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| اتاق خبر|ایران کیش|

می فروشــیم و از همه شــرکت های پی اس پی که در صف انتظــار مجوز ام پوزها 
هستند می خواهیم تا دیگر اشتباهی که در پوزها صورت گرفت تکرار نشود.«

فرامرزی با اشــاره به آغاز کمپین ها و تیزرهــای معرفی محصوالت ایران کیش 
در رسانه ملی و سایر رســانه ها ابراز امیدواری کرد از این طریق با فرهنگ سازی، 
اســتفاده از محصوالت جدید ایران کیش فصل نوینی در عرصه خدمات پرداخت 

شکل بگیرد.
در پایان با قرائت گزارش حسابرس مجمع، ســهامداران شرکت ایران کیش با 
افزایش سرمایه این شرکت از ۱۳۱ میلیارد به 2۰۰ میلیارد تومان موافقت کردند.

ســرمایه شــرکت کارت اعتباری ایران کیش در مجمع عمومی فوق العاده این 
شرکت از ۱۳۱ میلیارد به 2۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

صادق فرامرزی، مدیرعامل شــرکت کارت اعتباری ایران کیش، در این مجمع 
هدف از افزایش سرمایه را تحقق اهداف اصلی شرکت اعالم کرد.

او اجــرای طرح توســعه خدمــات پایانه های فــروش، تعمیر و آماده ســازی 
دســتگاه های قدیمی، خرید انبــار و تجهیزات مورد نیاز را ســه دلیل عمده این 
افزایش سرمایه برشمرد و افزود: »امیدواریم از طریق افزایش سرمایه فعلی که از 
محل مطالبات و آورده نقدی ســهامداران خواهد بود بتوانیم به هدف مان دست 

پیدا کنیم.«
مدیرعامل ایران کیش دوره بازگشت به سرمایه را دو سال و پنج ماه پیش بینی 

کرد.
فرامــرزی در بخش دیگــری از صحبت های خــود گفت: »با توجــه به اینکه 
شرکت های پی اس پی به صورت انحصاری با یکدیگر رقابت می کنند، در این میان 
برخی دست به دامپینگ می زنند. ما نمی توانیم مانع دامپینگ شرکتی بشویم، اما 
وقتی دامپینگ صورت بگیرد در قراردادها نیز مشــکل ایجاد می شود. ایران کیش 
همواره افزایش کیفیت را به زیر قیمت فروشــی ترجیح می دهد و تا به امروز هم 

نرخ رشد خیلی خوبی داشته است.«
او همچنین در ارتباط با فــروش ام پوزهای ایران کیش گفــت: »ما ام پوزها را 

سرمایه ایران کیش به 200 میلیارد تومان رسید

یک ســال پیش همین وقت ها آخرین سکانس یک 
زندگی هنری 8۳  ســاله را بازی کرد. سکانســی که 

پایانش خوش نبود اما ماندگار شد برای همیشه.
شهریورماه سال گذشــته آغاز خوشی نداشت. غم 
داشت، درد داشــت، خاکســتری و گرفته شد وقتی 
گفتند، وقتی شنیدیم داوود رشــیدی با کوله باری از 
خاطره هایی که برای ما ســاخت، با همه تصویرهایی 
که ســیاه و ســفید یا رنگی از او به یادگار داریم رفت 
برای همیشه... چشم هایش را بست تا با خود آه بیاورد 
و حســرت... دیگر خبری از مفتش شــش انگشــتی 
»هزاردستان« و »آن تنهاترین سردار« »والیت عشق« 
نیست. رشــیدی »کندو«ی زندگی را با همه نیش و 

کنایه ها رها کرد و رفت به آبادی دنیای دیگر.

داوود رشــیدی هنرپیشه پیشکســوت، یک سال 
پیــش همین وقت ها مــا   را ترک کــرد... در این یک 
ســال بســیاری خواســتند ماندگاری اش را به اثبات 
برسانند. برای بزرگداشــت او گردهمایی ها برگزار شد 

و یادواره هایی برپا.
ولی شاید به جرات بتوان گفت هیچ یک از اینها به 
پای برنامه چهارم شهریور امسال نرسید. برنامه ای که 

در سالگرد وفات این هنرمند خاطره ساز برگزارشد.
اینجا تئاتر شــهر. جای جایش بــوی هنر می دهد. 
بــوی فرهنگ. به  خصــوص که امروز نــه فقط لیلی 
رشیدی یا احترام برومند و بســتگان داوود سینمای 
ایران اینجا آمده اند، بلکه خیلی های دیگر هم هستند. 
علی مرادخانــی معاون هنــری وزیر ارشــاد، احمد 

 مراسم اهدای نشان »داوود رشیدی«
با حمایت ایران کیش و پات برگزار شد

حمایت هنرمندان از هنر
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|News Room|

مدت اعتبار اســتانداردهای ISO/IEC20000-1 و  ISO/IEC27001 سه ساله 
است و با پایان این دوره شرکت کارت اعتباری ایران کیش بار دیگر برای دریافت 

این گواهینامه ها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
از سه ســال پیش کار پیاده ســازی فرایندها و مباحث فنی اخذ همزمان این 
دو استاندارد در شــرکت ایران کیش کلید خورد. تالش برای اخذ گواهینامه های 
این دو استاندارد ایزو یک ســال و نیم به طول انجامید و شرکت کارت اعتباری 
ایران کیش به  عنوان اولین شــرکت PSP موفق به اخذ همزمان هر دو گواهینامه 
مذکور شد. هم اکنون این گواهینامه سه ساله برای یک سال دیگر در این شرکت 

تمدید شده است.

گواهینامــه  ISO/IEC27001 و ISO/IEC20000-1 شــرکت کارت اعتباری 
ایران کیش برای سومین سال پیاپی تمدید شد.

شرکت کارت اعتباری ایران کیش که در ســال ۱۳۹۳ به عنوان اولین شرکت 
فعال در حوزه بانک و پرداخت در کشــور موفق به پیاده ســازی یکپارچه و اخذ 
همزمان گواهینامه های سیســتم مدیریــت خدمات فنــاوری اطالعات مبتنی 
بر اســتاندارد ISO/IEC20000-1 و سیســتم مدیریت امنیت اطالعات مبتنی 
بر اســتاندارد ISO/IEC27001 شــده بود، توانست برای یک ســال دیگر اعتبار 

گواهینامه های خود را تمدید کند.
این دومیــن ممیزی مراقبتی در زمینه اطمینان از نگهداری و بهبود مســتمر 
این سیســتم ها در شــرکت کارت اعتباری ایران کیش اســت و با تایید ممیزی 
شــرکت NISCert با نمایندگی مرجع صدور گواهینامه TCert، یک سال دیگر 
این گواهینامه تمدید شــد. به این ترتیب شرکت کارت اعتباری ایران کیش وارد 
 ISO/IEC27001 و  ISO/IEC20000-1سومین سال پیاده سازی استانداردهای

شده است.
در دومین ســال تمدید این گواهینامه زیرســاخت های مناسب مرکز داده به 

عنوان یکی از نقاط قوت و بهبود این شرکت ارزیابی شده است.

 تمدید گواهینامه های  
ISO/IEC20000-1و ISO/IEC27001 ایران کیش

مهنوش صاحبی مقدم، نخســتین برنــده خودروی 
هایمــا s7 دومین جشــنواره طالیی بانــک تجارت و 

ایران کیش ویژه مراکز خرید در پرومای مشهد شد.
وی با کســب ۱۹748۶ امتیاز در قرعه کشی روز 2۶ 
شــهریور مجتمع پرومای مشــهد، به عنوان پذیرنده 
خوش شــانس این مجتمع یک دستگاه خودروی هایما 

s7 را از آن خود کرد.
پذیرندگانــی که از ابتدا تا انتهای جشــنواره حداقل 
2۰۰۰ امتیاز کســب کرده باشند در قرعه کشی جایزه 
ویژه مرکز خرید پرومای مشــهد که یک خودرو هایما

s7است شرکت داده شدند.
گفتنی اســت که برندگان ویژه شش خودروی هایما 
s7 در مراکز خرید )تهران: میالد نور، بازارقائم تجریش، 
بازار رضا و در شهرستان ها: ســتاره باران تبریز، آفتاب 
پارس شیراز، سیتی سنتر اصفهان و سیتی سنتر قشم( 
در هفتــه اول آذرماه )بعد از محرم و صفر( مشــخص 

می شوند.

s7 برنده خودرو هایما
مشخص شد

شــرکت کارت اعتباری ایران کیــش موفق به نصب 
۹۰۰ هزارمین پایانه فروش در سطح کشور شد.

نصب ۹۰۰ هزارمیــن پایانه فــروش ایران کیش در 
حوزه عملیاتی به معنای رشد ۱۹ درصدی این شرکت 

در نصب پایانه های فروش طی سال گذشته است.
عالوه بر رشد ۱۹ درصدی تعداد پایانه ها، این شرکت 
با رشد ۶۳ درصدی در تعداد تراکنش های صورت گرفته 
بیش از یک میلیارد تراکنش داشته است. ایران کیش در 

مبلغ تراکنش ها نیز به رشد 5۰ درصدی رسیده است.
این شرکت عالوه بر تعهد قراردادی نصب پایانه های 
فروش با ۱4 بانک و موسســه، با شرکت های پیمانکار 
نیز در این باره قرارداد بســته و از مجمــوع بازاریابی ها 
و قــرارداد بانک ها به مجموعه نصــب ۹۰۰ هزار پایانه 
فروش دست یافته است. این شرکت نصب یک میلیون 

پایانه فروش در انتهای سال ۹۶ را در دستور کار دارد.
گفتنی است ایران کیش در تعداد درگاه های اینترنتی 

نیز به رشد 277 درصدی رسیده است.

ایران کیش 900 هزارمین پایانه 
فروش خود را نصب کرد

مســجدجامعی عضو شورای شــهر تهران، مهدی 
شفیعی مدیر کل هنرهای نمایشی، اکبر زنجانپور، 
رضا بابــک، داریوش فرهنــگ، مرضیــه برومند، 
ســیروس الوند، مســعود فروتن، نوید محمدزاده و 
حتی فاطمه معتمدآریا. البته که »پات« و شــرکت 

کارت اعتباری ایران کیش نیز همین جاست.
مراسم مراسم اهدای نشان »داوود رشیدی« است 
و چه مراسمی بهتر از این تا شرکت کارت اعتباری 
ایران کیش و پات که در راســتای مســئولیت های 
اجتماعی یکــی از تالش هایش حمایت از فرهنگ و 
هنر این کشور بوده، دین خود را به هنر سرزمینش 
ادا کنــد؛ با حامی بودن و یاری رســاندن به چنین 
بزرگداشــتی. تازه آن هم بزرگداشتی که فقط زنده 
نگه داشتن یاد هنرمند فقید نیست بلکه تقدیری از 
بهترین هایی است که هنوز هستند، بهترین هایی که 
در راستای ارتقای همین هنر و فرهنگ قلم می زنند، 
نقش می آفرینند و نقش می ســازند. مراسم نشان 
»داوود رشیدی« مراسم تقدیر از چهار چهره فرهنگی 
و هنری بود... عمید نایینی و محســن میرزایی دو 
چهره باسابقه عرصه روزنامه نگاری و مطبوعات بودند 
که در اولین دوره اهدای نشان »داوود رشیدی« این 
نشــان را دریافت کردند. همچنیــن در عرصه تئاتر 
حسن معجونی سرپرست گروه تئاتر »لیو«، بازیگر و 
کارگردان تئاتر این نشان را دریافت کرد و در عرصه 
سینما نیز این نشان به علیرضا داوودنژاد کارگردان 
سینما اهدا شــد. متن ها و پیام های چهره های نامی 
سخنرانی های شخصیت ها نیز زینت بخش این برنامه 
بود و البته پات نیز در گوشه ای از این جشن، میزبان 

هنرمندان و هنردوستان.

خبرداغ
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رتبه چهارم نخستین المپیادبانکی 
به تیم بانک کارآفرین رسید

بر اساس نتایج اعالم شده از سوی کمیسیون آموزش 
بانک ها و موسســات اعتباری خصوصــی، اعضای تیم 
بانک کارآفرین در المپیاد کارکنان شبکه بانکی از بین 
۱4 بانک و موسســه اعتباری خصوصی موفق به کسب 

مقام چهارم شدند.
در نخســتین المپیاد کارکنان بانک ها و موسســات 
اعتباری خصوصی کشور، که با هدف شناسایی و کشف 
اســتعدادها در حوزه مالی و بانکی برگزار شد، اعضای 
تیم بانــک کارآفرین موفق به کســب رتبه  های اول تا 
ســوم فردی از بین ۱4۰ نفر شــرکت  کننده در دروس 
حقوق بانکی، حســابداری بانکی، مبارزه با پول  شویی و 

دستورالعمل  های بانک مرکزی شدند.
همچنین رتبه  هــای اول و دوم تیمی به   ترتیب در 
رشته  های »حســابداری بانکی« و »دستورالعمل  های 
بانک مرکــزی« به اعضای تیم بانــک کارآفرین تعلق 
گرفت. محسن میرزاقربانعلی، معاون مدیریت سازمان 
و روش  هــا، موفق به کســب رتبه اول تیــم اعزامی و 
رتبه چهارم از بیــن ۱4۰ نفر شــرکت  کننده در این 

المپیاد شد.

ارتباط فردا شرکت برتر در حوزه توسعه کسب و کار 
در پانزدهمین اجالس ســاالنه و جشنواره برترین های 

پارک فناوری پردیس اعالم شد.
پانزدهمین اجالس ساالنه و جشــنواره برترین های 
پارک فناوری پردیــس با حضــور محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه کشــور، امیرعبــاس عراقچی معاون 
وزیر امور خارجه، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور و جمعی از معاونان و نمایندگان کشــور 
صبح امروز در محل ســالن اجتماعــات پارک فناوری 

پردیس برگزار شد.
در بخش جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس 
شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا به عنوان شرکت 
برگزیده در حوزه توســعه کســب و کار در بین 25۰ 
شــرکت فناور و دانش بنیان حاضر در پــارک فناوری 
پردیس برگزیده شــد. در این بخش محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه کشــور، سورنا ستاری معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور و رئیس پــارک فناوری پردیس 
تقدیرنامــه و تندیس این جشــنواره را به ســیدحامد 

قنادپور، مدیرعامل ارتباط فردا، اهدا کردند.

»ارتباط فردا« شرکت برتر
در حوزه توسعه کسب و کار

| اتاق خبر| ایران|

بانک رفــاه در راســتای حمایــت از تامیــن مالی 
پروژه های عمرانی و تولیدی کشور، در کنار چهار بانک 
ایرانی، بزرگ ترین قرارداد فاینانس به مبلغ ۱۰ میلیارد 

دالر را با شرکت »سیتیک تراست« چین امضا کرد. 
در جریان نشســت امضای این قرارداد که با حضور 
ولی اهلل ســیف رئیس کل بانک مرکزی، خزاعی رئیس 
کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی 
ایران و مدیران عامــل و اعضای هیات مدیره بانک های 
ایران و چین برگزار شــد، محمدعلی سهمانی و فرشید 
فرخ نــژاد، مدیرعامل و عضو هیات مدیــره بانک رفاه، 
بــه همراه مدیران عامــل بانک های توســعه صادرات، 
صنعت و معدن، پارســیان و پاســارگاد قرارداد فوق را 
امضا کردند. این قرارداد که به دو ارز یورو و یوان چین 
قابل پرداخت است، برای پروژه های عمرانی و تولیدی  
کشــور که مجوزهای الزم را با دریافت مراحل قانونی 
طــی کرده اند تخصیص خواهد یافــت. همچنین دوره 
ســاخت و بازپرداخت متناســب با هر پروژه بین۱۰ تا 
۱2 سال است و بانک رفاه آمادگی ارائه تمامی خدمات 
مشــاوره ای و پذیرش عاملیت طرح هــای اولویت دار را 

دارد.

