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| اتاق خبر|ایران کیش|

می شود که هر یک از آنها دارای رشته ها و گرایش های متعددی هستند. در حال 
حاضر ایران کیش در تمام رسته ها به جز رسته سخت افزار دارای رتبه بندی است.

بر اســاس مصوبات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و 
شــورای عالی انفورماتیک )از زیرمجموعه های معاونت مذکور( کلیه دستگاه های 
اجرایی دولتی، بانک ها و... موظف اند قراردادهایشان را صرفاً با شرکت های دارای 

گواهینامه رتبه بندی از شورای عالی انفورماتیک منعقد کنند.

رتبه شرکت کارت اعتباری ایران کیش در شورای عالی انفورماتیک ارتقا یافت. 
ایران کیش ضمن تمدیــد گواهینامه رتبه بندی شــرکت های انفورماتیک برای 
یک دوره یک ساله دیگر توانســت رتبه خود در رشته ارائه و پشتیبانی بسته های 
نرم افزاری و بســته های نرم افزاری حامل محتوا )با 2۱ گرایش( را از رتبه پایه دو 

به یک ارتقا دهد.
اصغر اطمینان معاون مالی شــرکت کارت اعتباری ایران کیش ضمن بیان این 
خبــر گفت: ایران کیش اکنون در چهار پایه خدمات )خدمات پشــتیبانی با پنج 
گرایش(، رشته تولید و پشــتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری با 2۰ گرایش و 
رشته ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای پایه، سیســتم و ابزارها با ۹ گرایش و رشته 
ارائه و پشتیبانی بســته های نرم افزاری یا بسته های نرم افزاری حامل محتوا با 2۱ 

گرایش رتبه یک را کسب کرده است.
وی افزود: رتبه این شــرکت همچنین در گرایش مشــاوره و نظارت بر اجرای 
طرح های انفورماتیکی از رتبه چهار به دو ارتقا یافته است و در پنج تخصص دیگر 

نیز موفق به کسب رتبه از شورای عالی انفورماتیک شده ایم.
اطمینان خاطرنشان کرد: گواهینامه های صادره توسط شورای عالی انفورماتیک 
در پنج رســته خدمات، ســخت افزار، نرم افزار، انتقال اطالعات و مشــاوره صادر 

ارتقای رتبه ایران کیش
در شورای عالی انفورماتیک

خبرکوتاه

خبرکوتاه

ایران کیش اقدام به بیمه آتش سوزی صنوف پرریسک 
خود کرد. این شرکت محل کسب دارندگان پایانه فروش 
خود را به صورت رایگان بیمه کرده است. ایران کیش با 
شعار »شــما مهم هستید ولی برای ایران کیش مهم تر« 
برای اثبات همراهی همیشگی با پذیرندگان خود اقدام به 
رساندن بیمه نامه ها به دست صاحبان کسب و کار می کند.

بیمه آتش سوزی ایران کیش
برای اصناف پرریسک

خدمات جدید برای مشتریان

بانک های معتبر کشور در پات

پشــت آن نگاه هــای مظلومانه پردرد، پشــت آن 
خانه های تخریب شــده روستایی، پشــت آن حادثه 
تلخ و زلزله المروت، در ســادگی و غیرت شــان که 
نیک بنگری، اینجا پر از امید اســت. هنوز لبخند بر 
لب دارند و به رسم مهمان نوازی چشم شان به تو که 
می افتد دعوتت می کنند بــه چادری، یا خانه هایی با 
دیوارهای ترک خورده تا شــبی را با هم بگذرانید در 
کنار کردهای باغیرت روســتاهای زلزله زده اســتان 

کرمانشاه.
اینجا عشــق می کنی بــا این همه شــور در عین 
ســختی. اینجا اگر زمین لرزیده است، دل ها هرگز... 

اینجا دل ها قرص و محکم به آینده تکیه زده اند.
و خانواده ایران کیش که برای توزیع ۴۰ تن لوازم 

ضروری زلزله زدگان به روســتاهای زلزله زده رفته اند 
تا آنهــا را توزیع کنند وقتی با این مــردم باغیرت و 
اســتوار، گرچه مصیبت زده، روبه رو می شــوند برای 
بــودن در کنار آنها بیش از هر وقت دیگر عزم شــان 
جزم  می شــود. اینجا همه فارغ از شعارها و نمایش ها 
یکی شده اند برای از نو ســاختن، از نو زندگی کردن 

و از نو خندیدن.

