه 

جدید اتریوم را اتریوم 2 نام گذاری کرده اند.
در کنار این ها سرعت تشکیل بالک ها در شبکه ارز دیجیتال 
ترون ۳ بالک در هر ثانیه اســت. سرعت تشکیل بالک در 
شبکه اتریوم، یک بالک در 1۵ ثانیه و در شبکه بیت کوین، 

یک بالک در 10 دقیقه است.
از آن ســو زبان برنامه نویســی در شــبکه اتریوم سالیدیتی 
)Solidity( است. این یک زبان برنامه نویسی جدید است و به 
همین دلیل افراد کمی هستند که آن را بلدند و یادگیری آن 

نیز زمان بر و هزینه بر است.
این در حالی اســت که در ارز دیجیتــال ترون از زبان های 
برنامه نویســی متعدد و محبوبی مثل جاوا استفاده می کند. 
اســتفاده از زبان های برنامه نویسی محبوبی که بسیاری آن 
را بلد هســتند، برنامه نویس های متعددی را برای نوشــتن 
اپلیکیشن های غیرمرکزی یا dApps در شبکه ارز دیجیتال 

ترون تشویق می کند.

ارز دیجیتال ترون و همکاری با سامسونگ
در اکتبر 2019 ترون اعالم کرد که با شــرکت سامسونگ 
قــرارداد همکاری امضا کرده اســت. با این همــکاری ارز 
دیجیتال ترون در فروشگاه بالکچین کی استور سامسونگ 

)Samsung Blockchain Keystore( در دسترس خواهد بود.
این فروشــگاه مخصوص اپلیکیشــن های غیرمرکزی است 
که سامســونگ مشخصا برای در دسترس قرار دادن چنین 
اپلیکیشن ها ایجاد کرده است. با این کار ارز دیجیتال ترون 
به راحتی در دســترس تمام کاربران گوشی ها کامپیوترهای 

سامسونگ در جهان قرار می گیرد.
عالوه بر این هــا ترون برای ســاخت ارز دیجیتال پایداری 

دیگری به اسم USDJ و JST نیز استفاده شده است.
همه این ها نشان می دهد که ترون یکی از ارزهای دیجیتالی 
اســت که شاید ارزش ســرمایه گذاری برای آینده را داشته 

باشد.

تفاهم نامه همکاری ایران کیش با شــرکت آب و فاضالب 
استان گیالن امضا شد. 

این تفاهنامه با حضور سید محسن حسینی رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل شــرکت آبفای گیالن و پیمان طبری 
مدیر عامل ایران کیش در راستای توسعه زیر ساخت های 

آب و فاضالب استان به امضا رسید. 
سید محسن حسینی با بیان اینکه این شرکت نیاز دارد تا 
به روش بسیار راحت اطالعات مالی قبوض را به مشترکین 
منتقل و شــرایطی برای مردم فراهم کند که آنها بتوانند 
قبوض خودشان را به ســادگی پرداخت نمایند گفت: ما 
وظیفه داریم تا ساده ترین راه ها را اختیار مردم قرار دهیم، 
درتفاهمنامه با ایران کیش به دنبال این هستیم تا بتوانیم 
بستر مالی مورد نیاز ارتباط با مردم را فراهم کنیم با توجه 
به امکانات بسیار خوبی که در نرم افزار پات دیده شده است 

ازاین اپلیکشین استفاده خواهیم کرد.
حســینی افزود: پات به عنوان یک نرم افزار روان می تواند 
امکانات اشــتراک گیری را فراهم و مشترکین بیشتری را 
وارد نرم افزار کند، نوید یک همکاری بسیار خوب با ایران 

کیش را میدهم. 
مدیرعامل و رئیس هیت مدیره شرکت آبفای گیالن گفت: 
قرار اســت از طریق پات یک لینک ارتباطی با مشترکین 