امضای بزرگ ترین قرارداد 
فاینانس پس از برجام
با حضور بانک رفاه

7 قانون صدور چک ممنوع است.« وی ادامه داد: »نحوه شناسایی متقاضی افتتاح 
حســاب جاری نیز مطابق با مفــاد قانون، آیین نامه و دســتورالعمل های مبارزه با 

پول شویی توسط شعبه مجازی صورت می گیرد.«
تابش فــر با تاکید بر اینکه تالش تمامی کارکنان و مســئوالن بانک شــهر ارائه 
شایسته ترین خدمات بانکداری الکترونیکی به شهروندان سراسر کشور است گفت: 
»مطابق با هدف گذاری صورت گرفته، تا پایان ســال جــاری اکثر خدمات فیزیکی 
شعب از طریق پیشخوان های شــهرنت انجام می شود.« معاون برنامه ریزی، توسعه 
شــهری و فناوری اطالعات بانک شــهر افزود: »از جمله مهم تریــن خدماتی که 
می تواند در قالب شــهرنت ها انجام شــود می توان به افتتاح حساب جاری، صدور 

دسته چک و تحویل آن، افتتاح سپرده بلندمدت و... اشاره کرد.«

معاون برنامه ریزی، توســعه شهری و فناوری اطالعات بانک شهر از امکان صدور 
دسته چک در پیشــخوان های شــهرنت این بانک خبر داد و گفت: »تا پایان سال 
جاری حدود 7۰ درصد خدمات فیزیکی شــعب از طریق پیشــخوان های شهرنت 

انجام می شود.«
غالمحســین تابش فر با تاکید بر اینکه افزایش خدمات بانکی در پیشخوان های 
شــهرنت طی ســال جاری به صورت جدی دنبال خواهد شــد گفت: »هم اکنون 
مشــتریان بانک شهر می توانند با حضور در پیشــخوان های شهرنت ضمن وصول 

چک های این بانک در هر زمان از شبانه روز درخواست صدور دسته چک دهند.«
تابش فر درباره پذیرش چک در پیشخوان های شــهرنت گفت: »پس از مراجعه 
مشتریان به خودبانک ها و احراز هویت، ارتباط ویدئویی با شعبه مجازی برقرار، چک 
اســکن و در شعبه مجازی پردازش می شود و بعد از انجام کنترل ها پول به حساب 
فردی که در نزد بانک شهر حساب دارد واریز و این عملیات همراه با ارسال پیامک 

به مشتری انجام و رسید نیز ارائه می شود.«
او افزود: »مشــتریان بانک شهر می توانند با مراجعه به پیشخوان های شهرنت در 

سراسر کشور حساب جاری افتتاح کنند و درخواست دسته چک نیز بدهند.«
تابش فر با تاکیــد بر اینکه این خدمت جدید بانک شــهر در چارچوب قوانین و 
مقررات بانک مرکزی به مشــتریان ارائه می شود تصریح کرد: »تحویل دسته چک 
به مشتری دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیرجاری یا مشمولین موضوع ماده 

صدور دسته چک در پیشخوان های شهرنت
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شــرکت  کارت اعتباری ایران کیش مجموعه کارگاه 
آموزشی درگاه پرداخت اینترنتی و روش های بازاریابی 
مشــتریان، برای روسای دفاتر، شــعب  و صندوقداران 

بانک سپه را برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی ایران کیش، قاســم جاللی 
کارشــناس بازاریابی بانک ســپه با بیــان اینکه هدف  
از برگزاری این مجموعه، آشــنایی اعضای بانک ســپه 
بــا روش های جدیــد و خدمات در زمینــه درگاه های 
پرداخت اینترنتی برای مشــتریان اســت به ما گفت: 
»با توجه به رشــد کســب وکارهای اینترنتــی و ورود 
شرکت های استارت آپ و فین تک  در بازار و در راستای 
افزایش ســهم بازار بانک در حوزه درگاه های پرداخت 
اینترنتــی، کارگروه های آمــوزش در رده های مختلف 

برگزار شد.«
جاللی اظهار کــرد: »در این کارگاه ها و ســمینارها 
کارشناسان کسب وکار، روسا و صندوقداران شعب بانک 
سپه حضور داشتند و ایران کیش متولی بحث آموزشی 

آن شده است.«
وی دربــاره اینکه چرا بانک ســپه، شــرکت کارت 
اعتبــاری ایران کیش را بــرای ایــن کار انتخاب کرده 
اســت گفت: »تعداد درگاه هایی که توسط ایران کیش 
تا به امروز برای بانک ســپه نصب شــده است نسبت 
به ســایرین بیشتر است از سویی شــرکت ایران کیش 
از فرآیند نصب و فعال ســازی درگاه بســیار سریع تری 

برخوردار است.«
کارشناس مسئول بانک سپه تأکید کرد: »تحقیقات 
میدانــی نشــان می دهــد که اگــر فعالیتی توســط 
شــرکت های مشــابه دو تا ســه هفته زمــان می برد، 
ایران کیش همان فعالیت را در ســه تا چهار روز انجام 
داده اســت با حضور ایران کیش، تعداد نصب های ما با 

سرعت زیادی در حال افزایش است.«
جاللی افزود: »اگر این نیاز احســاس شود، جلسات 
آموزشی دیگری برای شهرســتان ها نیز برگزار خواهد 

شد که ایران کیش متولی آن خواهد بود.«
 وی ادامــه داد: »بعد از این ســمینارها و جلســات 
نیز نشســت های ماهانه ای با کارشناســان کسب وکار 
و شــرکت ایران کیش در زمینه رفع مشــکالت برگزار 

می کنیم.«

یک فرصت خوب
مرتضی حیدرزاده، مســئول دایره پرداخت اینترنتی 
شرکت ایران کیش که در این جلسات، وظیفه آموزش 
را به دوش می کشــید نیــز گفت: »امیدواریــم با این 
جلســات و با ارتقای ســطح علمی پیرامون درگاه های 
پرداخت اینترنتی و نحوه جذب مشــتری، شاهد رشد 
بازاریابی در جــذب پذیرندگان اینترنتی بانک ســپه 

باشیم.«
وی گفــت: »اینکه اکثر درخواســت های پذیرندگی 
بانک ســپه به ایران کیش واگذار شــده، اهمیت بسیار 

زیادی دارد.«
حیدرزاده افزود: »اگر بتوانیم این موضوع را در سایر 

بانک ها نیز بسط دهیم مطمئناً شاهد رشد چشمگیری 
برای جذب پذیرندگان اینترنتی خواهیم بود.«

بازی برد- برد
از ســویی دیگر قاســم اجاللــی، کارشــناس اداره 
تحقیقات و برنامه ریزی بانک سپه نیز با اشاره به اینکه 
این بانک، به عنوان نخســتین بانک دولتی از بیشترین 
شعب در کشــور برخوردار است گفت: »اداره تحقیقات 
با آسیب شناســی که انجام داد درجهت رفع مشکالت 
در زمینه درگاه پرداخت های اینترنتی، درصدد افزایش 

جذب مشتری و ورود به بازار برآمد.«
اجاللی با تأکید براینکه تالش شــد تا علل انگیزشی 
درجهــت افزایــش مشــتری و ورود به بازار بررســی 

شود درباره انتخاب شــرکت ایران کیش برای جلسات 
آموزشــی درگاه های پرداخــت اینترنتی گفت: »پیش 
از هــر چیز بانک ســپه یکی از ســهامداران شــرکت 
ایران کیش است و این شــرکت تنها شرکتی است که 
سپه به طور ویژه بر روی آن سرمایه گذاری کرده است. 
از سویی دیگر همکاری مناسبی که ایران کیش در چند 
سال اخیر با بانک ســپه داشت مزید برعلت شد تا این 
شرکت به عنوان حالل مشــکالت در زمینه درگاه های 

پرداخت اینترنتی بانک سپه معرفی شود.«
وی این جلسات آموزشی را یک بازی برد- برد، بین 
بانک سپه و ایران کیش دانست و اظهار داشت: »با این 
اتفاق هم بانک سپه و هم ایران کیش سهم بازار خود را 

افزایش می دهند.«

ایران کیش متولی کارگاه های آموزشی درگاه های اینترنتی بانک سپه

آموزش با نگاه به آینده

|Report|
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فرامرزی در همایش گستره:

 آسان خرید کامل ترین پروژه
»خرید اعتباری« است

صادق فرامرزی، مدیرعامــل ایران کیش، در همایش 
گستره )گردهمایی سراسری تبادل نظر رؤسای دفاتر و 
نمایندگی ها و مدیران ستادی ایران کیش( اظهار داشت: 
»پروژه آســان خرید که با مشــارکت بانــک تجارت و 
شرکت ایران کیش شکل گرفته است، کامل ترین پروژه 

خرید اعتباری در بازار خواهد بود.«
به گزارش روابــط عمومی ایران کیــش او ادامه داد: 
»یکی از محصوالت ارائه شده توسط شرکت ایران کیش 
که از ســال جاری به صورت جدی دنبال خواهد شــد 
اپلیکیشن موبایلی پات اســت که با امکاناتی که در آن 

ایجاد شده قابل رقابت در بازار خواهد بود.«
فرامرزی درباره دیگر فعالیت های این شــرکت افزود: 
»نباید فراموش کرد که این شــرکت اولین دستگاه های 
کارتخوان )POS( با تکنولوژی جدید و مطابق استاندارد 

روز دنیا را وارد بازار کرده است.«
او با اشاره به اینکه شــرکت ایران کیش قابلیت ارائه 
سرویس روی 5۰۰ هزار دســتگاه کارتخوان خود را در 
بســتر NFC دارد گفت: »ســرمایه این شرکت به 2۰۰ 
میلیارد تومان یعنی ســه برابر ظرف ســه سال رسیده 

است.«
مدیرعامل شرکت ایران کیش با تاکید بر اینکه »اولین 
تکلیف ما تکریم ثروت های اصلی مان یعنی سرمایه های 
انسانی اســت« افزود: »نرخ رشد تراکنش های ما از نرم 
بازار باالتر است و این موفقیت ها را نباید نادیده گرفت.«

او ادامه داد: »در حوزه ســرمایه گذاری طی این ســه 
سال اخیر بسیار خوب کار شده اما باید بدانیم پوزها در 
مرحله تجاری کنونی همچون گاو شــیرده هستند و به 
نظر نمی رسد این روند همیشگی بماند، از این رو باید به 
سمت مسیر جدیدی در عرصه پرداخت گام برداشت.« 
وی همچنین به پین پد ایران کیش که پیشــتازی یک 

سال و نیمه نسبت به رقبا دارد اشاره کرد.
در ادامه این همایش فرهاد وکیلیان، معاون توســعه 
بازار ایران کیش، از کمپین کفــش طال و اهدای جایزه 
یک هواپیما مســافر به جام جهانــی و ۱۱ کفش طال 

خبر داد.
این جوایز متعلق به کاربرانی اســت که اپلیکیشــن 
پــات را نصب و با انجام تراکنش های آن امتیاز کســب 
می کنند و شــانس شرکت در قرعه کشــی را بر اساس 

میزان امتیازشان به دست می آورند.
شــهره آقابابایی، مدیر پروژه پات و قائم مقام معاونت 
فنــاوری ایران کیش، نیز با اشــاره به اپلیکیشــن پات 
گفت این اپلیکیشــن قابلیت انتقــال کارت به کارت را 
چندین ماه اســت کــه فراهم کرده. نســخه iOS پات، 

منوی پذیرندگان، پیش بینی بازی های لیگ امتیازدهی 
کاربران و پات سالمت از دیگر موارد اپلیکیشن پات به 

شمار می رود.
پیمان طبری، معاون فنــاوری اطالعات ایران کیش، 
نیز ضمــن معرفی محصــوالت جدیــد ایران کیش از 
افزایش جایگاه های پرداخت الکترونیکی ایران کیش در 
جایگاه های سوخت CNG کشور خبر داد. طبری گفت: 
»خرید درون برنامه ای برای iOS به زودی به بازار عرضه 

می شود.«
قاســم موســوی، معاون امور پذیرندگان، نیز در این 
نشســت از تمرکز بر پات طی ماه های سال جاری خبر 
داد و بــه ارائه راهکارهای بهبــود در زمینه پذیرندگان 

اشاره کرد.
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بررسی روند افزایش سرمایه شرکت کارت اعتباری ایران کیش

اهدافی که محقق شدند
شــرکت کارت اعتبــاری ایران کیش طی دو ســال 
متمــادی اقدام به افزایش ســرمایه خــود نموده و به 
هدف 2۰۰ درصدی افزایش ســرمایه ای که سال ۹4 
برای خود ترسیم کرده بود رســید. در آخرین جلسه  
مجمع عمومــی فوق العاده که نیمــه مردادماه برگزار 
شد مصوب شد تا سرمایه این شــرکت از هزار و ۳۱۰ 

میلیارد ریال به دو هزار میلیارد ریال برسد.
این شرکت با توجه به شرایط بازار و ماهیت فعالیت 
شــرکت¬های فعال در حوزه تکنولــوژی در نظر دارد 
تا در جهت حفظ ســهم خود در بــازار و افزایش آن، 
تعداد پذیرندگان فعال خــود را افزایش دهد تا از این 
رهگذر منابع درآمدی بیشــتری وارد شــرکت نموده 
و ســودآوری خود را رشــد داده و متحــول نماید. از 
همین رو در این مرحله به منظور اجرای طرح توســعه 
و خرید دســتگاه های پایانه جدید، بازســازی و ترمیم 
دســتگاه های قدیمــی، خرید انبــار و تجهیزات مورد 
نیاز آن تأمین مالی از طریق افزایش ســرمایه صورت 

می گیرد.
بنا بــر گفته معــاون مالی شــرکت کارت اعتباری 
ایران کیش، اصغر اطمینان روش هاي تأمین مالي به دو 
نوع کلي مبتني بر ســرمایه )Equity- based( و مبتني 
بر بدهي )Debt-based( است. در واقع در روش، تأمین 
مالی مبتنی بر ســرمایه با استفاده از آورد نقدي و غیر 
نقدی ســهامداران و افزودن بر حجم حقوق صاحبان 
سهام در شرکت، ســرمایه مورد نیاز تأمین می شود و 
آورد سهامداران در پیشبرد فعالیت هاي پروژه مصرف 
و سود حاصل از انجام پروژه نیز تماماً و در آینده، بین 

سهامداران توزیع می شود.
اولین گزینه اي که در میــان روش هاي تأمین مالي 
مبتني بر ســرمایه بــه ذهن خطور مي کنــد، افزایش 
ســرمایه اســت. افزایش ســرمایه منابع را به صورتی 
مستقیم در اختیار مجري قرار داده و به لحاظ نظري با 
هیچ محدودیتي مواجه نیست. این روش، ریسک عدم 
بازپرداخت را به دنبــال ندارد و مراحل اجرایي آن نیز 

مي تواند بسیار کوتاه تر از هر روش دیگري باشد.
هم اکنون ســهم ایران کیش در بازار از لحاظ تعداد 
دســتگاه در صنعت بیش از ۱5 درصد اســت که طی 
سال های گذشته توانسته به طور مداوم با سرمایه گذاری 
در صنعــت پرداخت و پذیــرش الکترونیکی در جهت 
افزایش سهم خود از بازار اقدام کند. شایان ذکر است 
طی سه ســال گذشته سهم این شــرکت نیز از لحاظ 
تعداد تراکنش ها در صنعــت افزایش یافته از حدود 7 
درصد در خرداد ۹۳ به بیش از ۹ درصد در ســال ۹۶ 
رسیده اســت. همچنین این شــرکت همواره توانسته 
است بیش از ۱5 درصد از مبلغ تراکنش ها در صنعت 
را به خود اختصاص دهد. عملکرد مناسب و تأثیرگذار 
در روند فعالیت های شــرکت و افزایش ســودآوری و 
رشــد مســتمر درآمدها همواره طی سه سال گذشته 
در گزارش ها و صورت های مالی که افشاء و در اختیار 
عموم مردم و ســهامداران قرار گرفته را شاهد هستیم 

که مؤید این موضوع است.

از همیــن روســت کــه شــرکت کارت اعتبــاری 
ایران کیــش برای اجــرای طرح توســعه  و خرید 8۰ 
هزار دستگاه جدید و بازســازی و ترمیم حدود ۱۱۳ 
هزار دستگاه قدیم خود، خرید انبار و تجهیزات مورد 
نیاز آن بــا توجه به روش های مختلف تأمین مالی و با 
در نظر گرفتن تمامی جوانب در ســال جاری تصمیم 
به افزایش ســرمایه از محل مطالبــات و آورده نقدی 
سهامداران گرفته است. در صورت خرید دستگاه های 
جدید و نوســازی دســتگاه های قدیمــی و ورود آنها 
به شــبکه ارائــه خدمات ایــن شــرکت، پیش بینی 
می گــردد کارت اعتباری ایران کیش موفق به کســب 
ســهم باالتری از بازار  شود که درآمدزایی و به تبع آن 
سودآوری شــرکت را به طور قابل مالحظه ای افزایش 

خواهد داد.
معاون مالی شــرکت کارت اعتباری ایران کیش در 
خصوص پیشــینه افزایش ســرمایه این شرکت گفت: 
»این برای چندمین بار است که شرکت کارت اعتباری 

ایران کیش از ابتدای تأسیس اقدام به افزایش سرمایه 
نموده. فعالیت این شــرکت از سال 82 آغاز شده و در 
اولین مرحله از افزایش ســرمایه، ســرمایه این شرکت 
4۰۰ درصد رشــد کرد و به 5۰ میلیارد ریال رســید. 
پس از آن افزایش سرمایه به ترتیب در سال های ۹۰، 
۹2 و ۹5 صورت گرفت و امسال نیز قرار است سرمایه 

شرکت به دو هزار میلیارد ریال برسد.
او در پاسخ به این سوال که »آیا افزایش سرمایه این 
شرکت به دلیل فشــارهای بانک مرکزی یا خبرهایی 
مبنــی بر تغییــر قانــون پی اس پی ها اســت« گفت: 
»افزایش ســرمایه ایران کیش با توجه بــه برنامه های 
توسعه ای این شرکت صورت گرفته است و هیچ الزامی 
از طرف بانک مرکزی نیســت زیرا که کارت اعتباری 
ایران کیش ســرمایه مورد لزوم به موجب دستورالعمل 
اجرایی فعالیت و نظارت بــر »ارائه¬دهندگان خدمات 
پرداخــت الکترونیک« بانک مرکــزی را دارد، لذا این 
شــرکت با توجه به حدود مبلــغ 52۰ میلیارد تومان 
دارایی طبیعی است سرمایه ای متناسب با آن را داشته 

باشد.«
اطمینان در پاســخ بــه اینکه آیا این شــرکت در 
ســال های  آتی نیز مجــدداً اقدام به افزایش ســرمایه 
خواهد کرد گفت: »در ســال های آتی احتمال تأمین 
مالی از طریق افزایش سرمایه و همچنین سایر روش ها 
من جمله انتشــار اوراق وجود دارد لیکن انجام این امر 
مستلزم سیر مراحل قانونی و اخذ موافقت هیئت مدیره 

و سهامداران محترم شرکت است.
او پیش بینی کرد که مراحل اجرایی افزایش سرمایه 
تا نیمه آبان ماه به اتمام برســد و برنامه های توسعه ای 
شرکت که در ســال جاری پیش بینی گردیده به طور 

کامل محقق شود.