هشت کانتینر لوازم  ضروری برای زلزله زدگان
هشت کانتینر لوازم ضروری اهدایی ایران کیش به 

زلزله زدگان کرمانشاه تقدیم شد.
علی کیانی رئیــس خدمات اجرایــي ایران کیش 
ضمن بیان این خبر گفت: ســعی شــده است برای 

محموله های اهدایی ایران کیش تقدیم زلزله زدگان شد

همدلی در روزهای سختی

تعــداد بانک هایی کــه امکان 
کارت بــه کارت بــرای دارندگان 
کارت های بانکی آنــان از طریق 
اپلیکیشــن پات امکان پذیر است 
افزایش یافت. در هفته های اخیر 
بانک های پارســیان، ملت، سپه، شهر، صنعت و معدن، 
تجارت و اقتصاد نوین به این فهرســت اضافه شدند و 
دارنــدگان کارت های بانکی این بانک هــا می توانند به 
تمامی بانک های عضو شــتاب از طریق اپلیکشین پات 
انتقال وجه کنند. اپلیکیشــن پرداخــت پات پیش از 
این امــکان کارت به کارت برای بانک هــای انصار، دی، 
پســت بانک، ایران زمین، قوامین و حکمــت ایرانیان را 

عملیاتی کرده بود.

کارت به کارت بانک ملت
از طریق اپلیکیشن پات
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اســت گفت: به دلیل اینکه تجهیزات ســی ان جی با فشــار 22۰ بار کار می کند 
ســاخت چنین دستگاهی ایمنی و شــرایط خاص خودش را دارد، برای پرداخت 
الکترونیکی جایگاه های سوخت، ساخت یک کیوسک با تجهیزات و استانداردهای 
مرتبط با نصب ســی ان جی الزم داشــتیم. این کار در ایران کیش صورت گرفت؛ 
ایران کیش اســتانداردهای الزمه را اخذ، یک جایگاه را به عنوان سمپل نصب و 
اجرایی کرد و در حال حاضر ۱۰ جایگاه دیگر نیز )چهار جایگاه سوخت در مشهد 

و شش جایگاه سوخت در کرج( عملیاتی شده است.
گفتنی است این شرکت در اولین نمایشگاه سوخت و صنایع وابسته نیز حضور 

پیدا کرد.

دستگاه پرداخت الکترونیکی CNG ایران کیش در هفتمین همایش و نمایشگاه 
بین المللی خودروهای دوگانه سوز آسیا-اقیانوسیه )آنگوا( که هر دو سال یک بار 

برگزار می شود به نمایش درآمد. 
آنگوا دارای ۶۵ عضو از ۱8 کشور دنیاست و چین، کره جنوبی، مالزی، تایلند، 
فیلیپین و هند کشــورهای برگزارکننده همایش در ســال های گذشته بوده اند؛ 

امسال ایران برای نخستین بار میزبان این همایش است.
همایشــی با حضور ۵۶ شــرکت خارجی و داخلی کــه تامین کننده تجهیزات 
ســی ان جی و اقالم مرتبط با آن هســتند دســتاوردهای عرصه ســی ان جی و 
توانایی هایشــان را به نمایش می گذارند و در این میان ایران کیش تنها شرکتی 
اســت که با نمایش دســتگاه های پرداخت CNG در این همایش و نمایشــگاه 
حضور دارد. از همین رو از حســین قاســمی مدیر پروژه سی ان جی ایران کیش 
پیرامون حضور ایران کیش در این نمایشگاه پرسیدیم. وی با بیان اینکه پرداخت 
الکترونیکی در هیچ یک از جایگاه های ســی ان جی، چه در داخل کشور و چه در 
خارج از کشــور )آسیا-اقیانوسیه(، انجام نمی شــود می گوید: این محصول برای 

نخستین بار در کشور و منطقه توسط ایران کیش راه اندازی و اجرایی شد.
قاســمی با بیان اینکه از تمام اســتان های ایران برای این محصول تقاضا شده 

 حضور ایران کیش
در آنگوا و اولین نمایشگاه سوخت

تندیس هوش تجاری ایران در مرحله بهره برداری به 
ایران کیش اعطا شد.