خودمان برقرار می کنیم، تا اطالعات قبوض خود را دریافت 
از سوابق آن آگاهی یافته و به پرداختش اقدام کنند. تسهیل 
در فرایند پرداخت توسط این اپلیکیشن انجام خواهد گرفت. 
وی با بیان اینکه شــرکت های آب و فاضالب استان های 
مختلف شــرکت های مســتقلی هســتند اما تمامی این 
شــرکت ها ارتباطاتی از لحاظ مهندسی با یکدیگر دارند، 
اظهارداشــت: روش های متفاوتی که شرکت های استانی 
استفاده می کنند در همایش مدیران ارشد بیان و مزایای 
آن تشــریح می شــود، این موضوع مارا ترغیب می کند تا 

باقی اســتان ها نیز ازاین مسئله اســتفاده کنند، ممکن 
است از ســوی ما نیاز نباشد تا تبلیغ زیادی برای این نرم 
افزار کنیم، چون نــرم افزارهای کاربردی راه خودشــان 
را خودشــان باز می کنند.حسینی با بیان اینکه در استان 
گیالن چیزی نزدیک به یک میلیون مشترک خانواروجود 
دارد درباره نحوه اطالع رسانی پیرامون ایجاد چنین امکانی 
در پات از ســوی آبفا گفت: قطعا بعد از طی مراحل الزم، 
از طریق شــرکت مهندسی آب و فاضالب کشور دراینباره 

اطالع رسانی خواهیم کرد.

شرکت آبفای استان گیالن با ایران کیش تفاهمنامه همکاری امضا کرد 
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ویروس کرونا نه تنها بر ســالمت جسمانی و روانی جامعه 
اثرگذار بوده اســت بلکه صنعت مالی جهانــی را نیز دچار 
تغییرات چشــمگیری کرد. اثرات و تغییرات به وجود آمده 
جنبه هــای منفی و مثبــت دارد که یکــی از نتایج مثبت 
درصنعت مالی گرایش مردم به استفاده از کارت های بانکی 
و خدمات الکترونیکی بوده است که رشد خوبی در عملکرد 

فین تک به وجود آورده است.
زمانی که ســازمان بهداشــت جهانی اعالم کرد اســتفاده 
از پول نقد موجب گســترش ویروس می شــود، دو مسئله 
درجوامع توســط مردم به وجود آمد: 1.بیرون کشیدن پول 
نقد از سیســتم مالی کشورها و بازار بورس جهانی که البته 
این موضوع بیشتر جنبه ی روانی داشت زیراکه مردم برای 
محافظت از پول و سرمایه هایشان و احساس امنیت،اکثرا پول 
نقد را نزد خود نگه داشــتند. 2.افزایش استفاده از خدمات 
الکترونیکــی و غیرحضــوری به ویژه در زمینــه ی مالی و 

اقتصادی.
به طوری که سازمان بهداشت جهانی اخیرا کاهش چشمگیر 

انتقال ویروس از طریق نقدینگی را گزارش کرد.
موضوع همین جا تمام نمی شــود و این پایان کار نیست.با 
ادامه داشــتن این پاندمی،این تغییرات رفته رفته به شکل 
عادت در جوامع بین مردم می مانند.حتی امکان دارد با وجود 
از بین رفتن ویروس کرونا،اثرات آن بر صنعت مالی تا مدت ها 
باقی بماند. در واقع جامعه ی اقتصادی جهانی، تا مدت ها به 

چرخه ی ثابت و همیشگی خود بر نمی گردد.

همان طــور کــه در ابتدای ســال میالدی پیــش بینی 
می شد،رشــد اقتصادی جهان در ســال 2020 حدودا 1/۵ 

درصد کاهش داشته است.
کوچک،خــرده  مارکت هــای  ورشکســتگی های  از 
فروش ها،رســتوران ها و تجارت ها به علت قرنطینه و کنترل 
آمد و شد،می توان پدیده ای به نام ))بحران اقتصادی کرونا(( 
و در واقع آسیب جهانی اقتصادی و صنعت مالی را نامگذاری 