افزایش سرمایه ایران کیش با توجه به 
برنامه های توسعه ای این شرکت صورت 
گرفته است و هیچ الزامی از طرف بانک 

مرکزی نیست. اگر می خواهیم سهم مناسبی 
از بازار را در اختیار داشته باشیم ملزم به 

انجام این کار هستیم



| پرداخت سبز | نشریه داخلی شرکت کارت اعتباری ایران کیش |  
شتم  | شهریور و مهر 96  |

| شماره ه
8

شــرکت کارت اعتباری ایران کیش بــه عنوان حامی 
بیست و سومین نمایشــگاه الکامپ حضور قابل توجهی 
در این رویداد چهارروزه داشت. معرفی محصوالت جدید 
این شرکت، رونمایی از نسخه iOS نرم افزار پات، حضور 
فین تک هــای مورد حمایت ایران کیــش در این غرفه و 
آغاز کمپین کفش طال از جمله اتفاقاتی بود که در غرفه 
ایران کیش شاهد بودیم. اما بدون شک جالب  توجه ترین 
ویژگی این غرفه فضای فوتبالی آن بود که حال و هوای 

جام جهانی روسیه را به نمایشگاه الکامپ آورده بود.

رونمایی از نسخه iOS پات
پس از رونمایی نسخه اندرویدی نرم افزار پات، شرکت 
کارت اعتباری ایران کیش در نمایشــگاه الکامپ نسخه 
آی او اس آن را نیــز رونمایــی کرد. صــادق فرامرزی، 
مدیرعامل این شرکت، در حاشیه مراسم رونمایی از این 
ورژن جدید با بیان اینکه نسخه آی اواس با ویژگی هایی 
یکســان با نســخه اندرویدی ایــن نرم افــزار رونمایی 
شــده اســت گفت: »این نوید را می دهیم که هر ماه با 
ســرویس های ویژه ای روی این نرم افزار تمامی کاربران 
پات را شــگفت زده کنیم. این ویژگی هــا باعث نزدیکی 
بیشــتر دارندگان کارت به نرم افزار می شود.« فرامرزی 
با اشاره به اینکه »اجزای اکوسیســتم پات قرار است از 
ویژگی های ثابت و مشــخصی برخوردار باشند از قبیل 
تسهیم، تقسیط و تخفیف« اعالم کرد: »قرار است تمامی 
محصوالت جدید ایران کیش در قالب این اکوسیســتم 
عرضه شــود.« پیمان طبری، معاون فنــاوری اطالعات 
ایران کیش، نیز در مورد نســخه آی او اس نرم افزار پات و 

ویژگی های جدید آن گفت: »به طور کلی سناریو و روش 
پات در حال تغییر است، ما ســرویس ها یا قابلیت هایی 
روی این محصوالت می گذاریم که دیگران روی آن کار 
نکرده اند.« طبری با اشــاره به اینکه یکی از امکانات در 
ورژن جدید پــات پیش بینی نتایج فوتبال و خرید بلیت 
فوتبال است ادامه داد: »به زودی محصوالت، سرویس ها 
و خدمات جدیدی را رونمایی می کنیم که در آن نگاهی 
متفاوت با باقی اپلیکیشــن های مشــابه وجــود دارد.«  
همچنین فرهاد وکیلیان، معاون توســعه بازار شــرکت 
کارت اعتبــاری ایران کیش، با تاکید بر اینکه »تمرکز ما 
در سال ۹۶ بیشــتر بر محصوالت موبایلی است« درباره 
نســخه جدید پات گفت: »این اپلیکیشن به عنوان یک 
محصول و اکوسیستم در حال مطرح شدن در بازار است 

و نسخه جدیدی آن به بازار عرضه شده است.« 

تازه های پات
در همین باره یکی از کارشناسان فنی ایران کیش درباره 
جدیدترین ویژگی پات می گوید: »با تکان دادن گوشی در 
هر قسمتی از اپلیکیشن که باشید به منوی خرید شارژ 
منتقل می شوید.« از سوی معاون توسعه بازار ایران کیش 
درباره ویژگی هــای جدید پات توضیــح می دهد: »این 
ویژگی ها بیشــتر برای جذابیت بیشتر، تسهیل کارهای 
مصرف کنندگان و لذت بردن آنهاســت. پیش بینی لیگ 
برتر هم به آن اضافه شــده است. در جشنواره عکس نیز 
مردم می توانند به عکس های هنرمندان مورد عالقه خود 
رای بدهند.« معاون توســعه بازار شرکت کارت اعتباری 
ایران کیش با اعالم اینکه »در نســخه جدید پات که ۱5 

مرداد رونمایی  شــد امکان انتقال وجــه کارت به کارت 
بین چندین بانک نیز وجود دارد« اظهار امیدواری کرد: 
»امیدواریم بتوانیم روی اپلیکیشن پات به صورت ماهانه یا 

دو هفته یک بار یک محصول جدید اضافه کنیم.«

ام پوز
محصول جدید دیگر ایران کیش هم پات یا همان ام پوز 
است: دستگاهی بســیار کوچک و در ابعاد موبایل که با 
اپلیکیشــن موبایلی به صورت بلوتوث داده ها را مبادله 
می کند و به گفته معاون توسعه بازار ایران کیش امنیت 

آن هم مورد تایید بانک مرکزی و شاپرک است.
آن گونه که وکیلیان می گویــد: »ایران کیش به عنوان 
اولین شرکتی که مجوز گرفت این محصول را رونمایی و 

به بازار ارائه کرده است.«
رشد کاربران این محصول تاکنون رضایت بخش بوده 
است. به گفته وکیلیان »حدود هزار دستگاه از آن نصب 
و حدود پنج هزار دستگاه نیز توزیع شده است. همچنین 

۳۰ هزار نفر در صف دریافت ام پوز هستند«.
مخاطبــان گوناگونی برای این محصــول وجود دارد. 
معاون توسعه بازار ایران کیش در این باره می گوید: »این 
محصول برای شرکت های توزیع کننده که کارشان سبک 
است، کسانی که کسب وکار شخصی سازمان یافته دارند، 
راننده های تاکسی یا پرداخت شارژ ساختمان های بزرگ 

مناسب و کاربردی است.«

هم پات در دستان شما
هم پات اپلیکیشــن ام پوز ایران کیش اســت که با آن 

نگاهی به حضور ایران کیش در نمایشگاه الکامپ

دست پر در ایستگاه بیست وسوم

| گزارش| 
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می توانیــد تراکنش هایی را که با یک پــوز عادی انجام 
می دهید انجام دهید. این اپلیکیشــن از طریق بلوتوث 
به دســتگاه ام پوز ایران کیش متصل می شود و تراکنش 
از طریق بستر اینترنتی که گوشی دارد انجام می پذیرد      . 
منوهای خرید، مانده حســاب، شــارژ موبایل، پرداخت 
قبوض، گزارش تمام تراکنش ها )بر اساس تاریخ، شماره 
پیگیری و شــماره مرجع( بخش هــای مختلف هم پات 
هســتند. امکان پرداخت قبض در این اپلیکیشن هم به 

صورت بارکدخوان و هم به صورت دستی وجود دارد. 
به گفته یکی از کارشناسان فنی ایران کیش »پیش از 
این فقط گزارش آخرین تراکنش قابل مشاهده بود، اما 
همزمان با نمایشگاه الکامپ امکان مشاهده گزارش های 

مختلفی از تمام تراکنش ها به آن اضافه شده است«.

دستگاه پی دی تی
یکی از محصوالتی که ایران کیش در سال ۹۶ رونمایی 
کــرده پی دی تی یا در  واقع مدل جدیــدی از پی دی اِی 
است. به گفته یکی از کارشناســان فنی ایران کیش این 
دســتگاه برای شــرکت های پخش کاربرد دارد. نرم افزار 
آن دســتگاه اندروید است و بارکدخوان، دوربین، حسگر 
انگشــت و پرینت دارد. پیمان طبری، معــاون فناوری 
اطالعات ایران کیش، نیز دربــاره این محصول می گوید: 
»نرم افــزار ایــن محصول را روی دســتگاه مــورد نظر 
پیاده سازی کردیم و موفق شــدیم سیستم پخش آن را 
هم مکانیزه کنیم. در حال حاضــر نیز فاز پایلوت آن در 
یکی از شرکت ها اجرا شده است. این محصول هم اکنون 
تجاری سازی شده و در چند شرکت پخش در حال نصب 
است.« فرهاد وکیلیان، معاون توسعه بازار این شرکت، نیز 
با اشــاره به اینکه »برخالف وظیفه ذاتی ما که پرداخت 
است این بار اپلیکیشن پرداخت در پله دوم قرار می گیرد« 
ادامه داد: »اپلیکیشــن های شــرکت های توزیع کننده 
بزرگ با همکاری شرکت ورانگر روی پی دی تی گذاشته 

می شوند و در حاشیه آن نرم افزار پرداخت قرار می گیرد.« 
آن گونه که معاون توســعه بازار ایران کیش می گوید این 
محصول برای شرکت های توزیع کننده به ویژه آن دسته 
که تازه شــروع به کار کرده اند از نظر اقتصادی بســیار 
به صرفه است. وکیلیان در مورد روند راه اندازی این پروژه 
توضیح داد: »پروژه پی دی تی با حضور بانک کارآفرین و 
شرکت ورانگر در سال ۹۶ رونمایی شد و در حال حاضر 
2۰۰ کاربر از شرکت های توزیع کننده صاحب نام دارد، اما 

کاربران بیشتری خواهد داشت.«

هواپیما آماده حرکت به روسیه
شــرکت کارت اعتبــاری ایران کیش بــرای کاربران 

خوش شــانس خود جوایز هیجان انگیــزی تدارک دیده 
است. وکیلیان، معاون توسعه بازار ایران کیش، با اشاره به 
اینکه جوایز ویژه ایران کیش بسیار متفاوت هستند درباره 
برخی از این جوایز توضیــح می دهد: »با توجه به اینکه 
تیم ملی کشــورمان در رقابت های جــام جهانی حضور 
خواهد داشت، یک هواپیما مســافر را عازم جام جهانی 
روســیه خواهیم کرد. همچنین ۱۱ کفــش طال برای 

استفاده کنندگان از اپلیکیشن پات خواهیم داشت.«

مسابقه فیفا پلی استیشن
غرفه ایران کیش حال و هوای فوتبالی جالبی داشــت. 
یک فوتبالیســت در گوشــه ای از غرفه به مناسبت آغاز 
کمپین »کفش طال رو پات کن« مشغول انجام حرکات 
روپایی با توپ روی چمن مصنوعی بود. شباهت زیادی به 
رونالدینیو، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال برزیل، داشت 
و سوژه سلفی بسیاری از بازدیدکنندگان فوتبال دوست 
شده بود. بخش شلوغ و پرسر و صدای غرفه ایران کیش 
به مســابقه فیفا پلی استیشــن اختصاص داشــت، یک 
مانیتور بزرگ بود که گروه هایی از جوانان پی اس پی باز به 
صف ایستاده بودند و برای هم کری می خواندند. انگیزه 
خوبی هم برای این کار داشتند، چون هر روز به ۱۰ نفر 
از کسانی که در کوتاه ترین زمان بیشترین گل را می زدند 

کارت هدیه ۱۰۰ هزار تومانی می دادند. 
آن گونه که یاسین یکی از مسئوالن بخش بازی غرفه 
می گوید: »برنده نهایی این مسابقه در چهار روز نمایشگاه 
الکامپ یکی از مسافرین جام جهانی روسیه خواهد بود. 
در مرحله نیمه نهایی این مسابقه هم در حضور یکی از 
بازیکنان مطرح فوتبال یک مسابقه نمایش روپایی توپ 
برگزار می شود و به برنده ها جایزه نفیسی اعطا می شود. 
کسانی  که فیفا بازی کنند یا فقط اپلیکیشن ما را نصب 
کنند می توانند در این قرعه کشی شرکت کنند و شانس 

برنده شدن داشته باشند.«

|Report|

مهدی پاکدل: مشاور و سفیر فرهنگی ایران کیش هستم

مهدی پاکدل، مشاور و سفیر فرهنگی شرکت کارت 
اعتباری ایران کیش )پات(، در آخرین روز نمایشگاه 
الکامپ در غرفه این شــرکت حضور پیــدا کرد. به 
گزارش روابط عمومی ایران کیش این هنرپیشه سینما 
و تلویزیون گفت: »همیشــه برای حمایت از فرهنگ 
و هنر به دنبال شــرکت های اقتصادی ای می گردیم 
که دغدغه فرهنگی بدون چشم داشت داشته باشند 
و خوشــبختانه باید بگویم در طول یک سالی که با 
شــرکت کارت اعتباری ایران کیش آشنا شده ام این 
شــرکت چنین رویکردی را به اثبات رساند. نکته ای 
که باعث شد امروز مشاور و سفیر ایران کیش در این 
غرفه باشــم.« او ادامه داد: »هر کمکی موجب تداوم 
مراوده هنر و فرهنگ با ایران کیش باشد انجام خواهم 
داد. این مراوده بهترین نوع مراوده است.« پاکدل به 
برگزاری و حمایت شرکت ایران کیش از چندین تئاتر 
و جشن  سینمایی اشاره کرد و از ایده پردازی های جدید 
هنری از سوی ایران کیش خبر داد. او گفت: »تنها راهی 
که یک شرکت یا بنگاه اقتصادی بتواند بین المللی شود 
توجه به فرهنگ و هنر است. شرکت های بزرگ فقط 
از طریق فرهنگ و هنر می توانند با دنیا رابطه و تعامل 

بهینه داشته باشند.«

شرکت کارت اعتباری ایران کیش به عنوان حامی 
بیست و سومین نمایشگاه الکامپ حضور قابل 
توجهی در این رویداد چهارروزه داشت. معرفی 
محصوالت جدید این شرکت، رونمایی از نسخه 
iOS نرم افزار پات، بازدید مهدی پاکدل به عنوان 

مشاور و سفیر فرهنگی ایران کیش از غرفه 
این شرکت، حضور فین تک های مورد حمایت 

ایران کیش در این غرفه و آغاز کمپین کفش طال 
از جمله اتفاقاتی بود که در غرفه ایران کیش شاهد 
بودیم. اما بدون شک جالب  توجه ترین ویژگی این 
غرفه فضای فوتبالی آن بود که حال و هوای جام 
جهانی روسیه را به نمایشگاه الکامپ آورده بود
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اپلیکیشن پات چیســت و قرار است چه کاری 
برای مشتریانش انجام دهد؟

نرم افزار پات اپلیکیشن موبایلی شرکت ایران کیش 
است. در صنعت پرداخت یکی از استراتژیک ترین 
و مهم تریــن کانال هــای پرداخــت الکترونیکی و 
بانکــداری الکترونیکی و بانکداری دیجیتالی کانال 
موبایلی اســت. ایــن کانال به دلیــل ضریب نفوذ 
باالیی که موبایل دارد پرکاربردترین کانال ارتباطی 
هم به شــمار می رود. در دنیا قبل از ما و در ایران 
هم بیشــتر طی دو سه سال فعاالن حوزه پرداخت 
الکترونیکی به این ســمت رفتند که یکســری از 
سرویس ها و خدماتی را که ارائه می دهند از طریق 
کانال موبایلــی در اختیار مشــتریان می گذارند، 
طبیعتاً ما هم از ســال ها قبل به این موضوع فکر و 
همه موارد مورد نیاز را آماده سازی کردیم و نزدیک 
به یک سال اســت که اپلیکیشن موبایلی خودمان 
را عرضه کرده ایم. امسال تمرکز ما روی این حوزه 

بیشــتر شــده و کمپین های زیادی بــا محوریت 
این موضوع طراحی شــده اســت. ما سرویس های 
جدیدی را هم برای امســال طراحی و برنامه ریزی 

کردیم تا به دست مشتریان مان برسانیم.
چه گروه های هدفی را برای استفاده از اپلیکیشن 
پات در نظر گرفتید و چــه امکاناتی در آنها قرار 

داده اید؟
در اپلیکیشــن موبایلی پات دو گروه هدف داریم: 
یکــی دارنــدگان کارت و دیگــری پذیرنــدگان 
کارت هایــی که طرف قــرارداد ما هســتند. ما از 
طریق اپلیکیشــن موبایلی با هــر دو این گروه ها 
ارتباط خواهیم داشــت. دارندگان کارت می توانند 
از خدمات پایــه ای مانند پرداخــت قبض، کارت 
به کارت، خرید شــارژ، انجام خدمــات نیکوکاری 
و دیگر خدمات متداول در بیشــتر اپلیکیشــن ها 