شــرکت کارت اعتباری ایران کیش موفق به کسب 
باالترین ســطح تندیس بلوغ هوش تجاری در دومین 
کنفرانس هوش تجاری ایران شــد. این در حالی است 
که این شرکت در سال گذشته و در نخستین کنفرانس 
بلوغ هوش تجاری کشــور نیز موفق به دریافت تندیس 

بلوغ هوش تجاری در سطح پیاده سازی شد.
تندیس هوش تجاری در ســه ســطح آماده سازی، 

پیاده سازی و بهره برداری به برترین ها تعلق می گیرد.
ایران کیش سال گذشته در سطح پیاده سازی موفق به 
کسب این جایزه شده بود که امسال موفق به کسب این 
تندیس در ســطح بهره برداری، یعنی باالترین سطح این 
تندیس، شد. مراسم اهدای جوایز دومین کنفرانس هوش 
تجاری کشــور چهارم آبان ماه ســال جاری در دانشکده 
مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد و علی سیروس کبیری 
مدیــر ارزیابي و بهبــود عملکرد این شــرکت به عنوان 

نماینده ایران کیش این جایزه را دریافت کرد.

سایت سعیدآباد شــرکت کارت اعتباری ایران کیش 
که مدتــی پیش فعالیت خــود را آغاز کرده اســت با 
توجه به تکمیل و آماده ســازی مجموعه انبارها، واحد 
مراســالت و تعمیر و نگهداری با حضور هیات مدیره و 
مدیرعامل ایران کیش به  طور رســمی افتتاح شد. این 
مرکز وظیفه تامین و نگهداری و پشتیبانی و گسترش 
ابزارهای پرداختی بــرای کلیه نمایندگان و دفاتر ایران 

کیش در کشور را بر عهده دارد.
مرکز ســعیدآباد انجــام تعمیرات ســخت افزاری و 
نرم افزاری، را نیــز برعهده دارد و کلیــه انبارها اعم از 
انبارکاال، انبار رول، انبار پوز و انبار متروکه و اســقاط را 

در خود جای داده است.
سعیدآباد همچنین دارای مرکز آموزش است.

ســایت ســعید آباد از مدرن ترین زیرســاخت های 
ارتباطی بهره می برد. این مرکز دارای متراژ یازده هزارو 
7۰۰ متر مساحت عرصه و حدود ۳ هزار متر مساحت 

اعیانی است.

اعطای جایزه باالترین سطح هوش 
تجاری به ایران کیش

 افتتاح مرکز پشتیبانی
شرکت کارت اعتباری ایران کیش

در سعیدآباد
تهیه و ارسال این اقالم، طی هماهنگی هایی که با 
دفتر ایران کیش در کرمانشاه داشتیم، اقالم مورد 
نیاز زلزله زدگان بر اساس اولویت تعیین و هدفمند 

ارسال شوند.
وی اضافــه کرد: لبــاس گرم، جوراب پشــمی، 
زیراندازهای ضــدآب، انواع پتو، لوازم بهداشــتی، 
لوازم مخصوص کودکان )شــامل شــیر خشــک، 
پوشک و...(، غذای آماده و همین طور آب بهداشتی 
و... از جمله این اقالم هســتند؛ به لحاظ وزنی ۴۰ 
تن مواد الزم برای ارســال به زلزلــه زدگان تهیه 

شده است.
خانواده ایران کیش تمامی اقالم تهیه شده خود 
را به زلزلــه زدگان اهدا کرد تــا ادای دینی کرده 
باشــد به غیورمردان و زنان این خطه امروز گرفتار 

خشم زمین.

اهدای بخشی از حقوق خانواده ایران کیش
گفتنی است در پی سانحه و مصیبت زلزله 7/2 
ریشتری استان کرمانشاه، که بسیاری از هموطنان 
ما را داغدار و ایران را عزادار کرد، کارکنان شرکت 
کارت اعتبــاری ایران کیش بنا بــر وظیفه و عمل 
به مســئولیت های اجتماعی بخشی از حقوق خود 
را برای کمک به عزیــزان مصیبت دیده اختصاص 

دادند.
یک روز از حقوق کارکنان، دو روز از حقوق رؤسا 
و پنج روز از حقوق مدیران و معاونان شرکت کارت 
اعتباری ایران کیش به هموطنان داغ دیده اختصاص 
یافت تا همــدردی کوچکی در برابــر این مصیبت 

بزرگ باشد و التیامی بر دردهای ایشان باشد.