کرد.
از ســوی دیگر،با وجود تمام این بحران ها و شرایط بسیاری 
از مــردم و صاحبــان کســب و کارها،این تهدیــدات را به 
فرصت تبدیل کرده اند. یعنی با راه اندازی و گسترش فروش 
آنالین،انبارهای خود را فعال کردند. با فراهم کردن امکانات 
مناسب تحویل کاال و رعایت پروتکل های بهداشتی،موجب 
رشد فروش های اینترنتی شدند که از طریق اپلیکیشن ها،پیام 
رســان ها و سایت های معتبر امکان پذیر شده است. در این 
بین، با کاهــش نقدینگی و افزایش گرایشــات به خدمات 
 psp الکترونیکی و دیجیتالی شــدن،بانک ها و شــرکت های
موظف هســتند کمک و حمایت خود را در زمینه ی فین 

تک افزایش دهند.
در واقــع برای دولت ها نیز راهی به جز گســترش فین تک 

باقی نمی ماند.
افزایش ســرمایه های دیجیتالی محاسن و تغییرات خوبی 
برای بانک ها و سایر موسسات مالی هم به وجود آورده است. 
اکنون فرصت آن است که موقعیت خود را در وضعیتی بسیار 

خوب تثبیت کنند.
از اقدامــات مفیدی که می توان انجــام داد تقویت خدمات 

الکترونیک است؛شامل:
1.آسان سازی پرداخت های الکترونیکی

2.افزایش سرعت نقل و انتقاالت مالی از طریق درگاه ها
۳.افزایش پشــتیبانی و پیگیری برای کاهش مشــکالت و 

اختالالت احتمالی در شبکه ها
۴.الکترونیکــی کردن خدماتی که درجامعــه به مردم ارائه 

می شود. 
یکی دیگر از کارهای بســیار مهمی که بانک ها و موسسات 
مالی و شــرکت های PSP باید انجام دهند، تجزیه و تحلیل 
و بررسی عملکردشان است.قطعا با تغییرات به وجود آمده، 
عملکرد آن ها نیز دچار تغییر شده است.با تحلیل گزارشات 
می توانند برنامه ریزی های بهتری برای ارائه خدمات داشته 

باشند.
طبق پیش بینی های اقتصاد دانان جهانی ویروس کرونا اثر 
بلندمدت بر وضعیت مالی جهانی گذاشته است. به طوری که 
تا سال 2026 این اثرات باقی خواهد ماند.پس در نظر گرفتن 

این پیش بینی ها نیز می تواند مفید واقع شود.
تا پیش از شیوع کرونا،جهان با سرعت آهسته تری به سوی 
پیشرفت تکنولوژی در صنعت پرداخت در حال حرکت بود اما 
با تاثیراتی که ویروس کرونا برجای گذاشت، این روند سرعت 
بیشتری گرفت. اگر این صنعت نتواند همگام و هم سرعت با 
این شرایط پیش رود،قطعا عقب می ماند و پیامدهای خوبی 
به همراه نخواهد داشــت. البته تاکنون آمارها و گزارشــات 
نشان داده که فین تک تا حدودی توانسته خودش را با این 
شــرایط وفق دهد و خدمات و عملکرد خوبی داشته باشد. 
قطعا در این راســتا و به منظور پیش برد اهداف،به کمک ها 
و حمایت های بیشــتری از سوی سایر صنعت های پرداخت 

نیاز دارد.
دنیا به سوی پیشرفت و الکترونیکی شدن قدم بر می دارد اما 
اکنون این جریان سرعت گرفته و با همین سرعت نیز ادامه 
خواهد یافت تــا جایی که تمام پول های نقد دنیا تبدیل به 
ارزهای دیجیتال خواهد شد. پس بانک ها و موسسات مالی 
برای باقی ماندن و حذف نشدن از چرخه مالی دنیا، باید فین 
تــک را تقویت کنند و خود نیز جایــی در این چرخه برای 

خودشان باز کنند. 