استفاده کنند.
قرار است چه ســرویس هایی به اپلیکیشن پات 

اضافه شود؟
ما در حال راه اندازی ســرویس های جدیدی مانند 
خرید از طریق  QRکد هم هســتیم کــه بتوانیم 
در فروشــگاه های متعددی این شــکل از خرید را 
پیاده ســازی کنیم. برخی ویژگی هــا هم مختص 
اپلیکیشن ایران کیش است که نتیجه قراردادهای 
ما با نهادهای مختلف اســت. برای مثال امســال 
امکان پیش بینی بازی های لیگ برتر در پات فراهم 
شده و در ادامه برنامه ریزی های بیشتری روی این 
موضوع انجام خواهد شــد تا این قســمت را برای 
اســتفاده کنندگان جذاب تر کنیم. در اپلیکیشــن 
ما امکان کارت به کارت از اول شــهریورماه فعال 
شــده و از طریق چندین بانک مختلف که لیست 
آنها در اپلیکیشــن موجود اســت امکان عملیات 
پرداخت وجه کارت به کارت فراهم شده. جشنواره 
عکسی هم داریم که کاربران از طریق اپلیکیشن ما 
می توانند به هنرمندان مورد عالقه خود رای دهند. 
این امکان در جشنواره های مختلف معرفی می شود 
و کمپین های متفاوتی برای آن برگزار خواهد شد. 
در اپلیکیشــن پات به تمــام فعالیت های کاربران 
امتیاز داده می شــود و بیشــترین امتیــاز نصیب 
کسانی می شــود که اپلیکیشــن ما را به دیگران 
معرفی می کنند. مــا برنامه ریــزی کرده ایم تا در 
آینده مشتریان بتوانند از امتیازات خود در کانالی 

که ایجاد می کنیم استفاده کنند.
تمامــی این خدماتی که برشــمردید شــامل 
دارندگان کارت می شــد. برای پذیرندگان هم 

برنامه ای دارید؟
ما بــرای پذیرندگان مان هم این کانــال ارتباطی 
را به عنوان یکی از مهم تریــن کانال های ارتباطی 
قرار داده ایم و آنها می تواننــد از اول مهر تعامالت 
و فعالیت های خودشــان با شــرکت ایران کیش را 
از طریق اپلیکیشــن پات انجام دهند. پذیرندگان 
ایران کیش می توانند از طریــق این برنامه، ضمن 
مشاهده رتبه بندی و دریافت گزارشات پایانه خود، 
درخواست هایی که در زمینه های گوناگون دارند را 
ثبت کنند و ما پاسخگوی آنها خواهیم بود. ما همه 
این امکانات را به شــکل خاصی طراحی کردیم تا 
بهترین کارایی را برای مشتریان مان داشته باشد و 
آنها بهترین تجربه خود را در اپلیکیشــن ما داشته 
باشند. در همین راستا سرویس های دیگری هم به 
مرور در ماه های آینده ارائه خواهد شد، یک نمونه 
آن »پات ســالمت« اســت که به نظر من یکی از 

خدمات جذاب ما خواهد بود.
پات سالمت چه امکانی به کاربران می دهد؟

کاربران از طریق »پات ســالمت« می توانند رژیم 
غذایی دریافت کنند و مشــاوره پزشــکی بگیرند. 
بخش جالب آن این است که بســیاری از کسانی 
که شاغل اند ممکن است فراموش کنند که هر دو 
ساعت یک بار باید حرکات نرمشی دست و گردن 

در گفت وگو با قائم مقام معاونت فناوری اطالعات شرکت ایران کیش مطرح شد:

اردیبهشت ماه امسال بود که اپلیکیشن پات شــرکت ایران کیش به دلیل داشتن معیارهای الزم در 
لیست تازه های برگزیده صفحه اول کافه بازار قرار گرفت. اپلیکیشن پات نزدیک به یک سال است که 
از سوی شرکت ایران کیش راه اندازی شده و نســخه اندروید آن که با هدف سرعت بخشیدن به امور 
پرداخت الکترونیکی راه اندازی شده شامل سرویس هایی از جمله کیف پول پِی پات، پرداخت قبوض، 
سرویس خرید، شارژ تلفن همراه، باشگاه مشتریان و طرح های حمایتی و نیکوکاری و مجموعه های تخفیف است. کیف 
پول پِی پات که یکی از قابلیت های این اپلیکیشن محسوب می شود به  راحتی امکان پرداخت با استفاده از رمز و بدون 
رمز را به شــما خواهد داد و به این شکل با کمک این اپلیکیشن کاربر می تواند پرداخت های مورد نظر خود را به  واسطه 
کارت های بانکی انجام دهد. قرار است خدمات متنوع بسیاری در ماه های آینده به آن اضافه شود، خدماتی که از حوزه 
ســالمت تا ترافیک را در بر می گیرد. اما پات تمام داستان ایران کیش نیست. این را شهره آقابابایی، مدیر پروژه پات و 
قائم مقام معاونت فناوری اطالعات شرکت ایران کیش به ما می گوید. او از اکوسیستمی حرف می زند که پات هم بخشی 
از آن محسوب می شود. اکوسیســتمی که در نهایت می خواهد تجربه بهتری را نصیب مشتریان خود کند. تجربه ای که 
چنان زیر زبان آنها مزه کند که همراه دائمی ایران کیش شوند. آقابابایی در گفت وگو با ما از برنامه ریزی های ایران کیش 
برای رسیدن به این سطح از مشتری مداری می گوید. او معتقد است پات حرف تازه ای برای گفتن دارد و بر همین اساس 
نیز جامعه هدف خود را انتخاب کرده است. جامعه ای که آمده اند تا خدماتی را تجربه کنند که در نهایت به وفاداری آنها 

می انجامد. پات می خواهد بازی برد-بردی باشد که رضایتی همگانی در پی خواهد داشت.

| گفت وگو|

اکوسیستمی به نام »پات«
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انجام دهند؛ از طریق »پات سالمت« که بخشی از 
اپلیکیشن ماست این پیام های یادآوری به کاربران 
ارســال خواهد شد. ســرویس های جدید دیگری 
مانند جریمه خــودرو نیــز در برنامه ریزی های ما 
گنجانده شــده تا به امکانات این اپلیکیشن افزوده 
شــود. طی دو تا ســه ماه آینده هر یــک از این 
سرویس ها از طریق یک کمپین به کاربران معرفی 
خواهد شــد. برنامه جامعی برای این اپلیکیشــن 
دیده شــده که در حال پیاده ســازی آن هستیم و 
من فکر می کنم جزو اپلیکیشن های بسیار جذاب و 

پرکاربرد در حوزه پرداخت ایران باشیم.
در حال حاضر اپلیکیشن شما چند کاربر دارد؟

در حال حاضر اپلیکیشــن پات بیش از ۱5۰ هزار 
کاربــر دارد. ما هنــوز کمپین های خــود را آغاز 
نکرده ایم؛ برنامه ما این اســت که تا پایان ســال 

تعداد کاربران مان را افزایش دهیم.
فکر می کنید تعداد کاربران تان تا پایان ســال به 

چه عددی می رسد؟
با توجه به برنامه ریزی های انجام شــده و گروه های 
هدف تعیین شــده بــرای هر کــدام از ویژگی ها و 
خدمات اپلیکیشــن پات، برآورد ما این اســت که 
تا پایان ســال تعداد کاربران به یــک میلیون نفر 

خواهد رسید.
خدمــت کارت بــه کارت که در حــال حاضر 
در اپلیکیشن دیده شــده از طریق چند بانک 

امکان پذیر است؟
مــا در حال حاضر با شــش بانــک در این زمینه 
همکاری می کنیم، اما به مرور بانک های دیگر هم 

به این سرویس اضافه خواهند شد.
در عرصه ای که ایران کیش وارد شــده و فعالیت 
می کند چندین رقیب دیگــر هم وجود دارد. آیا 
این مساله می تواند مانعی برای ورود شما به بازار 
باشد و اگر خیر، مزیت رقابتی شما نسبت به آنها 
چیست و چه برنامه ای برای رقابت با رقبای خود 

دارید؟
من فکــر می کنم هر یــک از PSPهایی که در این 
حوزه فعالیت می کنند گوشــه ای از بازار را به خود 
اختصاص داده اند و هر کدام به درصدی از موفقیت 
در هر کدام از کانال ها رسیده اند و برنامه های خاص 
خود را در این زمینه دارند. همه آنها سیاست های 
خاص خود را پیش  می برند و بیشترشان هم موفق 
هستند. در هیچ کجای دنیا فعالیت در این عرصه 
مختص یک شــرکت خاص نیســت، در ایران هم 
شــرکت های گوناگونی در این حوزه فعال اند. اگر 
چنین تصوری داشته باشــیم این سوال هم پیش 
می آید کــه یک بانک کافی اســت، چرا بانک های 
متعددی داریم؟ بر همین اســاس نیز همیشه باید 
چند اپلیکیشــن وجود داشته باشد که در کنار هم 
قرار بگیرنــد و امکان مقایســه را فراهم کنند. هر 
کدام از این اپلیکیشن ها کارایی، گروه هدف و رابط 
کاربری خاص خود را دارد و یک گروه، سن یا قشر 
دیگری ممکن است با رابط کاربری دیگری ارتباط 
بهتری برقرار کند. در نتیجه حضور چند رقیب در 
یک بازار خاص دلیل بر نبــود امکان رقابت در آن 
بازار نیســت. اگر شرکتی حرف تازه ای برای گفتن 
داشــته باشــد و گروه هدف خود را در این زمینه 

جذب کند بی شک به موفقیت خواهد رسید.
ایران کیش کدام گروه را بــه عنوان گروه هدف 

خود در نظر گرفته است؟

تمرکز امسال ما با توجه به نوع کمپینی که تعریف 
کرده ایم -کــه کمپین فوتبالی اســت- بر افرادی 
است که به ورزش و ســالمت اهمیت می دهند و 
به آن عالقه مند هســتند. فعال شــدن امکان پات 
سالمت در اپلیکیشــن پات و پیش بینی بازی های 
لیگ هــم بر همین اســاس بوده اســت. در حال 
حاضر مشــتریان بســیاری داریم که شرکت ما را 
برای دریافت خدمــات انتخاب کرده اند و از طریق 
کانال های ایران کیــش پرداخت های خود را انجام 
می دهنــد. طبیعتاً آنهــا هم جزو گــروه هدف ما 
محسوب می شوند و به دلیل داشتن تجربه خود در 
استفاده از خدمات مان در زمان ارائه خدمات جدید 
از ســوی ایران کیش باز هم ما را انتخاب خواهند 
کرد. تالش ما همواره بر این بوده که تجربه خوب 
کاربران خود را خــراب نکنیم. مــا ارتباط خیلی 
تنگاتنگی هم با تعداد زیــادی از هنرمندان داریم 
و یکی از مهم ترین کارهــای ایران کیش در حوزه 
فرهنگی اســت. بر همین اســاس به فکر انتخاب 
هنرمندان هــم خواهیم بود. ما دوســت داریم و 

می خواهیم که هنرمندان همــواره جزو گروه های 
هدف ما باشــند. به همین دلیل در اپلیکیشن پات 
ویژگی هایی برای هنرمندان در نظر گرفته شــده 
تا آنها را هم جذب کنیــم. اما در مجموع مخاطب 

اپلیکیشن موبایلی قشر جوان تا میانسال است.
در پایان، هدف ایران کیش از ارائه اپلیکیشن پات 

چیست؟
ما می خواهیم یک اکوسیســتم به نام پات را معرفی 
کنیم و این اکوسیستم اجزای مختلفی دارد که یکی 
از آنها اپلیکیشن موبایلی است. تمام کانال های ما و 
کسانی که با ما در ارتباط هستند جزو اکوسیستم مان 
محسوب می شوند و هدف کل اکوسیستم این است 
که تجربه خوشایندی برای کســانی که از درگاه ها، 
اپلیکیشــن و دیگر کانال های ایران کیش اســتفاده 
می کنند خلــق کنیم و بتوانیم تعاملی دوســویه با 
مشــتریان مان داشــته باشــیم. در عیــن حال که 
می خواهیم خدمت باکیفیت تری بــه کاربران ارائه 
دهیم، در تالش هستیم کاری کنیم که کاربران مان 

همواره ما را دوست داشته باشند و انتخاب کنند.

|Dialog|
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 گزارش تصویری
از برخی 
رویدادهای
ایران کیش

مجمع عمومی فوق العاده شرکت ایران کیش به منظور افزایش سرمایه

برگزاری مسابقه بهترین دستپخت در مرکز تماس ایران کیش به منظور افزایش فعالیت های انگیزشی و مسئولیتی

مراسم اهدای جوایز به ایرج عاشورخانی و محمدعرفان میرزاخانی برندگان خودرو آئودی و خودرو MG3  چهارمین جشنواره پات در مقابل دوربین های تلویزیونمراسم تودیع و معارفه اعضای هیات مدیره ایران کیش

| گزارش تصویری| 

مراسم اهدای نشان داوود رشیدی با حمایت پات و شرکت کارت اعتباری ایران کیش در تئاتر شهر
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جلسات مدیریت دانش و جاری سازی استراتژی های شرکت کارت اعتباری ایران کیش برگزار شد.

مراسم اهدای جوایز به ایرج عاشورخانی و محمدعرفان میرزاخانی برندگان خودرو آئودی و خودرو MG3  چهارمین جشنواره پات در مقابل دوربین های تلویزیون

|Report Image|

حضور شرکت کارت اعتباری ایران کیش در مراسم تشییع شهید حججی درنجف آباد اصفهان مراسم اهدای نشان داوود رشیدی با حمایت پات و شرکت کارت اعتباری ایران کیش در تئاتر شهر
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| گزارش|

»کفش طال رو پات کن« شــعاری اســت که به 
زودی در کوچــه و خیابــان روی بنرهــای مختلف 
شــاهد خواهیم بود. جمله ای کوتاه که کنجکاومان 
می کند در اینترنت جســت وجو کنیــم و در میان 
جســت وجوها با کمپین جدید ایران کیش برخورد 
می کنیم که هدایــای غافلگیرکننده ای دارد. کفش 
طال، ســکه های طال و هواپیمای پر از برنده به جام 
جهانی هر کســی را ترغیب می کند تا برای شرکت 
در این کمپین اقدام کند. البته این کمپین قرار بود 

زودتر شروع شود، اما اکنون شاهد آن هستیم.
رضــا احمــدی، مدیــر روابــط عمومــی و 
مســئولیت های اجتماعــی ایران کیــش، در مورد 
ایــن تاخیر گفــت: »قصد داشــتیم بخش هایی از 
اپلیکیشــن را ارتقا دهیــم و خصوصیات جدید به 
آن بیفزاییم. به عنوان مثال افزودن بخش کارت به 

کارت یکی از تغییرات بود.«
به عقیده احمدی هم اکنون اپلیکیشن کاربردی تر 
شده است. ضمن اینکه همچنان در حال بهبود است 
و اندک اندک ویژگی و امکانات جدیدتر به آن اضافه 

می شود و اپلیکیشن متفاوتی خواهد شد.
 احمــدی در مورد برگزاری مراســم قرعه کشــی

کفش طال نیز بیــان کرد: »برنامه را عقب انداختیم، 
اما حذف نکردیم. در فضایی که رقبا به وجود آوردند 
ما ســاکت نماندیــم، اما کمی آرام پیــش رفتیم تا 
اپلیکیشــن را جلو ببریم. کمپین را به عنوان کفش 
طــال و یــک هواپیما پــر از برنده به جــام جهانی 
می شناســیم، عالوه بر آن ســکه طالی زیادی هم 
داریم. قرعه کشــی ها به زودی آغاز و هدایا نیز اهدا 
می شود، اما هر کدام از این جوایز ویژگی های خاصی 

دارند.«

با کفش طال پاتو طالیی کن
 به گفته احمــدی با مشــورت مشــاور تبلیغاتی

ایران کیش، تصمیم بر آن شــد تا کمپین امسال تم 
فوتبالی داشته باشــد، زیرا امسال سال فوتبال است و 
مســابقات مقدماتی جام جهانی هم در حال برگزاری 
اســت. به همین دلیل کفش طــال را به عنوان جایزه 
انتخاب کردند. در واقــع ۱۱ کفش طال نمادی از ۱۱ 
بازیکن فوتبال اســت که در ســه تا چهار مرحله به 

کاربران پات و شماره #788* اهدا می شود.
احمدی در مورد نحوه شــرکت در این قرعه کشی 
گفت: »برای شــرکت در این کمپین شرایط خاصی 
وجود ندارد و کاربران فقط باید اپلیکیشن پات را دانلود 
کنند و با تراکنش امتیاز جمع آوری کنند یا از طریق 
شــماره #788* امتیاز جمع آوری و در قرعه کشــی 
شــرکت کننــد. وقتی از اپلیکیشــن پات اســتفاده 
می کنند، داخل نرم افزار در قسمت امتیازگیری نحوه 
 *788# ussd امتیاز دادن مشخص است. اگر از شماره
بهره می گیرند، می توانند هر زمان به اپ مراجعه کنند 

تا به صورت لحظه ای امتیازشان محاسبه شود.«
احمدی در مورد اینکه برای شرکت در قرعه کشی، 
اپلیکیشــن پات نسبت به شــماره #788* شناخته 
شده تر اســت بیان کرد: »هدف از کمپین نیز همین 
اســت تا هم اپلیکیشن پات و هم شــماره #788* را 
به مردم بشناســانیم. هدف ما برندینگ است. در این 
کمپین ســعی داریم انگیزه ایجاد کنیــم تا مردم به 

سمت هر دو برنامه  بروند.«
به گفته احمدی در هر کــدام از این کفش ها ۱۰۰ 
گرم طال به کار رفته است. البته کفش طال تنها جایزه 
این کمپین نیست و ســکه های طال نیز در بازه های 
زمانی مختلف به کاربران اهدا می شــود. کفش طال و 

سکه های طال جوایزی مقدماتی هستند تا ایران کیش 
کمپین اصلی خود یعنی »هواپیمایــی پر از برنده به 

جام جهانی« را برگزار کند.