خبرداغ
خبرکوتاه از پیاده سازی تا بهره برداری
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| اتاق خبر| ایران|
خبرکوتاه

مدیرعامل بانک رفاه گفت: مطالبات غیرجاری عارضه 
نظام بانکی اســت و باید برای مدیریت و حل آن برنامه 

داشته باشیم.
به گــزارش روابط عمومــی بانک رفــاه، محمدعلی 
ســهمانی در همایش رؤسای شــعب بانک رفاه با بیان 
این مطلب اظهار داشــت: در نظام بانکی به صورت کلی 
سه عامل عدم تعادل وجود دارد؛ نبود تعادل در سود و 
زیان، نبود تعــادل در ترازنامه و نبود تعادل در مدیریت 
نقدینگی سه حوزه ای است که نیازمند توجه و مراقبت 

بیش از پیش هستند.
مدیرعامل بانک رفاه در ادامه افزود: رؤســای شــعب 
مجریان اســتراتژی ها و برنامه های بانک هستند که با 
اقدامات خود نقش مهم و اثربخشــی در موفقیت بانک 

ایفا می کنند.
او ادامه داد: نقش و جایگاه رؤســای شعب در توسعه 
و تعالی بانک بسیار حساس و تعیین کننده است و آنها 

مسئولیت دارند در شعب خود ارزش خلق کنند.
ســهمانی با اشــاره به اینکه بانک رفــاه تنها بانک 
اجتماعی کشــور به شــمار می رود اظهار داشت: بانک 
رفاه به دلیل رســالت ویژه ای که دارد با طیف متنوعی 
از جامعه، که بخش بزرگی از مخاطبان ســازمان تامین 
اجتماعی را تشکیل می دهند، ارتباط و تعامل دارد. این 
مشــتریان نیاز ها و خدمات ویژه ای مطالبه می کنند که 
باید به درستی شناسایی شود و در مسیر تحقق مطلوب 

آن گام برداریم. 

مطالبات غیرجاری؛
عارضه نظام بانکی

مدیرعامل بانک رفاه

مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران و معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری بــرای حمایت و 
تقویــت تــوان صادراتــی شــرکت های دانش بنیان 

تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، علی 
صالح آبادی در این نشست با اشاره به پرداخت ۴۵۰ 
میلیارد ریال منابع بانک به شــرکت های دانش بنیان 
در طول ســه ســال اخیر گفت: بیش از یکصد فقره 

تسهیالت به این شرکت ها ارائه شده است.
وی از صــدور ضمانت نامــه بانکــی و پرداخــت 
تســهیالت با نرخ های ترجیحی خبر داد و گفت: در 
حال حاضر تســهیالت از منابع صندوق توسعه ملی 
و بانــک به طــور ترکیبی با نــرخ ۵/۱۴ درصد قابل 
پرداخت است و در صورت استفاده از یارانه صادراتی 

به ۵/۱۳ درصد کاهش خواهد یافت.
صالح آبادی خواستار رایزنی با صندوق توسعه ملی 
برای اختصاص یک خط اعتباری ویژه به منظور ارائه 

تسهیالت به شرکت های دانش بنیان شد. 
ســورنا ســتاری، معاون علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری، نیز در این نشســت گفــت: اتفاق خوبی 
کــه در کشــور در حال رخ دادن اســت تاســیس 
استارت آپ هایی است که شرکت های دانش بنیان آنها 
را راه اندازی کرده و به زودی بزرگ ترین شرکت های 

کشور می شوند. 
او حمایــت از این شــرکت های بــزرگ را وظیفه 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری دانســت 

و بر آن تاکید کرد.
نمایندگان شرکت های بر تر دانش بنیان که در این 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بانک توسعه صادرات 
تفاهم نامه امضا کردند

حمایت از شرکت های دانش بنیان

زلزله غرب کشور در مناطق شهری از ۳۵۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال و در 
مناطق روستایی از 2۵۰ میلیون ریال به ۳۰۰ میلیون ریال افزایش یافت و بر اساس 
مصوبات بانک مرکزی و دستور معاون اول رئیس جمهور در این خصوص، پرداخت 

این وام ها با معرفی از سوی بنیاد مسکن انقالب اسالمی قابل انجام است.