اثرات کوئید- 19 بر صنعت مالی
منیر دادپی

تا پیش از شیوع کرونا،جهان با سرعت آهسته تری به سوی پیشرفت تکنولوژی در 
صنعت پرداخت در حال حرکت بود اما با تاثیراتی که ویروس کرونا برجای گذاشت، این 
روند سرعت بیشتری گرفت. اگر این صنعت نتواند همگام و هم سرعت با این شرایط پیش 
رود،قطعا عقب می ماند و پیامدهای خوبی به همراه نخواهد داشت. البته تاکنون آمارها و 
گزارشات نشان داده که فین تک تا حدودی توانسته خودش را با این شرایط وفق دهد و 
خدمات و عملکرد خوبی داشته باشد. قطعا در این راستا و به منظور پیش برد اهداف،به 

کمک ها و حمایت های بیشتری از سوی سایر صنعت های پرداخت نیاز دارد.

حســن خوشه چین با عنوان مشاور عالي مدیرعامل در حوزه کسب و کار به ایران کیش 
پیوست. 

خوشه چین که همکاري با شرکتهاي psp آپ و به پرداخت را در کارنامه خود دارد با ابراز 

خرســندي از پیوستن به تیم مدیریتي ایران کیش ابراز امیدواري کرد که با برنامه ریزي 
صورت گرفته در توســعه بازار شــرکت در سال 99 بتوانیم ســهم بازار خود را در حوزه 

مشتریان بانکي ارتقا دهیم.

خوشه چین مشاور عالي مدیرعامل در حوزه کسب و کارشد 
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خبرنامه داخلی ایران کیش

اردیبهشت ماه 1399

با گذشــت نزدیک به نیمی از ســال 99، وجود محصوالت 
جدید از یکســوو همین طور قــرار دادهای جدید و کالن و 
قدم هایی که توسعه بازار ایران کیش باید در این مسیر بردارد 
باعث شــد تا با رضامحمدی معاون توسعه بازاردر اینباره به 

گفتگو بنشینیم. 
گذر از چالش ها و نوع تعامالت با موسسات و بانکها و شرکا از 

جمله سواالت ما از محمدی است.
 

*آقای محمدی! پیشتر به عنوان معاون امور پذیرندگان 
در ایران کیش مشــغول بودیدو ایــن چند ماه اخیر به 
عنوان معاون توسعه بازار. تا چه میزان تجربه های امور 
پذیرندگان را در توســعه بازار بــه کار بردید و تا چه 

میزان آن تجربه در اینجا به کمک شما آمده است؟ 
قطعا حضور در تیم پذیرندگان باعث شــناخت بیشــتر و 
قابل لمس تردرخواســت ها و نیازهای شرکت و مشکالت و 
چالش های آن، نقاط ضعف و قوتش بوده که در سیاست های 
اتخاذ شــده در زمینه توسعه بازار به کار گرفته خواهد شد. 
اولین برنامه هایی که با ورود به تیم توســعه بازار داشتم این 
بود که درس هایی کــه از پذیرندگان گرفتم و نیازهایی که 
شناسایی شــده بود در توسعه بازار ســاری و جاری شود. 
حسب همین موضوع و شناسایی نیازها، تغییرات ساختاری 
در توســعه بازار اتفاق افتاد. این تغییرات ساختار از ساختار 

چارتی تا ساختار فکری همکاران بود.
حوزه سرمایه انسانی تقویت شد، چابک سازی رادردستور کار 
قراردادیم. توسعه بازارباید یکی از چابک ترین ارکان سازمان 
باشــد. ما هر چه قدر بتوانیم فاصله بیــن مذاکره و به ثمر 
رساندن آن مذاکره را کوتاهتر کنیم شرایطمان دررقابت بهتر 
می شــود. این اتفاقی است که داریم روی آن سرمایه گذاری 

می کنیم. 
در شــرایط فعلی برخی از نگرش های گذشــته شاید دیگر 
جوابگو نباشــند. ایــن موضوع میطلبد تا ما سیاســت ها و 

برنامه هایمان را در برخی از موارد دومرتبه بازنگری کنیم. 
امیدواریم که در آینده نه چندان دور به اهدافمان برســیم، 
توسعه پات، ای پی جی و یوس اس دی و استفاده از شرکای 
تجاری،پرداخــت یارها و شــرکت هایی کــه بحث هدایت 
تراکنش دارند از اولویت های ما هســتند و تمام تالشمان را 
می کنیــم تا به بازار این حــس را القا کنیم که ایران کیش 
مسیرش با حضور جناب آقای طبری تغییر پیدا کرده است 
و پیش به سوی برتری به عنوان شعار این شرکت به صورت 

کلیدی طی می شود.
 