پیش به سوی روسیه
احمــدی در مــورد کمپین اصلــی ایران کیش که 
هواپیمای پر از برنده به جام جهانی اســت گفت: »ما 
کفش طال و سکه های طال را در سه ماه  آبان، آذر و دی 
در کمپین های مقدماتی و مناسبتی خود در تلگرام و 
اینســتاگرام به کاربران اهدا می کنیم تا به ماه اسفند 
و کمپین اصلی خود برســیم.« این کمپین 7۰ برنده 
خواهد داشت. احمدی در مورد تهیه مقدمات این سفر 
بیان کرد: »ما با فدراسیون فوتبال صحبت کرده ایم و 
تایید مقدماتی را گرفته ایم تا اجازه نهایی صادر شود. 
مشکلی هم برای حمل و نقل نداریم. برنامه نیز به این 
صورت است که اسکان و رفت و برگشت افراد بر عهده 
ماست و برندگان می توانند ســه بازی ایران را تماشا 

کنند و سپس به ایران برمی گردیم.«
جام جهانی 2۰۱8 روســیه در خردادماه سال ۹7 
برگزار می شود و اســفندماه قرعه کشی هواپیمایی پر 
از برنده به جام جهانی اســت. مدیــر روابط عمومی 
ایران کیش در مورد تعیین ماه اسفند برای قرعه کشی 
گفت: »اســفندماه را تعیین کردیم تا برای اخذ ویزا 
مهلت داشته باشــیم. چون جام جهانی شرایط خاص 
دارد و مسلماً سهمیه و محدویت هایی وجود دارد و ما 

باید تا خردادماه خود را آماده کنیم.«
عالوه بر برپایی کمپین، ایران کیش برای شناساندن 
اپلیکیشن پات و شماره #788* سفیر برند نیز تعیین 
کرده اســت که در آینده درباره آن بیشــتر خواهیم 

گفت.

ایران کیش، یک هواپیما پر از برنده به جام جهانی 2018 می فرستد

دربست تا روسیه
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اصاًل عجیب نیســت که وقتی از پشــت پیشخوان 
مجبوریــد رمز عبور کارت خــود را اعالم کنید نگران 
چیزی باشــید که اصطالحاً به آن »پژواک رمز« گفته 
می شــود. البته شــاید هم دل تان می خواهد این جور 
مواقع فارغ از هر جدار شیشــه ای یا فاصله ای خودتان 
کارت بکشــید، رمز وارد کنید و مبلغ کشیده شده را 

مشاهده کنید.
به گزارش روابط عمومی ایران کیش بســیاری نبود 
چنین امکانــی در صنف های باجه ای را یک مشــکل 
امنیتــی بــرای پرداخت هایی می دانند کــه از طریق 

دستگاه کارتخوان صورت می گیرد.
اما جالب اینجاســت که بدانیم چنین مشــکلی در 
کشــور خیلی وقت اســت که حل شــده، راه حل این 
 )PIN PAD( »مشــکل امنیتی هم چیزی جز »پین پد

نیست.
پین پد یک صفحه کلید خارجی است که به دستگاه 
کارتخوان متصل می شود. رابط این بخش ها یک کابل 
دو سر سوکت اســت. معموالً پین پد برای اصنافی که 
ماهیت صنف آنها به صورت باجه ای )پیشخوان( باشد 

دارای اولویت است.
این محصول را نخســتین بار ایران کیــش به بازار 
عرضه کــرده و با توجه به اینکه یکــی از دغدغه های 
مشتریان و ســازمان های ناظر در خصوص وارد کردن 
رمز توســط مشــتری، جلوگیری از پــژواک رمز در 
محیط عمومی اســت، این محصول ارائه شــده. این 
محصول به عنــوان محصول جانبی و بــه رایگان در 
اختیار پذیرندگان قــرار می گیرد. محصولی که امکان 
 Pc و Dail up، Lan pos اتصال به کارتخوان های مدل

pos را نیز داراست.

به جز پیشــگام بودن ایران کیــش در ارائه پین پد، 
ویژگی ها و کارایی های این محصول اســت که پین پد 

ایران کیش را عالوه بر اولین بودن ممتاز هم می کند.
ناهیــد محمدخانــی غیاثوند، مدیر پــروژه پین پد 
ایران کیــش، کــه ایــن روزها حســابی ســرش به 
ســفارش های ایــن محصــول گــرم اســت، درباره 
ویژگی هــای دســتگاه مذکــور می گویــد: »پین پد 
ایران کیش عالوه بــر وارد کردن رمز توســط دارنده 
کارت، امکان کشــیدن کارت توســط دارنده کارت و 
نیز مشــاهده مبلغ را فراهم می سازد و همین موضوع 

امنیت پین پد این شرکت را باالتر می برد.«
این یعنــی قابلیت های این دســتگاه را می توان به 

موارد زیر تقسیم بندی کرد:
۱- به صورت رایــگان در اختیــار پذیرندگان قرار 

می گیرد.
2- ورود رمز توســط دارنده کارت جهت جلوگیری 

از پژواک رمز
۳- کشیدن کارت توسط دارنده کارت

4- مشاهده مبلغ.
از قــرار معلوم در حــال حاضر صنف هایــی که به 
اصطالح حالت پیشــخوان یا باجــه ای دارند از جمله 
بیمارســتان ها، داروخانه هــا، صرافی هــا، آژانس های 
مسافرتی، رستوران ها، قنادی ها و... بازار هدف پین پد 
ایران کیش هستند. البته ســایر اصناف نیز در صورت 
تقاضا و بررسی شــرایط می توانند به رایگان مشمول 
این محصول شــوند. از حرف های غیاثوند معلوم است 
پروژه پین پد به صورت عملیاتی از اردیبهشــت ماه ۹۶ 
آغاز شــده و از ماه مذکور فرایند نصب آن به صورت 
جدی کلید خورده که نتیجه نصب آن حدود ۱۰هزار 

پین پد بوده است.
درخواســت دســتگاه pin pad هم از طریق، تماس 
تلفنی با پذیرندگان دارای شــرایط این محصول و هم 
از طریق تماس پذیرندگان با کال ســنتر شرکت ایران 
کیش و نیــز از طریق ثبت نام پذیرندگان در ســایت 

ایران کیش صورت می گیرد.
از روش های دیگر بازاریابی ایــن محصول می توان 
به دفاتر اســتانی و پشــتیبان ها اشــاره کــرد. دفاتر 
اســتانی با تشــخیص نیازمندی پذیرندگان و باتوجه 
به محدودیت هایی از جمله نوع دســتگاه کارت خوان 
و صنف پذیرنده و اینکــه در کدام مکان نیاز به نصب 
دســتگاه جهت جلوگیری از پژواک رمز حائز اهمیت 
است، درخواســت پذیرنده به این محصول را مد نظر 

داشته و در نهایت جهت نصب اقدام می شود.

پژواک رمز به فراموشی سپرده می شود

PIN PAD روی پیشخوان ها

از قابلیت های PIN PAD ایران کیش می توان به 
موارد زیر اشاره کرد:

1- به صورت رایگان در اختیار پذیرندگان قرار 
می گیرد

2- ورود رمز توسط دارنده کارت جهت جلوگیری 
از پژواک رمز

3- کشیدن کارت توسط دارنده کارت
4- مشاهده مبلغ
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صحبــت کــردن از اســتارت آپ ها و 
فین تک ها این روزها سخت شده است. 
در هر ورق رســانه چاپ شــده یا 
هر وب ســایتی که مراجعه 
کنید بی شک اشــاره ای به 
فعالیت هــای شــرکت های 
فین تک شده است و از همین 
رو تمامی بخش ها و مسئوالن 
کشــور همه توان خود را جمع 
کرده انــد تــا آن را به ســرانجام 

برسانند.
وقتی وزیــر ارتباطات و فناوری 
اطالعــات هنــگام رأی اعتمــاد 
گرفتن از مجلس شــورای اسالمی 
بــه برنامه های خــود در خصوص 
شرکت های نوپا و دانش بنیان اشاره 
می کند یــا معاون فناوری ریاســت 
جمهوری یکی از برنامه های اساسی 
خود را بر این بخــش متمرکز کرده، 
طبیعی است همه نگاه ها به آن سمت 
خیره شــود. اما پیــش از  اینکه نگاه 
سیاست گذاران اصلی کشور به سمت 
استارت آپ ها جلب شــود و تالش 
کنند بــا برنامه ریزی بــرای آنان 
مســیر موفقیت را کوتاه تر کنند، 
بانک ها و شرکت های ارائه دهنده 
خدمــات بانکــی و PSPها این 
نیــاز بــازار را درک کــرده 
بودنــد و ســعی کردند طی 
همکاری با آنان از بخشی از 
نوآوری هایشان بهره گیرند 
و در بخشــی دیگر نیز از 

آنها حمایت کنند.
ایــن موضــوع زمانی 
نمود یافت که بســیاری 
از استارت آپ ها فعالیت 
خود را به حــوزه پولی 
و مالی منتقــل کردند. 
در شــرایط فعلی به نظر 
می رسد استارت آپ هایی 
کــه در حــوزه پولــی و 
مالــی فعالیــت می کننــد 
تعدادشــان بســیار بیشتر از 
سایر حوزه هاســت. البته برخی 
نیز معتقدند ســروصدای این بخش 
بیشتر از سایر حوزه هاست، اما نباید از 
نظر دور داشت که بخشی از فعالیت تمامی 
اســتارت آپ ها در نهایت به حوزه پرداخت ختم 
می شود و ســرانجام گذرشــان به یکی از بانک  ها یا 

شرکت هایPSP خواهد افتاد.

شــرکت کارت اعتباری ایران کیش نیز از این قضیه 
مستثنی نیســت. این شرکت ســعی کرده است طی 
سال های گذشته ضمن همکاری با استارت آپ ها، عالوه 
بر اینکه از توان آنــان در بخش هایی بهره می گیرد، از 

آنان حمایت کند و موجب تقویت شان شود.
رئیس اداره بازاریابی و توسعه درگاه های پرداخت در 
این باره معتقد اســت: »باید توجه داشت که طول عمر 
محصوالت مشــخص اســت، محصوالت چرخه حیاتی 
مشخصی دارند. استارت آپ ها مجموعه هایی هستند که 
دنبال راهکارهای جدید می گردند و از ســویی خوراک 
ما نیز تولید محصول و خدمات بر اســاس نیاز موجود 
در ســازمان است. از همین روســت که می توان گفت 
تغییر بازار و مطالعات بازار ما را وارد حیطه همفکری با 

استارت آپ ها کرد.«
می توان این گونه نتیجه گرفت که احســاس نیاز به 
نوآوری  و خالقیت شرکت ها را مجاب می کند تا از توان 
فکری و ذهنی شــرکت های نوآور بهره گیرند. مسیری 
که شاید برای شــرکت های بزرگ طی کردنش سخت 
باشد برای شرکت های کوچک بسیار ساده خواهد بود. 

حســام الدین دربانی معتقد است: »شــرکت کارت 
اعتباری ایران کیش اصالتاً یک بنگاه اقتصادی اســت. 
لذا بــه ســرمایه گذاران خود متعهد بــوده و هر گامی 
که در توســعه بازار برداشته می شــود، می بایست در 
راستای حفظ و تأمین منافع ایشان باشد. موضوع بازار 
کســب وکارهای نوظهور در عرصه فناوری اطالعات و 

تجارت الکترونیک نیز از این قاعده مستثنی نیست.
فارغ از هیجانات و فضای موجود از دو دیدگاه توسعه 
اقتصادی و توســعه بازار با تمرکز بر توســعه محصول 
ورود بــه این حوزه از الزامات کســب وکارهای فناوری 
محور اســت. اما اصول ســرمایه گذاری حکم می کند 
که حمایت از اســتارتاپ ها بر اساس کارآمدترین مدل 

صورت پذیرد.«
نظر به توجه دولت به حمایت از کسب وکارهای نوپا 
ضروری است در کنار بخش دولتی، بخش خصوصی نیز 
بودجه بیشــتری را به این مهم اختصاص دهد. شرکت 
کارت اعتباری ایران کیش معتقد اســت این اقدام باید 
در ســاختاری نظام مند و کارآمد اجــرا گردد. زیرا آنها 
هرگونه اقدام بی برنامه و حســاب نشــده ای نه تنها در 
این راســتا مؤثر واقع نمی گردد. بلکــه دقیقاً نتیجه ای 

معکوس برای طرفین سرمایه گذاری خواهد داشت.  
رئیس اداره بازاریابی این شــرکت می گوید: » بنیان 
فکری ایران کیش مبتنــی بر درصد نوآوری و متجانس 
بودن موضوع همکاری با استارت آپ ها است. وسعی بر 

این بوده که هوشمندانه وارد این بازار شویم.
نبوغ جوانان ایرانی یک ثروت بزرگ اســت و باید در 

راستای توسعه کشور مورد بهره برداری قرار گیرد.
مستحضر هســتید که ذائقه مشتریان در حال تغییر 
است، رویکردها و گروه سنی استفاده کننده از خدمات 
نیز در حال تغییری گسترده است. از همین روست که 

ما نیز باید رویکرد خود را تغییر دهیم.«

بررسی نحوه حمایت شرکت کارت اعتباری ایران کیش از استارت آپ ها

| گزارش| 

به استارت آپ ها یارانه نمی دهیم
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ســالها پیش وقتــی صحبت از فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات می شد یا قرار بود از خدمات نوین بانکی بهره 
  Yگرفته شود همه نگاه ها به سمت جوانان یا گروه سنی
می چرخید. اما هم اکنون گروه ســنی که یک روز فقط 
مشــتاقان فناوری اطالعات و ارتباطات بودند و تأثیری 
در اقتصاد کشــور نداشتند، امروز وارد بازار کار شده اند 
و بخشــی از فعالیت های اقتصادی توسط آنان راهبری 
می شــود. به همین خاطر است که استفاده از ابزارهای 
جدید این روزها رونق بیشــتری یافته. شرکت ها حس 
می کنند ذائقه بازار تغییر کرده اســت و نیاز به نوآوری 
بیش از پیش حس می شــود. شــرکت ها باید بتوانند 
هماهنگ بــا نیاز مشــتریان خود حرکــت کنند اگر 
این گونه نباشد، به ســرعت بازار را به سایر رقبای خود 

واگذار می کنند.
دربانی ادامــه می دهد: » گروه هایــی که ایده خوب 
و توانمندی خوبی دارند وارد کســب وکار شــده اند و 
خدمــات خالقانه ای ارائــه می دهند، اگــر این جوانان 
حمایت نشوند هم  انرژی آنان از بین می رود هم بخشی 
از نیازهای جامعه پاسخ داده نمی شود. از همین روست 
که شــرکت های پرداخت و ما به سمت حمایت از نبوغ 

جوان ایرانی در صنعت پرداخت حرکت کرده اند.«
او در پاسخ به این سؤال که »معیار شما برای انتخاب 
یک فین تک چیست« گفت: »ما نه تنها روی فین تک ها 
تمرکــز کرده ایم بلکه تمامی اســتارت آپ ها در تمامی 
حوزه ها را پوشش می دهیم، اما باید یک نقطه پرداختی 
داشته باشــند. به عنوان مثال ما با استارت آپ هایی کار 
کرده ایم که در حوزه های خریدهــای روزمره مردم یا 
درمانی فعال بوده اند. همین امر نشــان می دهد که ما 
فقط به حوزه فین تک عالقه نداریم؛ ما ســعی می کنیم 
از هر حوزه ای که با اســتاندارهای موجــود نوآورانه و 

خالقانه ارزیابی گردد، حمایت کنیم.«
شــاید صحبت کردن از اســتارت آپ ها و فین تک ها 
برای فعــاالن این حوزه جالب باشــد و این تصور برای 
آنان به  وجود آید که می تواننــد حمایت دولتمردان و 
صاحبان ســرمایه را جلب کنند، اما همین امر موجب 
بروز خطری بــرای آنان می شــود. یکــی از خطراتی 
که این روزها اســتارت آپ ها را تهدیــد می کند نحوه 
حمایت از آنان است. وقتی پای حمایت دولتی به میان 
می آیــد اولین موضوعی که به ذهن می رســد وام های 
بلندمدت و کم بهره اســت. هنوز وام هایــی که دولت 
برای کسب وکارهای زودبازده داد فراموش نشده  است. 
وام هایی که هیچ آماری از موفقیت آنان منتشر نشد و 
بانک ها را بیش از پیش با چالش معوقات بانکی مواجه 
کــرد. اما آیا این گونــه حمایت می توانــد کمکی برای 