شعب بانک صادرات ایران در مناطق زلزله غرب استان کرمانشاه تاکنون قریب به 
۴۳ میلیارد ریال تســهیالت ارزان قیمت به هموطنان آسیب دیده از زلزله پرداخت 

کرده اند.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، از زمان وقوع زلزله در شــامگاه 2۱ 
آبان ماه تا پایان آذرماه ســال جاری و در آستانه چهلمین روز بروز این ضایعه چهار 
شــعبه کرند غرب، قصر شیرین، سرپل ذهاب و میراحمد ســرپل ذهاب این بانک 
قریب به ۴۳ میلیارد ریال به آسیب دیدگان معرفی شده از سوی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی در قالب وام های ارزان مصوب بانک مرکزی و دولت تسهیالت اعطا کرده اند.

همچنین سقف وام فردی بازسازی واحدهای مسکونی شهری و روستایی مناطق 
زلزله زده کرمانشاه در بانک صادرات ایران افزایش یافت.

بنا بر این گزارش، سقف وام فردی بازســازی واحد های مسکونی آسیب دیده در 

پرداخت وام ارزان بانک صادرات ایران
در مناطق زلزله زده کرمانشاه
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رتبه بر تر بانک کارآفرین از لحاظ 
درصد چک های عادی عودتی

بانک کارآفرین با یک روند مطلوب و در بین ۳۰ بانک 
کشــور به لحاظ درصد چک های عادی عودتی رتبه بر تر 

را کسب کرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، این بانک به 
لحاظ درصد چک های عادی عودتی در شهریورماه رتبه 
پنجم، در مهرماه رتبه ســوم و در یک ماهه آبان ماه رتبه 

دوم را کسب کرده است.
بر اســاس این گــزارش، طبــق اعالم بانــک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران، پایش موردی چک های عودتی 
در دستور کار آن بانک قرار داشته و حسب بخشنامه های 
ابالغی در صورت اســتفاده ناصحیــح از کدهای عودتی 
نسبت به اعمال وجه التزام و سایر اقدامات تضییقی برای 
بانک هایی که از وضعیت نامناسب برخوردار باشند اقدام 
و از بانک ها خواسته شده است نسبت به توجیه کاربران 
خود در تعیین وضعیت صحیح چک ها و همچنین اعمال 
کنترل های داخلی توسط مســئوالن شعب توجه خاصی 

مبذول دارند.
شــایان ذکر اســت که رصد عملکرد بانک هــا درباره 
میزان چک های عادی عودت شــده در سامانه چکاوک از 
ابتدای تیرماه ســال جاری در دســتور کار بانک مرکزی 
قرار گرفته و بر همین اســاس رتبه بندی بانک ها )مربوط 

به آبان ماه( به بانک های کشور ابالغ شد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اسامی پرجمعیت ترین 
شرکت های بورســی و فرابورسی را تا پایان آبان ماه سال 

جاری معرفی کرد. 
به گــزارش روابط عمومی موسســه اعتبــاری کوثر، 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 
)سمات( موسسه اعتباری کوثر را در رده اول بزرگ ترین 
شرکت فرابورسی بانکی قرار داد. بر اساس این گزارش، 
موسســه اعتباری کوثر با ۴8۳ هزار و ۵۳7 ســهامدار 
همچنان در صدر بزرگ ترین شــرکت های فرابورسی از 
نظر تعداد سهامدار قرار دارد و بانک سرمایه با ۳۰2 هزار 
و 77۶ ســهامدار و بانک دی با ۱8۱ هزار و ۵8 سهامدار 

در رده های بعدی قرار گرفته اند. 

موسسه اعتباری کوثر همچنان 
بزرگ ترین شرکت  فرابورسی ایران

نشست حضور داشتند سواالتی در زمینه چگونگی 
اخذ تسهیالت مطرح کردند و دکتر صالح آبادی به 

این پرسش ها پاسخ گفت.
تفاهم نامه ای که در این نشســت به امضا رسید 
به منظــور تقویت تــوان صادراتی شــرکت های 
دانش بنیــان از طریــق تســهیل دسترســی آنها 
به ابزارهای تامیــن مالی و اعتبــاری صادراتی با 
همکاری مشــترک بانک و معاونت علمی ریاست 