*بخش های جدیدی در توسعه بازار ایجاد شده است؟
بعضی از ساختارها اضافه شدند. بعضی از ساختارها تیم هایی 

در سایر بخش ها بودند که به تیم توسعه بازار اضافه شدند.
مثال تیم تجارت اکنون در کنار ســایر پروژه های بانک ها در 

این معاونت قرار گرفت، یا پات نیز جزو محصوالت توســعه 
بازار است.

یکــی از اتفاقاتی که در بحث توســعه بــازار رخ داد، ایجاد 
تعامالت مثبت با بخش های مختلف بود تا بتوانیم در راستای 
پیشبرد پروژه ها از تعامالتمان استفاده کنیم و خدارا شکر با 

همکاری سایرعزیزان داریم ثمره اش را می بیبنیم.
 

 *در میان گفته هایتان به همکاری با شــرکای تجاری 
اشــاره کردید، قراردادهایی با شــرکای تجاری ایران 

کیش داشتید این پروژه ها چگونه پیش می رود؟
شــرکای تجاری خوبی در کنار تیم توسعه بازار جذب شد، 
آن ها می توانند دوســتان و همکاران ما در این مسیر سخت 
باشند. در بازار شدیدا رقابتی استفاده از شرکای تجاری برای 
شناسایی توانایی بازار می تواند خیلی موثر باشد. توسعه بازار 
این نیاز را احساس کرد و این امکان را در خود دید که بتواند 
شرکای تجاری زیادی را برای کارهای مختلف جذب کند تا 

اهداف شرکت در سال جدید محقق شود.
 

*تاکنون چه میزان از خواســته هایتان در همکاری با 
شرکای تجاری محقق شده است؟ 

خدارا شکر با برنامه ریزی هایی که صورت گرفته روند، روند 
روبه رشــدی اســت. این موضوع هم منوط به توسعه بازار 
نمی شود شرکت ایران کیش روند روبه رشدی دارد، اما آنچه 
که آینده را با مخاطره روبه رو می کند ویروس کروناست، در 
تمام تیم های شــرکت تاکنون توانستیم روند رو به رشدی 
داشته باشیم، امیدواریم با وجود کرونا و برنامه ریزی هایی که 
درباره این موضوع داریم این مشکل را هم پشت سر بگذاریم. 

 
*وضعیت قراردادها با فروشــگاه های زنجیره ای به چه 

نحوی است؟
با فروشــگاه رفاه که در گذشــته قرار داد داشــتیم. با چند 
فروشگاه زنجیره ای دیگر نیز یا در بحث قرار داد یا قبل از آن 
کاررا پیش می بردیم و فروشــگاه رفاه به عنوان یک پایلوت، 

الگوی خوبی برای رشد اینگونه قرار دادها در آینده بود.
 

*ایران کیش قطعا نمی تواند منکر این شود که کماکان 
اصلی ترین بازارش دستگاه های پوز است. بخش توسعه 
بازار چه قدر می تواند در خصوص تراکنش بیشتر روی 

دستگاه های پوز به معاونت پذیرندگان یاری رساند. 
اوال اینکه تمام شرکت های پرداخت سرمایه گذاری اصلی شان 
روی دستگاه های کارتخوان است، اما این موضوع باعث نشده 
اســت تا ما از اهداف بلند مدت خود فاصله بگیریم به خاطر 
همین هم بود که اپلیکیشــن پات را به عنوان یک محصول 
کامال موثر جذب کرده و داخل تیم توسعه بازار آوردیم. یک 
تیم بسیار قوی تشکیل شــد تا این حوزه را مدیریت کند. 
بنابراین قطعا ما تمام تمرکز خود را بر روی پوز نگذاشته ایم. 
اما در مورد پوزها با همکاری که دوشادوش با تیم پذیرندگان 

داریم اتفاقات بسیار خوبی در آینده پیش میاید پایانه های کم 
تراکنشمان را جذب و به پرتراکنش تبدیل می کنیم. 