استارت آپ ها به شمار آید؟ 
رئیــس اداره بازاریابی و توســعه درگاه های پرداخت 
ایران کیــش می گویــد: »ایران کیش اســتارت آپ ها را 
بــه یارانه و وام های بالعوض وابســته نمی کند، بلکه از 
آنــان به گونه ای حمایت می کند کــه بتوانند روی پای 
خود بایســتند. در اصل ایران کیش زیرساخت مناسب 
و همچنیــن نیروی متخصــص در اختیار آنــان قرار 
می دهد. از دیگر امکاناتی کــه ایران کیش می تواند در 
اختیار فعاالن این حوزه قرار دهد تأمین محل کار برای 
آنان اســت. ما هیچ وقت به آنان به صورت مستقیم پول 

نمی دهیم.«
دربانی در ابتدای صحبت های خود به این موضوع اشاره 
کرده بود که وظیفه ایران کیش حمایت از سرمایه گذاران 
اســت و باید به گونه ای حرکت کنند که ســرمایه آنان 
حفظ و تأمین شــود. حال این پرســش مطرح می شود 

که این گونه حمایت از شرکت های فین تک چه انتفاعی 
برای شــرکت ایران کیش و همچنین سرمایه گذاران این 
شرکت دارد. او پاسخ می دهد: »زمانی که آنها به سمت 
بلوغ حرکت می کنند و به درآمد می رسند ما نیز از درآمد 
آنها به گونه ای منتفع می شویم که جذابیت استقالل مالی 

برای ایشان محفوظ بماند.«
اما سؤال اینجاست که وقتی هنوز نظام کارمزدی در 
کشور شکل نگرفته است چگونه امکان دارد سودآوری 
آنان به شرکت های حامی سود برســاند؟ پاسخ به این 
سؤال بسیار روشن اســت. دربانی می گوید: »من از این 
شــرکت کارمزد نمی گیرم. من کارمزد خود را از بانک 
دریافت می کنم. در اصل میــزان تراکنش ها را افزایش 
می دهیم و از این طریق تراکنش نهایی افزایش می یابد 
و ما کارمزد مورد نظر خود را از بانک دریافت می کنیم.«

در این صورت به نظر می رسد شــرکت ها باید مدل 
خاصی برای انتخاب استارت آپ ها مد نظر بگیرند، چرا 
که باید در کوتاه ترین زمان ممکن به سودآوری برسند. 
او می گویــد: »ما هرم انتخاب داریم، طبیعی اســت به 
سمت انتخاب استارت آپی نمی رویم که خروجی نهایی 
آن محصول نامرتبط با صنعت پرداخت اســت. باید در 
نهایت به نقطه پرداخت برســیم؛ بایــد حواس مان به 
تعهدمان به سهامداران خود باشد. انتخاب های ما بسیار 

آگاهانه است.«
او در پاسخ به این ســؤال که معموالً هر استارت آپ 
در چه دوره زمانی به ســودآوری می رسد گفت: »دوره 

سودآوری برای استارت آپ های مختلف بسیار متفاوت 
اســت، برخی از آنها در یک دوره زمانی کوتاه مدت به 
سودآوری رسیده اند و برخی دیگر با وجود اینکه زمانی 
بیش از یک سال را پشت سرنهاده اند هنوز به سوددهی 

نرسیده اند.«
در اصل تضمینــی در این زمینه وجــود ندارد. باید 
ریســک های این بخش مدیریت شــود. او معتقد است 
شــرکت کارت اعتبــاری ایران کیش ســعی می کند 
مدیریت ریســک انجام دهد و وارد انتخاب ها با درصد 
ریسک معقول گردد. در اصل پروژه هایی را که از لحاظ 
ســاختار مدیریت ریســک پرخطر محسوب می گردند 

کمتر انتخاب نمی کنیم. 
یکی از مدل هایی که این روزها بســیار مرسوم شده 
سرمایه گذاری در یک استارت آپ است. شرکت ها وقتی 
از سودآوری یک شــرکت مطمئن می شــوند و حس 
می کننــد در یــک دوره زمانی می توانند اســتارت آپ 
را به نقطــه موفقیت برســانند با خرید ســهام آن یا 
سرمایه گذاری مستقیم در آن سعی می کنند آن ایده را 
تصاحب کنند، این ایده یا این راهکار گاهی مورد انتقاد 
فعاالن استارت آپی قرار می گیرد. چرا که در نهایت آنان 
را مجبور به فروش ســهام می کند، اما شــرکت کارت 
اعتباری ایران کیش مسیر دیگری را پیش گرفته است. 
رئیــس اداره بازاریابی و توســعه درگاه های پرداخت 
این شرکت می گوید: »ما شرکتی نیستیم که بخواهیم 
وارد بحث ســرمایه گذاری مســتقیم شــویم. هدف ما 
خرید نیست بلکه هدف مان مشارکت تا درآمد و ایجاد 
وفاداری است. روشــی که ما در پیش گرفته ایم روش 
برد-برد است. در اصل تالش می کنیم یک استارت آپ 
را بدون چشم داشت به مالکیت آن به بازدهی برسانیم و 
منافع او را در قالب شریک تجاری مد نظر می گیریم.«

او می گوید: »در مأموریت ما و چشــم انداز شــرکت 
ســرمایه گذاری تعریف نشده اما توســعه بازار از موارد 
قابل توجه و با اهمیت برای ماســت، چرا که با انتخاب 

علمی و کارآمد می توانیم ارزش افزوده ایجاد کنیم.«
او در پاســخ بــه اینکــه »تاکنــون از چــه گــروه 
استارت آپ هایی حمایت کرده اید« می گوید: »برخی از 
استارت آپ ها در حوزه خدماتی فعالیت می کردند، مانند 
حــوزه حمل ونقل و خدمات، برخــی در حوزه مدیریت 

کیف  پول و برخی دیگر نیز در فروش موارد فرهنگی.«

شرکت کارت اعتباری ایران کیش اصالتاً یک 
بنگاه اقتصادی است. لذا به سرمایه گذاران خود 

متعهد بوده و هر گامی که در توسعه بازار برداشته 
می شود، می بایست در راستای حفظ و تأمین 

منافع ایشان باشد. موضوع بازار کسب وکارهای 
نوظهور در عرصه فناوری اطالعات و تجارت 

الکترونیک نیز از این قاعده مستثنی نیست



| پرداخت سبز | نشریه داخلی شرکت کارت اعتباری ایران کیش |  
شتم  | شهریور و مهر 96  |

| شماره ه
18

همــکاری خود را بــا شــرکت کارت اعتباری 
ایران کیش چگونه آغاز کردید؟

به صورت اتفاقــی با یکی از مســئوالن ایران کیش 
آشنا شدم و وقتی در مورد طرحم برای آنها توضیح 
دادم آنها از طرح من اســتقبال کردند و گفتند هر 
نوع کمکی که بتوانند انجام خواهنــد داد و دقیقاً 
هم طبق گفته شــان عمل کردنــد و تاکنون از ما 
به طور مناســبی حمایت کرده اند. در شرایط فعلی 
سرویس های خیلی خوبی در اختیار ما قرار داده اند. 

چه خدماتی ارائه می دهند؟
خدماتــی در زمینه MPG،IPG  و زیرســاخت های 
مناســب کار ما را خیلی خــوب در اختیارمان قرار 
می دهند. سرویســی که در بخش AAR در اختیار 
ما قرار می دهند خیلی خوب است. ما جزو اولین ها 
بودیم که در بحث فروش آنالین توانستیم AAR را 

ست کنیم و تراکنش بگیریم.
دقیقًا AAR چه خدماتی می دهد؟

پرداخت درون برنامه ای است. شــما نیاز نیست به 
صفحه خود بانک برویــد، از درون برنامه می توانید 

پرداخت تان را انجام دهید. 
از نرم افزار ایران کیش استفاده می کنید یا درون 

نرم افزار خودتان پرداخت صورت می گیرد؟
درون برنامه خودمان است.

شــما به صورت کامل چه خدماتی را به مشتریان 
خود ارائه می دهید؟

ما سرویس ارسال کاال از بقالی ها را فراهم می کنیم، 

امــا خودمــان کاالیی نداریــم و کاالیــی ذخیره 
نمی کنیم. خودمان وارد فراهم کردن کاال و ذخیره 
آن و دلیــوری نمی شــویم. ما سیاســت آمازون و 
علی بابا را پیش گرفته ایم. به سوپرمارکت هایی که 
توانایی فــروش آنالین دارند پنــل می دهیم و این 
پنل تمام و کمال دســت خودشان قرار می گیرد و 
مصرف کننــده نهایی می داند از چــه بقالی ای کاال 

خرید کرده  است و او برایتان ارسال می کند.
یعنی بر اساس اینکه مکان شما کجاست به بقالی 

نزدیک خود سفارش کاال می دهید؟
بله درست است. یک چیزی شبیه اسنپ، اما برای 

بقالی ها. 
چه مدت اســت که فعالیت خود را در این زمینه 

آغاز کرده اید؟
این پروژه بقالی 27 آبان ۹5 شــروع شــد. حدود 
هشــت ماه کار به صورت پایلوت در شهر اراک جلو 
رفت، بعد از آن سیستم را در قالب نماینده منطقه و 
شهر و استان پیاده کردیم تا هر کسی در هر شهری 
باشد بتواند نزدیک ترین ســوپرمارکت به خودش 
را کــه خدمات می دهد ببینــد و از آن خرید کند، 
حتی این امکان وجود دارد که شما که اآلن تهران 
هستید برای دوستی یا مادری در شهرستان خرید 
کنید. شــما می توانید از نزدیک ترین سوپرمارکت 

خرید کنید. 
می توان گفت که سودآور شده اید؟

نمی توان گفت از نظر مالی ســودآور شــده ایم، اما 

سیستم به نقطه سربه سر رسیده است.
این کار چه مدت طول کشید؟

تقریباً ۹ ماه زمان برد. البته من از پایلوت حســاب 
می کنم. من اآلن بــه  آن طرح می گویم پایلوت، در 
واقع آن زمان طرح انجام شــده بود، در اراک مردم 
سفارش ثبت می کردند. آن طرح در آن دوره زمانی 
آورده ای داشــت. ما طی سه ماه توانستیم در اراک 

تقریباً 42۰۰ هزار کاربر فعال داشته باشیم. 
نحوه تعامالت اقتصادی تان با ایران کیش چگونه 

است؟
قــرارداد درگاه هــا به صورت انحصــاری در اختیار 

ایران کیش است.
مراودات تان با این شــرکت به صورت کارمزدی 

است؟
به ازای هر تراکنشــی که انجام می شــود از بانک 
کارمزد می گیرند. هر چقدر تراکنش بیشــتر باشد 
طبیعتــاً کارمزدی نیــز که دریافــت خواهند کرد 

بیشتر است.
پیش بینــی می کنید تا چقــدر تراکنش هایتان 

افزایش پیدا کند؟
نمی توان گفت. ما چند هفته ای است که کار را در 
شهرهای مختلف شــروع کرده ایم و به زودی تعداد 
شهرهایمان افزایش خواهد یافت. بعد از اینکه این 
طرح در این استان ها پیاده شد می توان پیش بینی 

مناسبی کرد.
در چه شــهرهایی می خواهید این طرح را اجرا 

کنید؟
یــزد، کرج، تهــران، اراک، قــم، ســاوه، کرمان و 
مشهد شــهرهایی هســتند که تاکنون ما در آنها 
نمایندگی جذب کرده ایم. در این شــهرها بقالی و 
رستوران هایی جذب شــده اند. پیش بینی می کنیم 
طی یک ماه آینده تبلیغات وســیعی انجام گیرد و 
آن زمان می توانم پیش بینی کنم که چقدر تراکنش 

اضافه می شود.
به عنوان یک اســتارت آپ آیــا عالقه دارید که 
ســرمایه گذار جذب کنید یا ســهامدار داشته 

باشید؟
اآلن چند وقتی اســت به فکر جذب ســرمایه گذار 
هستم و امیدوارم پیشنهادهایی دریافت کنم. البته 
یکسری پیشنهاد گرفته ام که زیاد برایم جذاب نبود، 
اما چه ایران کیش چه هر شــرکت دیگری بخواهد 
در قالب ســرمایه گذار یا ســهامدار با ما همکاری 
کند، اگــر بتوانند از لحاظ مالی کمک کنند، خیلی 
خوب می شــود. چون ما ویژگی هایی را در سیستم 
خود گذاشــته ایم که به قطعیــت می توانم بگویم 
هیچ مجموعه دیگری ندارد. مــا قابلیتی  داریم که 
موجودی سطح سیســتم را به بحث فروش آنالین 
وصل می کند، زیرســاخت ما سیستم فروشگاهی 
خیلی مناســبی اســت که اســتفاده از آن به نفع 

صاحب سوپرمارکت تمام خواهد شد. 

مدیرعامل بقالی:

ما اسنپ بقالی ها می شویم
یکی از شرکت های استارت آپی که ایران کیش از آنها حمایت می کند و بسترهای مناسب برای فعالیت 
را در اختیار آنان قرار می دهد اپلیکیشن بقالی است. پدیدآورندگان این اپ اعتقاد دارند این اپ مانند 
اســنپ در حوزه بقالی عمل خواهد کرد و هر کس می تواند نزدیک تریــن بقالی ای را که کاالی مورد 
نظرش را دارد انتخاب کند و از طریق آن خریدش را انجام دهد. یکی از خصوصیاتی که پدیدآورندگان 
این اپ روی آن تمرکز داشته اند سیستم پرداخت درون برنامه ای و دیگری سیستم مدیریت فروشگاهی است. به عقیده 
آنان این دو بخش از وجوه ممتاز آنان به شمار می آید. در ادامه با سیدرضا حسینی، مدیرعامل و یکی از پدیدآورندگان 

این زنجیره بقالی ها، به گفت وگو نشسته ایم که در زیر می خوانید:

| گفت وگو| 
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شما یکی از استارت آپ هایی هستید که مورد توجه 
شرکت کارت اعتباری ایران کیش قرار گرفته اید. به 
نظرتان چرا این شرکت شما را انتخاب کرده است؟

بانک ها با سپرده ها زنده هســتند و خدمات بانکی؛ 
شــرکت های تأمین خدمات پرداخــت psp هم به 
تعدد تراکنــش و پروژه های پرداخــت الکترونیکی. 
ما در »کیف پی« اکوسیســتم پرداخت را به نحوی 
طراحی کردیم که همــه طرف های معامله از جمله 
 psp سرویس دهنده منتفع خواهند شد. ما برای هر
می توانیم یک شاهرگ تولید تراکنش محسوب شویم 
که نه تنها بار عملیاتی برایشان ایجاد نمی کنیم بلکه 
تراکنش هــای موبایلی را که امــروزه تراکنش های 
ارزشمندی محسوب می شوند افزایش می دهیم. این 
افزایش در مرحله نخست بر درآمد psp و در مرحله 
بعد بر رتبه بندی شــرکت در گزارش های شــاپرک 
تأثیر می گذارد. ما هم در »کیف پی« دوست داشتیم 
با یک psp قدرتمند و معتبر کار کنیم که خوشبختانه 

با روشن بینی طرفین این اتفاق محقق شد.
چه مدت است که با این شرکت همکاری می کنید و 

نحوه همکاری تان چگونه است؟
ما در حــال حاضر حدود دو ســال اســت قرارداد 
همــکاری با ایران کیــش عقد کرده ایم کــه در آن 
هیچ گونه ســرمایه گذاری پولی از طرف ایران کیش 
در پروژه انجام نمی شــود، امــا ایران کیش همواره 
مهم ترین شریک تجاری و در واقع شریک و پشتوانه 
استراتژیک پروژه کیف پی بوده و هست. ما به واسطه 
سرعت عمل استارت آپی نیاز به سرویس های به روز 
و بــا انعطاف پذیری زیاد داریم کــه همواره از طرف 

ایران کیش برای ما فراهم شده است.
مدل درآمدی شما چگونه است و به تبع آن شرکت 

کارت اعتباری ایران کیش چگونه منتفع می شود؟
مدل های کسب وکار معموالً نباید به صورت عمومی 
منتشر شوند و ما هم از این قانون مستثنی نیستیم. 
اما در کل عرض کنم کــه درآمد ما از تراکنش های 
ارزش افزوده ایجاد می شــود؛ یعنی ما درآمد خود را 
از باشگاه مشتریان کسب می کنیم و در همین راستا 
بر اســاس وظیفه یک »پرداخت یار« تراکنش های 
موبایلی می سازیم که هم برای ایران کیش و هم برای 

خودمان ایجاد منافع می کند.