جمهوری منعقد شده است. 
تعهدات بانک توســعه صادرات در این تفاهم نامه 
شــامل همکاری و مشــارکت با معاونت علمی در 
خصوص بررســی صالحیت )فنی( و اعتبارسنجی 
شــرکت های دانش بنیان معرفی شــده برای ارائه 
تسهیالت و خدمات به شرکت های مذکور، مساعدت 
در جهت توانمندســازی شــرکت های دانش بنیان 
برای ورود به فرایندهای جــذب حمایت نهادهای 
مالی، آموزش و مشــاوره تخصصی به شرکت های 
دانش بنیان معرفی شــده، پذیرش ضمانت نامه های 
صادره توســط صندوق های پژوهــش و فناوری و 
صندوق نوآوری و شکوفایی برای پوشش تسهیالت 
در صورت احراز شرایط مورد قبول بانک خواهد بود.

همکاری الزم بــرای اعمال تخفیــف در کارمزد 
خدمات ارائه شده به شرکت های دانش بنیان، بررسی 
امکان تخصیص خطوط اعتباری جهت تامین مالی 
پروژه های صادراتی در کشورهای هدف با ابزارهایی 
چون اعتبار خریــدار، مشــارکت در تامین اعتبار 
برگزاری کمپیــن به منظور شناســایی و تقدیر از 
کارآفرینان موفق در حوزه صــادرات دانش بنیان و 
همکاری با شرکت ها و نهادهای معرفی شده از سوی 
معاونت علمی در زمینه صدور انواع ضمانت نامه های 
ارزی و ریالی از دیگر تعهدات مطروحه در تفاهم نامه 

یادشده هستند.
تفاهم نامه از تاریخ انعقاد به مدت سه سال معتبر 

است.

خبرداغ

باشــگاه و حدس زدن جایزه ویژه شانس برنده شدن گوشی همراه iPhone8 را به 
دست آورند. قرعه کشی جوایز این جشنواره همزمان با ایام مبارک دهه فجر انجام 
می شود و به ۱2 نفر از اعضایی که در مسابقه پیش بینی این جایزه شرکت کنند به 

قید قرعه یک دستگاه گوشی iPhone8 اهدا می شود.

جشنواره بزرگ باشگاه مشتریان بانک تجارت از 2۹ آذرماه با جوایز ارزنده کلید 
خورد.

به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، این جشنواره که از روز 2۹ آذرماه همزمان 
با سالروز تاســیس این بانک آغاز شــده و تا پایان اسفندماه ســال جاری برگزار 

می شود، با جوایزی ارزنده برای مشتریان این بانک همراه خواهد بود.
جشنواره بزرگ باشگاه مشتریان شامل یک جایزه ویژه به ارزش دو میلیارد ریال 
برای برنده اصلی و ۳۰۰ جایزه ۱۰ میلیون ریالی برای ۳۰۰ نفر اســت که به قید 
قرعه و بر اســاس میزان امتیاز کسب شــده به برندگان اهدا خواهد شد. مشتریان 
بانک تجارت می توانند ضمن عضویت در باشــگاه مشــتریان و انجام تراکنش های 

الکترونیکی امتیاز و شانس خود را برای دریافت این جوایز افزایش دهند.
از دیگر برنامه های این باشــگاه که همزمان با آغاز جشنواره مذکور شروع شده و 
تا ۱2 بهمن ماه ادامه خواهد داشت مسابقه پیش بینی جایزه ویژه دو میلیارد ریالی 
است که در آن اعضای باشگاه مشتریان بانک تجارت می توانند با مراجعه به سایت 

آغاز جشنواره باشگاه مشتریان بانک تجارت

با برگزاری جلســه مجمــع عمومــی فوق العاده به 
اتفاق آرا افزایش ســرمایه سه هزار میلیارد ریالی بانک 

خاورمیانه به تصویب رسید.
جلسه مجمع عمومی فوق العاده بانک خاورمیانه دهم 
آبان ۹۶ در ســالن همایش های اتاق بازرگانی ایران با 

حضور اکثریت سهامداران برگزار شد.
این جلســه به ریاســت سیدحسین ســلیمی، نایب 
رئیس هیات مدیره تشــکیل شــد. پس از ارائه گزارش 
توجیهی افزایش ســرمایه، عقیلــی مدیرعامل بانک به 

پرسش های سهامداران پاسخ داد.
هدف از افزایش سرمایه بهبود نسبت کفایت سرمایه 
و افزایش ســقف فردی تســهیالت و تعهدات اســت. 
افزایش ســرمایه مرحله نخســت از محل سود انباشته 

بانک تامین می شود.
گزارش های مربوط به افزایش سرمایه پس از بررسی 
و تایید بانک مرکزی و ســازمان بورس برای تصویب به 
مجمع عمومی ارائه و پس از رای گیری، تصویب شد. با 
این مصوبه، سرمایه ثبت شده بانک خاورمیانه به شش 

هزار میلیارد ریال افزایش می یابد.