 
*همگام بــا تحوالتی که در پات صــورت گرفته چه 

برنامه هایی در زمینه افزایش نصب آن دارید؟
پات در آینده نزدیک تغییرات بســیار بزرگی می کند. اجازه 
می خواهــم صحبت از پات را منوط به نتایج آن زمان کنیم. 
بحــث قرار دادها و مواردی که بتوانیم به پات اضافه کنیم و 
این نرم افزار را کاربردی تراز گذشته کنیم قطعا در دستور کار 
اســت ولی آن چیزی که صددرصد تمام توانمان را روی آن 
گذاشتیم، اعمال تغییراتی است که در حال حاضرروی پات 

رخ می دهد. 
 

*تا چه اندازه ایران کیش پاسخگوی نیازهای مردم بوده 
است؟

اجرایی کردن و شنیدن خواسته های مشتریان حال چه این 
مشتریان خرد باشند چه کالن در دستور کار بوده وهست و 
در این زمینه نظرسنجی ها را در دستور کارداریم. دائم تالش 
داشتیم تا پیشرفت را سرلوحه کار خودمان قرار دهیم. از خود 
نرم افزارهای پایانه های فروش تا همه گونه خدمات قابل ارائه 

توسط شرکت ایران کیش شامل این موضوع شود. 
                                                                 

*تعامالت ایران کیش با موسسات و بانک ها دچار چه 
تغییراتی شده است؟ چه پیشــنهاداتی برای ادامه این 

تحوالت دارید؟
شرایط کنونی کشــور بی تردید حتی قابل مقایسه با سال 
گذشته هم نیست. شرایط رقابتی ترو سخت ترشده است که 
می طلبد تا ما رویکردمان را در قبال شــرکای تجاری مان تا 
حدودی عوض کنیم و کنارهم بتوانیم از مشکالت بگذریم. 
بحــث گرانی اجناس مصرفی از رول تا قیمت پوز و ســایر 
هزینه ها باعث شده تا ما تغییر نگرش ایجاد کنیم. این تغییر 
نگرش را در شــرکای تجاری مان نیز داریم در جلساتی که 
بابانکها و ســایر عزیزان داریم توانستیم این دغدغه ها را به 

آن ها ابالغ کرده و از حمایت هایشان بهره مند شویم. 
 

*ایران کیش تا چه اندازه آماده تحوالت و تغییرات در 
حوزه صنعت پرداخت در راستای بانکداری نوین بوده 

است؟
برای توسعه، اولین قدم شــناخت وضعیت موجود است از 
سویی تا حفظ وضعیت موجود را نداشته باشید نمی توانید 
برای توســعه برنامه ریزی کنید، جزو اولین کارهایی که در 
دستور تیم توسعه بازار قرار گرفت، بحث رصد شرایط فعلی، 
تحلیــل بازار، تحلیل رقبا بود. تهدید شــرایط فعلی جامعه 
که ویروس کروناســت نیز در دســتور کار قرار گرفت تا بر 
اســاس مجموعه این موارد، یک نتیجــه گیری و پلن برای 
آینده داشته باشیم و با یک برنامه هدفمند و دقیق بتوانیم از 

مشکالت عبور کنیم. 

رضا محمدی معاون توسعه بازار: 

توسعه بازار
باید چابک ترین ارکان سازمان باشد

در بازار شدیدا رقابتی استفاده از شرکای تجاری برای شناسایی توانایی بازار می تواند خیلی 
موثر باشد. توســعه بازار این نیاز را احساس کرد و این امکان را در خود دید که بتواند شرکای 
تجاری زیادی را برای کارهای مختلف جذب کند تا اهداف شرکت در سال جدید محقق شود.