آیا جزو اســتارت آپ هایی به شمار می روید که به 
سودآوری رسیده اند؟ چه مدت طول کشید تا به 

این نقطه برسید؟
ما جزو اســتارت آپ هایی هستیم که سرمایه گذاری 
بسیار زیادی در پروژه  شان انجام داده اند. پروژه با سه 
نفر شروع شد با پنج نفر ادامه پیدا کرد و امروز یک 
تیم 2۰نفره برای هدایتــش فعالیت می کنند.هنوز 
تا ســودآوری راه زیادی داریم، چون ســرویس های 
ما ســرویس های جدیدی هستند که دو وجه دارند: 
یا کاربران عــادی از آنها اســتقبال گرمی می کنند 
یا احســاس ترس دارند. اما همان طور که می دانید 
فناوری روز دنیا مهارناشدنی است. هر مقابله ای یک 
روز به پایان می رســد. ما امروز سرویسی را به بازار 
عرضه می کنیم که در نوع خود بسیار نوآورانه است و 
قبل از »کیف پی« معما محسوب می شد. اکوسیستم 
بر اســاس یک تجربه بیش از ۱۰ســاله معماری و 
طراحی شده اســت. برخالف بقیه پروژه های مشابه 
ما کپی یک ســرویس خارجی نیستیم که ایرانی ها 
با آن ارتباط برقرار نکنند. ما یک ســاختار مناسب 
ایران و با دیــدگاه رقابت جهانی طراحی کرده ایم. از 
این معماها که امروز ما حل کرده ایم و حلوا شــده و 
در بقیه اپلیکیشــن ها باعث تغییر رویه شده به یک 
مثال اشاره می کنم؛ مدت ها بود هر سیستم باشگاهی 
مبتنی بر اپلیکیشن یک اپ سمت پذیرنده داشت و 
یک اپلیکیشن سمت کاربر. ما هر دو را در یک نسخه 
ارائه می کنیم. قباًل همــه qr code پرداخت را روی 
اپلیکیشن پذیرنده یا یک تبلت جداگانه یا ابزارهای 
دیگر تولیــد می کردند. ما به هر فروشــگاه یک کد 
پذیرنده خاص تخصیص دادیم و این موضوع تقریباً 
برای همه مدل تجاری شــده. البته ما خوشــحالیم 
چون نوآوری های ما تمام نشــدنی هســتند و روش 
استفاده اش را بر اســاس معماری خودمان چیده ایم 
که ممکن اســت برای بقیه مثل ما پاسخ ندهد. اما 
در کل خوشحالیم که در این موج تأثیرگذاریم.یک 
اکوسیستم به بزرگی کیف پی با سرمایه گذاری ای که 

انجام شده یک شبه به سوددهی نمی رسد، اما 
تا امروز از پــس هزینه های خودمان و اداره 

خانواده پارس یار برآمده ایم.
مدل جذب سرمایه شما چگونه است؟

این پروژه تا امروز با سرمایه گذاری مستقیم 
شــرکت فن آوران پارس یار به این نقطه 

رسیده  است. برای آینده و کار 
کردن در اندازه های بزرگ تر 
مایلیــم شــرکای تجاری و 
ســرمایه گذاران مرتبــط 
بــا این حــوزه داشــته 

باشــیم. مراجعــات و 
پیشنهادهای زیادی 
داریم ولــی اکثراً با 
حوزه فین تک غریبه 

هستند. ما به دنبال شرکای تجاری قوی و البته آگاه 
و استراتژیک هستیم.

به عنوان یک استارت آپ دوست دارید سهام شما 
را خریداری کنند یا به شما در جهت توسعه کمک 

کنند؟
فروش سهام در شرایط فعلی و نابسامان بازار برای ما 
هدف نیست. توسعه برای ما بزرگ ترین دغدغه است 

و هر روز در حال مذاکره و برنامه ریزی هستیم.
با چه مشــکالتی برای اجرای طرح خود مواجه 

بودید؟
تقریبــاً می توانم بگویم از تصورتان خارج اســت که 
داشتن یک استارت آپ فین تکی چقدر مشکالت به 
همراه دارد. نیــروی کار متخصص در این حوزه کم 
است، ســرویس ها همه جدید هســتند و باز کردن 
راه در ساختارهای سنتی بسیار سخت است. تثبیت 
جایگاه یک برند مرتبط با تبادالت مالی در شــرایط 
استارت آپی بسیار دشوار است و از همه مهم تر آنچه 
همیشــه و در هر پروژه ای جزو مشکالت محسوب 
می شود، نامتناســب بودن منابع با هزینه های پروژه 
است. ما زیر نظر هیچ شــتاب دهنده ای نبوده ایم و 
از هیچ ســرمایه گذار یا رانتی در این حوزه استفاده 

نکرده ایم.
شــرکت کارت اعتباری ایران کیش توانست این 
مشکالت را برای شما رفع کند یا همکاری و حمایت 

این شرکت تا چه حد برای شما مثمر ثمر بود؟
داشــتن یک شــریک تجاری با جایگاه ایران کیش 
در بازار رقابتی امروز ســهم بزرگی از کار اســت که 
نمی شود آن را نادیده گرفت. فارغ از تعارفات عرض 
کنم، هیچ وقت نمی گویم ایران کیش همه مشکالت 
را حل کــرد، اما به جرات می گویــم با حمایت های 
بی دریغش به ما کمک کرد راه حل را بیابیم؛ در واقع 
به ما ماهی نداد، ماهی گیری یاد داد. در نقاط زیادی 
هم اختالف نظرها و تضاد منافع داشتیم. در بعضی 
جاها حتی رقیب بودیم، ولــی ایران کیش به نقش 
بی طرفانه خودش پرداخــت و محیط را برای رقابت 

حتی جذاب تر کرد.
دوست دارید این شرکت بیشتر در چه 

مراحلی یا سطوحی به شما کمک کند؟
psp ما در توسعه بازار همواره به ایران کیش و
های دیگر پیشــنهاد همکاری می دهیم. ما 
یک زمین حاصلخیز به نام اکوسیستم 
»کیف پــی« بنــا کردیم 
و امــروز جای کشــت 
محصول بــرای همه 
همــه  و  هســت 
می تواننــد از این 
کیک بهره مند 

شوند.

مدیرعامل کیف پی:

ایران کیش مهم ترین شریک تجاری ماست
است  استارت آپ هایی  از  یکی  کیف پی 
که شرکت کارت اعتباری ایران کیش از 
ارائه  این روزها که  آن حمایت می کند. 
فعالیت های  از  یکی  کیف پول  سرویس 
اصلی فین تک ها شده اســت این استارت آپ سعی کرده 
است با ارائه محصولی متفاوت مشتری بیشتری را جذب 
و به محصول خود وفادار کند. در خصوص نحوه همکاری 
کیف پی و شــرکت کارت اعتبــاری ایران کیش با حامد 
میرشمســی مدیرعامل این شــرکت گفت وگویی انجام 

داده ایم که در زیر می خوانید:
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زهره قلی زاده

رابطه انســان و طبیعت را به طور کلی می توان در سه 
دوره در نظر گرفت:

دوره اول: دوره تسلط طبیعت بر انسان
در دوره ای کــه طبیعت تعیین کننده چگونگی زندگی 
کردن انسان و فرهنگ بشــری بوده قوانین زندگی روی 
کره زمین تابع فرم و ساختار طبیعت بوده و این طبیعت 
است که تعیین کننده فرم و ساختار زندگی انسان بر کره 

زمین است.

دوره دوم: دوره تسلط انسان بر طبیعت
دوره ای که به  دلیل ساخت ابزار، رشد اجتماعات بشری، 
توســعه فناوری و هم زیستی جوامع انســانی، طبیعت 
دستخوش تغییرات شگرف و وسیعی توسط انسان شده و 
انقراض بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری را به  دلیل 

تخریب وسیع و گسترده طبیعت شاهد هستیم.

دوره سوم: دوره تعامل انسان و طبیعت
دوره ای که انســان ســر عقل می آید و درک می کند 
که نابودی طبیعت، محیط زیســت و تنوع زیستی چنان 
مرگبار خواهــد بود که منجر به نابودی وی می شــود و 
بنابراین به فکر جبران گذشــته افتــاده و از این رهگذر 
جنبــش تعامل با طبیعت، یا به بیــان بهتر فناوری های 
ســبز، ظهور می کند. این مقاله به دنبال بحث و بررسی 
در حوزه زمانی دوره سوم و در محدوده فناوری پرداخت 
الکترونیکی از نوع سبز اســت؛ به عبارت دیگر مقاله به 

دنبال یافتن پاسخ به سه سوال بنیادی زیر است:
 سوال اول: پرداخت سبز چیست؟

 سوال دوم: بین پرداخت سبز و حفظ محیط زیست 
به  طور اعم و حفظ تنوع زیســتی به  طور اخص چه نوع 

رابطه ای وجود دارد؟
 سوال سوم: در صــورت وجود رابطه مثبت، برخی از 
راه حل های پیشنهادی به منظور تداوم و گسترش چنین 

رابطه ای کدام اند؟

سوال اول: پرداخت سبز چیست؟
پرداخت ســبز در اصطالح به نوعی از فناوری خدمات 
پرداخت الکترونیکی اطالق می شــود که دو مشخصه را 

دارا باشد:
 مشــخصه اول: نســبت به حفظ محیط زیست در 
چارچوب مســئولیت اجتماعی خود دارای مسئولیت و 

وظایف تعریف شده ای باشد.
 مشــخصه دوم: از مدلی در توســعه فناوری خود 

استفاده کند که منجر به حفظ محیط زیست شود.
به عنــوان تعریفی مســتند از پرداخت ســبز به این 
تعریف بســنده می کنیم: پرداخت ســبز عبارت است از 

انواع روش ها، محصــوالت و خدماتی از صنعت پرداخت 
الکترونیکی که منجر به جبران منافع ازدســت رفته در 
محیط زیست و کشاورزی می شود. گرچه چنین تعریفی 
از پرداخت سبز در کشور ما چندان شناخته شده نیست، 
اما در عمل چنین تعریفی بر پرداخت ســبز در ســطح 
جهانی حاکم بوده و در کشــور ما نیز صدق می کند، هر 
چند که در کشــور تعریف محدود به محیط زیست، به  
طور کلی، می شــود. در این مقاله تعریف ما از پرداخت 
ســبز محدود به این تعریف خواهد بود:»نوعی از فناوری 
پرداخــت الکترونیکــی که منجر بــه اســتفاده از انواع 
سیستم های پرداخت الکترونیکی می شود که هم راستا با 
فرم و ساختار محیط زیست بوده و منجر به حفظ محیط 
زیست می شود.« بر مبنای چنین تعریفی می توان حتی 
به توسعه کشاورزی ناشی از توسعه صنعت پرداخت نیز 

باور داشت.

سوال دوم: بین پرداخت سبز و حفظ محیط زیست به  طور 
اعم و حفظ تنوع زیســتی به  طور اخص چه نوع رابطه ای 

وجود دارد؟
قدر مســلم آنکه بین پرداخت سبز از یک سو و حفظ 
محیط زیست از سوی دیگر رابطه معنادار وجود دارد، این 

رابطه در دو بخش قابل تعریف است:
1. رابطه بر مبنای مسئولیت اجتماعی سازمان های 

تامین کننده خدمات پرداخت
2. رابطه بر مبنای نقش سیســتم ها و فناوری های 

پرداخت الکترونیکی
بخش اول: رابطــه بر مبنــای مســئولیت اجتماعی 

سازمان های تامین کننده خدمات پرداخت
در این بخش ابتدا به تعریفی از مســئولیت اجتماعی 
پرداخته و ســپس جایگاه حفظ محیط زیست در حیطه 

این مسئولیت بحث و بررسی می شود.

مسئولیت اجتماعی چیست؟
می توان ریشه مسئولیت اجتماعی سازمانی را در پاسخ 

به سواالت زیر جست وجو کرد:
 آیا مسئولیت هر سازمان یا بنگاه اقتصادی محدود به 

سودزایی است؟
 آیا هر ســازمان یا بنگاه اقتصادی مصون از مسئولیت 
در مقابل حفظ و توســعه نرم ها و هنجارهای اجتماعی و 

محیطی است؟
 یا اینکه مسئولیت هر سازمان یا بنگاه اقتصادی بسیار 

فراتر از این موارد است؟
واقعیت این اســت که امروزه مسئولیت هر سازمان یا 
بنگاه اقتصادی بســیار فراتر از سودزایی بوده و در مقابل 
حفظ و توسعه نرم ها و هنجارهای اجتماعی و محیطی نیز 
مصون از مسئولیت نیستند. مسئولیت اجتماعی سازمانی 
به تعریف حدود این مســئولیت ها فراتر از قبل پرداخته 
و در قالب اســتاندارد بین المللی ایزو 2۶۰۰۰ به تعریف 

و تشریح چنین مســئولیتی می پردازد. گرچه گسترش 
اســتانداردهای ایزو، به طور بارز، در اواســط دهه ۱۹۹۰ 
میالدی آغاز شد که با سری ایزوهای ۱4۰۰۰ با مدیریت 
محیط زیســت همراه بود، اما امروزه وســعت این دامنه 

شامل موارد دیگری نیز می شود، مواردی نظیر:
 کنترل انتشار کربن
 سالمت و بهداشت

 فناوری نانو
 و سوخت های زیستی.

این نوع مسئولیت سازمان ها تحت عنوان »مسئولیت 
اجتماعی سازمانی« برای اولین بار در اواسط قرن بیستم 
و توسط عده ای از متفکران و متخصصان مدیریت کسب 
و کار مطرح شد. از اولین دانشمندان و متفکران پیشرو در 

این حوزه می توان به »پیتر دراکر« اشاره کرد.
در یک تقویم روزشمار و در عین حال مختصر می توان 
به وقایع زیر در خصوص تاریخچه مســئولیت اجتماعی 

سازمانی اشاره کرد:
 سال 1991 میالدی: دکتــر کارل اصول چهارگانه ای 
را تحت عنوان »هرم مسئولیت پذیری اجتماعی« معرفی 

کرد:
اصل مسئولیت انسانی شامل:

 مشارکت داوطلبانه و بشردوستانه در حوزه وسیعی از 
فعالیت های عام المنفعه در راستای برطرف کردن بخشی 

از ناتوانی های اجتماعی
 بر عهده گرفتن و اجرای نقش موثر در حل مشکالت و 

معضالت اجتماعی.
اصل مسئولیت اخالقی شامل:

 نهادینه سازی استانداردها و معیارهای اخالقی و انسانی 
در بطن سازمان در راستای دستیابی به تعالی در رسیدن 

به اهداف
 اعتقاد و بــاور به هنجارهایی همچــون ادب، انصاف، 

احترام متقابل، صداقت، وفاداری و... و ترویج آنها
 بی اعتقادی و ناباوری به ناهنجاری هایی همچون افکار 
پلید، اعمال ناشایســت، توهین، غیبت، بی احترامی و... و 

ممانعت جدی از وقوع آنها.
اصل مسئولیت قانونی و حقوقی شامل:

 تمرکز بر سودآوری سازمان
 الزام به قوانین و مقررات مصوب

 تامین بهداشــت و ایمنی کارکنان و مصرف کنندگان 
محصوالت و مشتریان خدمات سازمان

 پرهیز جدی و قاطعانه از بروز هر گونه تبعیض قومیتی، 
جنسیتی و اجتماعی

 توجه وافر و تام به مســائل زیست محیطی در تمامی 
فرایندهای تولید و ارائه خدمات از سوی سازمان.

اصل مسئولیت اقتصادی شامل:
 پذیرش کسب ســود و ارزش افزوده حاصل از تولید و 

خدمات اصلی به عنوان برترین هدف سازمانی
 پاسخگویی هر چه بیشــتر و به بهترین نحو در سطح 

مروری بر تاثیر پرداخت سبز
در حفظ محیط زیست و تنوع زیستی
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مدیران، رؤسا و مسئوالن سازمان
 ارتقای کیفی و همه جانبه سازمان

 جلب مشارکت حداکثری در درون سازمان
 ارتقا و حفظ اعتماد در سطح جامعه نسبت به تمامیت 

سازمان
 افزایش نرخ بهره وری سازمانی و رشد سود.

 سال 1992 میالدی: زمینه ســازی تدوین استاندارد 
بین المللی پاســخگویی اجتماعی، از طریق مطرح کردن 
ارتباط بین مســئولیت اجتماعی و پایداری سازمانی، در 

کنگره بین المللی محیط زیست در »ریو دو ژانیرو«
 سال 2001 میالدی: شورای سازمان استاندارد جهانی 
به کمیته سیاســت گذاری برای مصرف کنندگان اجرای 
پروژه امکان سنجی تدوین استاندارد بین المللی مسئولیت 
اجتماعی را تحت عنوان »مسئولیت اجتماعی یکپارچه« 

ابالغ کرد.
 سال 2001 میالدی: آغاز به کار کمیته سیاست گذاری 

برای مصرف کنندگان در ماه مه
 ســال 2002 میالدی: مطرح شــدن دوباره موضوع 
ارتباط بین مســئولیت اجتماعی و پایداری سازمانی در 

کنگره بین المللی توسعه پایدار در آفریقای جنوبی
 ســال 2002 میــالدی: نتیجه گیــری کمیتــه 
سیاســت گذاری برای مصرف کنندگان در ماه ژوئن دال 
بر اینکه سازمان استاندارد جهانی بهترین سازمان دارنده 
موقعیت هدایت و پیشبرد موضوع مسئولیت اجتماعی از 

دیدگاه مصرف کننده است.
 ســال 2003 میالدی: تشــکیل گروه مشــاورین 
استراتژیک مسئولیت اجتماعی توسط سازمان استاندارد 

جهانی
 ســال 2004 میالدی: ارائه گزارش جامعی از سوی 
گروه مشاورین استراتژیک مســئولیت اجتماعی شامل 
بررسی اقدامات و ابتکارات کشورهای مختلف در زمینه 
مسئولیت اجتماعی و نقش ســازمان جهانی استاندارد 
در آن و نیز انجام عملیات تدوین اســتاندارد بین المللی 

مسئولیت اجتماعی توسط این سازمان
 سال 2004 میالدی: برگــزاری کنفرانس بین المللی 
مسئولیت اجتماعی توسط ســازمان جهانی استاندارد با 
میزبانی موسسه استاندارد کشور سوئد در تاریخ 2۱ الی 

22 ماه ژوئن در استکهلم
 ســال 2010 میالدی: تصویب راهنمای بلندپروازانه 
استاندارد بین المللی مســئولیت اجتماعی-ایزو 2۶۰۰۰ 

توسط سازمان استاندارد جهانی
 سال 2010 میالدی: اعالم استاندارد بین المللی ایزو 
2۶۰۰۰ به عنوان »نقطه عطــف تاریخ تعاونی جهان« 
از ســوی »برین میکلســن«، وزیر اقتصاد و بازرگانی 

دانمارک.