افزایش سرمایه بانک خاورمیانه 
تصویب شد
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ایران کیش در سومین نمایشگاه تراکنش

اکوسیستم پات در ویترین

شــرکت کارت اعتباری ایران کیش حامی ســومین 
دوره نمایشگاه تراکنش کشور ایران بود.

ایــران کیــش در ســومین نمایشــگاه تراکنش به 
همراه شــرکت هدایت هوشــمند قــرن در غرفه های 
2۹ و ۳۰ و ۱۰ نمایشــگاه، واقــع در نمایشــگاه های 
تخصصی شهرداری تهران )بوستان گفت وگو(، میزبان 
عالقه منــدان عرصه صنعت پرداخت بود. این شــرکت 
در سه روز برگزاری این نمایشــگاه با سمینار، نشست 
تخصصی و کارگاه آموزشــی میزبان عالقه مندان حوزه 

صنایع مالی و بانکی شد.
از ســویی غرفه ایران کیش نیز بــه ارائه جدیدترین 
محصوالت این شــرکت پرداخت؛ محصوالتی شــامل 

پات، هایپرپات، آسان خرید و هم پات.
نکته قابل توجه در این غرفه ارائه محصول مشترک 
ایران کیش و بانک تجارت یعنی آسان خرید به شمار 
می آمد. محصولی که مورد اســتقبال علی اکبر کریمی 

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت.
از همین رو به ســراغ پیمان طبــری معاون فناوری 
اطالعات در این نمایشگاه رفتیم تا او درباره آسان خرید 

به ما بگوید. وی اظهار داشت: »آسان خرید یک سیستم 
تمام اعتباری است که بانک برای خرید ضمانت می کند 
و برای فــروش هم اعتبــار می دهد. ایــن اعتبار بین 
پذیرنده و دارنده کارت انجام می شــود. بانک تضمین 
اقســاط را انجام می دهــد و تمامی مباحــث فنی کار 

توسط شرکت ایران کیش انجام می پذیرد.«
طبری به ســایر محصوالت ایران کیش هم اشــاره 
و به طــور ویژه بر هم پات )ام پــوز( تاکید کرد و گفت: 
»تاکنون حدود ۱۰ هزار دستگاه هم پات )ام پوز( نصب 
شده اســت و تا یک ماه آینده نسخه IOS آن را به بازار 

عرضه می کنیم.«
معاون فنــاوری اطالعات ایران کیــش همچنین با 
تاکید بر اینکه هم پات و محصول پرداخت ســی ان جی 
ایران کیش به مرحله عملیاتی رســیده گفت در حال 

طراحی سیستم close loop  هستیم.
اما به غیــر از حرف های طبــری و ارائه محصوالت 
ایران کیش، همان طور که گفته شد، در این نمایشگاه 
سمینارها و کارگاه های ایران کیش نیز به چشم می آمد؛ 

نمونه اش برگزاری کارگاه تراکنش پول مجازی.

همچنین در این نمایشگاه صادق فرامرزی مدیرعامل 
شــرکت ایران کیش در ســمینار پرداخــت همراه با 
موضوع تاثیر موبایل بر آینده صنعت ســخنرانی کرد، 
ســخنرانی ای با عنوان کارزار پرداخت موبایلی. ناگفته 
نماند در این ســمینار مســیح قائمیان مدیر بانکداری 
مجازی بانک شــهر، عبدالعظیم قنبریــان مدیرعامل 
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، محمدعلی ترابیان 
مدیرعامــل به پرداخت ملت، محمدعلــی نژادصداقت 
مدیرعامل فناپ پرداخت و محمدعلــی قائمیان عضو 
هیات مدیره شــرکت صنایع مخابرات راه دور ایران نیز 