برخی از تعاریف مسئولیت اجتماعی سازمانی عبارت اند از:
 بنگاه های اقتصادی و موسسات بازرگانی در جامعه ای 
که برای آنها فرصت های اقتصادی و بازرگانی ایجاد کرده 
به کسب و کار مشغول هستند، بنابراین آنها نیز باید در 
مقابل جامعه به تعهدات خود در خصوص تامین نیازها و 
خواســته های جامعه عمل کنند، این تعهد را مسئولیت 

اجتماعی می نامیم.
 کلیه وظایف و تعهداتی که ســازمان باید در راستای 
حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن کســب و 

کار می کند انجام دهد.
 مجموعه وظایفی که بر عهده موسسات خصوصی است 
تا آنها تاثیر سوئی بر جامعه و زندگی اجتماعی نگذارند. 

برخی از این وظایف عبارت اند از:
 آلوده نکردن محیط زیست

 اعمال نکردن تبعیض در جذب و استخدام
 انجام ندادن فعالیت های غیراخالقی

 آگاه سازی مصرف کنندگان از کیفیت محصوالت.
 ایــن وظایف مبتنی بر مشــارکت مثبــت در زندگی 

اجتماعی افراد جامعه است.
 وظایف و تعهدات ســازمان در جهت منتفع ساختن 
جامعه به گونه ای که هدف اولیه ســازمان یعنی حداکثر 

کردن سود را در چهره ای متعالی ظاهر سازد.
 مسئولیت اجتماعی به معنای نوعی احساس تعهد در 
میان مدیران سازمان های تجاری بخش خصوصی که آنها 
را وادار به نوعی تصمیم گیری می کند که در کنار کسب 
سود برای موسسه خود سطح رفاه کل جامعه را نیز بهبود 

بخشند.
 مسئولیت اجتماعی بخشی از تعهدات مدیریت است 
که باید عالوه بر حفظ و گســترش منافع ســازمان، در 

جهت رفاه عمومی جامعه انجام گیرد.
 مسئولیت های اجتماعی مدیران و بنگاه های اقتصادی 
عبارت اســت از: الزام به پاســخگویی و تامین توقعات 
گروه هــای ذی نفع خارج از ســازمان اعم از مشــتریان، 
تامین کنندگان، توزیع کنندگان، پاسداران محیط زیست 
و اهالی محل فعالیت واحد تولیدی یا خدماتی، با حفظ 
منافع گروه های ذی نفع داخل ســازمان اعم از مالکان یا 

سهامداران و کارکنان سازمان.

با توجه به مطالب باال حداقل دو مطلب حاصل می شود:
مطلب اول: بین پرداخت ســبز به عنوان یک سازمان 
یا بنگاه اقتصادی و حفظ محیط زیســت رابطه مستقیم 
وجود دارد و این رابطه تحت عنوان بخشی از مسئولیت 
اجتماعی ســازمان ها و بنگاه های اقتصادی تامین کننده 

خدمات پرداخت الکترونیکی قابل تعریف است.
مطلب دوم: ایــن رابطه از نوع رابطــه مثبت با تاثیر 

متقابــل خواهد بود؛ به  عبارتی پرداخت ســبز به عنوان 
یک سازمان یا بنگاه اقتصادی سبب حفظ محیط زیست 
و حفظ محیط زیســت نیز ســبب ارتقــای برند چنین 

سازمان هایی در سطح جامعه مدرن می شود.
 جایگاه حفظ محیط زیست در مسئولیت اجتماعی

جایگاه حفظ محیط زیست در مسئولیت اجتماعی را 
می توان چنین در نظر گرفت:

یکــی از ارکان مهم و بنیادی مســئولیت اجتماعی 
سازمان ها و بنگاه های اقتصادی.

بخش دوم: رابطه بر مبنای نقش سیستم ها و فناوری های 
پرداخت الکترونیکی

در ایــن خصــوص باید به اثــر و نقش سیســتم ها و 
فناوری های پرداخت الکترونیکی اشــاره کرد. این اثر و 

نقش در مهم ترین ابعاد آن عبارت است از:
 کاهش مصرف کاغذ از طریق به کارگیری اتوماسیون و 

تجهیزات پرداخت الکترونیکی
 کاهش تردد درون شهری و برون شهری عوامل انسانی و 

به تبع آن کاهش تردد خودروها.
مجموع این دو عامل ســبب کاهش اثر گلخانه ای به  
واســطه کاهش مصرف انرژی های فسیلی شده، چنین 
اثری در ذات خود منجر به حفظ محیط زیســتی شود؛ 

حفظ محیط زیست عبارت است از:
 حفظ محیط و شــرایط زندگی ســالم تنوع گیاهی و 

جانوری
 حفظ زنجیره غذایی تنوع گیاهی و جانوری
 حفظ نسل ها و گونه های گیاهی و جانوری

و در یک کالم حفظ تنوع زیستی.

ســوال ســوم: در صورت وجود رابطه مثبــت، برخی از 
راه حل های پیشــنهادی به  منظور تداوم و گسترش چنین 

رابطه ای کدام اند؟
راه حل پیشــنهادی به منظور تداوم و گسترش رابطه 
مثبت پرداخت سبز و محیط زیســت و به تبع آن تنوع 

 زیستی عبارت است از:
 شناســایی مبادی حفظ تنوع  زیستی و تشکیل بانک 

اطالعاتی این مبادی شامل:
 مبادی عملیاتی حفظ تنوع  زیستی

 مبادی تحقیقاتی و پژوهشی حفظ تنوع  زیستی
 مبادی غیرانتفاعی و انجمن ها و سازمان های مردم نهاد 

حفظ تنوع زیستی.
 برآورد سهم حفظ تنوع زیستی در حیطه حفظ محیط 
زیست و نیز در سطح مســئولیت اجتماعی سازمان ها و 

بنگاه های اقتصادی
 برنامه ریــزی به  منظور جذب منابــع مالی و غیرمالی 
منتج از حفظ تنوع زیستی در حیطه حفظ محیط زیست 
و نیز در سطح مسئولیت اجتماعی سازمان ها و بنگاه های 

اقتصادی
 بودجه بندی و تهیه و تدویــن برنامه اختصاص منابع 

جذب شده به مبادی حفظ تنوع زیستی
 تهیه و تدوین برنامه جامع حفظ تنوع زیستی بر مبنای 

حجم منابع جذب شده به مبادی حفظ تنوع زیستی
 نظارت بر حسن تخصیص و هزینه کرد منابع جذب شده 

به مبادی حفظ تنوع زیستی
 نظارت بر حســن اجرای برنامه های تدوین شده تحت 

چارچوب منابع جذب شده به مبادی حفظ تنوع زیستی
 تهیه طرح اصالحی و رفع مغایرت برنامه های اجراشده 
به  منظور ارتقای سطح بهره وری برنامه حفظ تنوع زیستی 

در سال بعد.

|Article|
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شکوفه  های ایران کیش
  مهدیس رضالو

نام و نام خانوادگی پرسنل:  
اسداله رضالو

مقطع تحصیلی: اول ابتدایی  
رتبه/ معدل:  خوب

واحد سازمانی: واحد نظارت 
و بازرسی- تهران

  هلیا رحیمی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

جواد رحیمی
مقطع تحصیلی: اول ابتدایی  

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: واحد نظارت 

و بازرسی- تهران

  کیانا مرضات
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

محمد مرضات
مقطع تحصیلی: اول ابتدایی  

رتبه/ معدل: خیلی خوب
واحد سازمانی: امور 

پذیرندگان- خوزستان

  هانی اصالنی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

رحمان اصالنی
مقطع تحصیلی: اول ابتدایی  

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: امور 

پذیرندگان-گیالن

  حسین منصوری حسن آبادی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

رحمت اله منصوری حسن آبادی
مقطع تحصیلی: اول ابتدایی  

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: امور 

پذیرندگان - اصفهان

  فاطمه زهرا کیارضازاده
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

جابر کیارضا زاده 
مقطع تحصیلی: دوم ابتدایی  

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: 

امورپذیرندگان- مازندران

  یسنا فرزانه دالنجان
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

یوسف فرزانه دالنجان
مقطع تحصیلی: اول ابتدایی  

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: واحد 

پشتیبانی - تهران

  دایانا سیرکی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

مهدی سیرکی
مقطع تحصیلی: اول ابتدایی  

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: 

امورپذیرندگان -خوزستان

  زینب زینوند مقدم
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

فرشاد زینوند مقدم
مقطع تحصیلی: اول ابتدایی  

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: 

امورپذیرندگان -خوزستان

  باران عاشوری
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

علی رضا عاشوری
مقطع تحصیلی: اول ابتدایی  

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: امور 

پذیرندگان- مازندران

  زهرا حسین زاده
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

حسین حسین زاده
مقطع تحصیلی: دوم ابتدایی  

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: 

امورپذیرندگان- مازندران

  سید عرشیا غیاثیان
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

سید حجت غیاثیان
مقطع تحصیلی: دوم ابتدایی  

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: نظارت و 

بازرسی - تهران

  هستی رحمتی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

حمید رحمتی
مقطع تحصیلی: اول ابتدایی  

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: امور 

پذیرندگان- تهران

  ایاد حامدی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

احمد حامدی
مقطع تحصیلی: اول ابتدایی  

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: امور 

پذیرندگان-  خوزستان

  ثامن یزدانی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

وحید یزدانی
مقطع تحصیلی: اول ابتدایی  

رتبه/ معدل:  خوب
واحد سازمانی:امور  

پذیرندگان -آذربایجانشرقی

  شیدا زینت رو
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

کامبیز زینت رو
مقطع تحصیلی: اول ابتدایی  

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی:امور 
پذیرندگان- گیالن

  امیر علی فراهانی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

اصغر فراهانی
مقطع تحصیلی: دوم ابتدایی  

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی:نظارت و 

بازرسی- تهران

  غزل مالح
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

علیرضا مالح
مقطع تحصیلی: دوم ابتدایی  

رتبه/ معدل:  خوب
واحد سازمانی:امور 

پذیرندگان- گلستان
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  عطا آذرمرام
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

سعید آذرمرام
مقطع تحصیلی: دوم ابتدایی  

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: امور 

پذیرندگان-آذربایجان شرقی

  پویا کمالوند
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

نیما کمالوند
مقطع تحصیلی: دوم ابتدایی  

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: 

امورپذیرندگان- اصفهان

  اشکان آذربراء قالین قیه
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

ابوذر آذربراء قالین قیه
مقطع تحصیلی: سوم ابتدائی   

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: واحد 

پشتیبانی- تهران

  فاطمه مجیدی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

کیوان مجیدی
مقطع تحصیلی: سوم ابتدائی   

رتبه/ معدل:  خوب
واحد سازمانی: 

امورپذیرندگان- اردبیل

  محمدرهام رحیمی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

فاطمه حدادی
مقطع تحصیلی: سوم ابتدائی   

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: 

امورپذیرندگان- هرمزگان

  پارسا حج فروش
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

شهریار حج فروش
مقطع تحصیلی: سوم ابتدائی   

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: تعمیر و 

نگهداری - تهران

  پرند میرزا بیگی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

آرام بهبودپور
مقطع تحصیلی: دوم ابتدایی  

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: فن آوری 

اطالعات - تهران

  سیدباراد موسوی خمسه
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

سیدقاسم موسوی خمسه
مقطع تحصیلی: دوم ابتدایی  

رتبه/ معدل:  خوب
واحد سازمانی: امور 
پذیرندگان - تهران

  پانیذ خیرخواه
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

امراله خیرخواه
مقطع تحصیلی: دوم ابتدایی  

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: پیشتیبانی 

- تهران

  رامیال  لشگری
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

حمید لشگری
مقطع تحصیلی: دوم ابتدایی  

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: 

امورپذیرندگان- تهران

  امیرعلی ماستری فراهانی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

غالمرضا ماستری فراهانی
مقطع تحصیلی: سوم ابتدائی   

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: نظارت و 

بازرسی - تهران

  علیرضا مهدی پور کالیه
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

محمد مهدی پور شیخعلی کالیه
مقطع تحصیلی: سوم ابتدائی   

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: پشتیبانی 

- تهران

  فاطیما علیجانی دهنه سر
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

محمد علیجانی دهنه سر
مقطع تحصیلی: سوم ابتدائی   

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: 

امورپذیرندگان- گیالن

  زهرا آریا فرد
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

جمشید آریا فرد
مقطع تحصیلی: چهارم ابتدائی 

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: توسعه بازار 

- تهران

  شنتیا شمسیان
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

محمدعلی شمسیان
مقطع تحصیلی: دوم ابتدایی  

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی:امور 
پذیرندگان- سمنان

  دانیال هادی پور
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

احمد هادی پور
مقطع تحصیلی: دوم ابتدایی  

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی:طرح و 

برنامه- تهران

  امین غفاریان هدایت
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

علی اکبر غفاریان هدایت
مقطع تحصیلی: سوم ابتدائی   

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی:نظارت و 

بازرسی - تهران

  علی عزیزی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

سعید عزیزی
مقطع تحصیلی: سوم ابتدائی   

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی:امور مالی 

- تهران

  الناز دهقانی زاده
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

رضا دهقانی زاده
مقطع تحصیلی: سوم ابتدائی   

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی:امور 

پذیرندگان- یزد

  آراد فتحی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

صدیقه رضائی
مقطع تحصیلی: چهارم ابتدائی 

رتبه/ معدل:  خوب
واحد سازمانی:توسعه 

بازار-تهران

  فریماه فکوری فر
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

فرزاد فکوری فر
مقطع تحصیلی: سوم ابتدائی  

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی:نظارت و 

بازرسی- تهران
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  بهار نیکوکار
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

زهرا منصوری
مقطع تحصیلی: چهارم ابتدائی 

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: سرمایه های 

انسانی - تهران

  نسترن پورفتحی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

حیدر پورفتحی
مقطع تحصیلی: چهارم ابتدائی 

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: 

امورپذیرندگان- گیالن

  سیدمهیار متولیان سجادی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

حوریه برهانی
مقطع تحصیلی: چهارم ابتدائی 

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: 

امورپذیرندگان- فارس

  مجید کرمی جراحی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

داود کرمی جراحی
مقطع تحصیلی: چهارم ابتدائی 

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: پشتیبانی 

- تهران

  زهرا امیدواری
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

حمیدرضا امیدواری
مقطع تحصیلی: پنجم ابتدائی 

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: مدیریت 

- تهران

  آیدین امیدی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

سارا السادات کیمیایی
مقطع تحصیلی: پنجم ابتدائی 

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: امور 

پذیرندگان- خوزستان

  فاطمه سادات حمیدی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

سیدمحمدرسول حمیدی
مقطع تحصیلی: پنجم ابتدائی 

رتبه/ معدل:  خوب
واحد سازمانی: امور 
پذیرندگان- فارس

  نازنین زهرا محمدی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

جعفر محمدی
مقطع تحصیلی: چهارم ابتدائی 

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: پشتیبانی 

- تهران

  ارسطو جعفری
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

امیر جعفری
مقطع تحصیلی: چهارم ابتدائی 

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: امور 

پذیرندگان- خوزستان

  دانیال نوائی نارین آباد
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

علیرضا نوائی نارین آباد
مقطع تحصیلی: چهارم ابتدائی 

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: امور 

پذیرندگان- البرز

  روژین منعم طبری
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

پیمان منعم طبری
مقطع تحصیلی: چهارم ابتدائی 

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: فن آوری 

اطالعات - تهران

  سالله مهرانی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

محمدرضا مهرانی
مقطع تحصیلی: پنجم ابتدائی 

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: 

امورپذیرندگان- البرز

  نیکو رضائی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

محمد رضائی
مقطع تحصیلی: پنجم ابتدائی 

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: پشتیبانی 

- تهران

  حنان یحیوی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

علیرضا یحیوی
مقطع تحصیلی: چهارم ابتدائی 

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی:امور 

پذیرندگان - همدان

  زینب اشتری مهرجردی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

احمد اشتری مهرجردی
مقطع تحصیلی: چهارم ابتدائی 

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی:امور 

پذیرندگان- یزد

  علی اکبر کامروا
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

احمد کامروا
مقطع تحصیلی: چهارم ابتدائی 

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی:امور 
پذیرندگان- تهران

  فرحان وکیلیان
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

فرهاد وکیلیان
مقطع تحصیلی: چهارم ابتدائی 

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی:توسعه بازار 

- تهران

  ترنم مددیان
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

ابراهیم مددیان
مقطع تحصیلی: پنجم ابتدائی 

رتبه/ معدل:  خوب
واحد سازمانی:توسعه 

بازار- تهران

  ملیکا خواجه وند
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

کریم خواجه وند
مقطع تحصیلی: پنجم ابتدائی 

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی:امور 
پذیرندگان- تهران

  امیر رضا شهبازی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

فریدون شهبازی
مقطع تحصیلی: چهارم ابتدائی 

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: 

امورپذیرندگان- اردبیل