حضور داشتند.
مدیرعامــل ایران کیــش در پنل چالــش بانکداری 
و پرداخــت همراه در ســه حــوزه رگوالتــوری، بازار 
و مشــتریان و زیرســاخت کــه در آن علیرضا کریمی 
مدیرعامــل ســیمرغ تجــارت، محمدعلــی ترابیان 
مدیرعامل به پرداخت ملت، وحید امیری پور مدیر امور 
خاورمیانه و ایــران شــرکت UPCODE فنالند حضور 
داشــتند نیز به ارائه نظــرات پیرامون ایــن چالش ها 

پرداخت.
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مدیرعامل ایران کیش در پنل چالش بانکداری و پرداخت همراه:

مشکل کارمزد با ارائه بسته همه جانبه 
حل می شود و نه یک شبه

صادق فرامرزی در پنــل چالش بانکداری و پرداخت 
همراه کــه در آن علیرضا کریمی مدیرعامل ســیمرغ 
تجارت، محمدعلی ترابیان مدیرعامل به پرداخت ملت، 
وحید امیری پور مدیر امور خاورمیانه و ایران شــرکت 
UPCODE  فنالند حضور داشــتند در پاســخ به انتقاد 
نماینده فنالند درباره رگوالتوری کشــور گفت: »ایران 
دارای یک رگوالتوری معقول با تصمیمات خوب است. 
رگوالتور ایران با توجه به شرایط موجود کشور تصمیم 

می گیرد و هیچ گاه بدون فکر کاری نمی کند.«
او افزود در کشور امکان یک ترنزکشن کامل موبایلی 
وجــود دارد و امیدواریم به زودی مشــکل کیف پول و 

کارمزد نیز حل شود.
مدیرعامل ایران کیش خاطرنشــان کــرد: »فراگیر 
شدن کیف پول الکترونیکی و حل مشکالت آن بخش 

عمده ای از موضوعات کارمزد را حل می کند.«
وی در ادامه با اشــاره به مشــکلی که در ســال ۹۳ 
به عنوان موضوع کارمزدپذیرنــدگان پیش آمد گفت: 
»اعــالم قبل از اقــدام این موضوع باعث شــد اصناف 
نســبت به آن گارد بگیرند. ما برای آن دســتور آماده 
نبودیم و در این امر سه ســال عقب افتادیم. مشخص 
است به خاطر تصمیمی که مشکل داشت چه ضرری به 

بانک ها و مملکت خورد.«
او با بیان اینکه امســال هم اتفاق مشــابهی رخ داد 
افزود: »مدت ها در این امر نقشــه ای وجود داشــت که 

اعــالم زودتر از موقع آن باعث شــد دوبــاره علیه آن 
مقاومت شود.«

فرامرزی تاکیــد کرد: »اینکــه از امروز بــه یکباره 
تصمیم بگیریم پذیرنده ها کارمزدهــا را بدهند امکان 
ندارد، طبیعی اســت در مقابل آن می ایســتند. باید با 
بخش عمده معترضان روش دیگــری را به کار گرفت 

و در مرحله بعدی کیف پول را در کشور فراگیر کرد.«
او اظهار داشت: »اگر مشــکالت راه اندازی کیف پول 

حل شود، بحث کارمزدها را نیز می توانیم حل کنیم.«
فرامرزی گفت: »اگر به دنبال بحث توســعه پایدار و 
رشد کشور هســتیم، باید در راستای تعامل با یکدیگر 

گام برداریم.«
وی با انتقاد از اینکه در برخی امور بردارهای متضاد به 
شدت زیاد است گفت: »گاهی اوقات طوری نمی اندیشیم 

که انتهای این ماجرا به مملکت خیر برساند.«
فرامرزی پیرامون جوســازی برخی رسانه ها مبنی بر 
اینکه شرکت شاپرک متهم به الزام شرکت های پرداخت 
الکترونیکی به قطــع همکاری با اپراتورهــای همراه و 
ایجاد انحصار بر خدمات شبکه پرداخت موبایلی اپراتور 
همراه اول بــا دخالت مســتقیم در قراردادهای تجاری 
شرکت های پرداخت الکترونیکی و جیرینگ شده است 
گفت: »شرکت شاپرک به دنبال هیچ انحصاری در بازار 

پرداخت موبایلی نیست.«
او اظهــار کرد: »تصمیماتی در جلســه مدیران عامل 

شــرکت های پرداخت با کمک شــاپرک گرفته شد تا 
تعامل درستی بین شــرکت های پی اس پی و جیرینگ 
اتفاق بیفتد. ما به دنبال یک مذاکره برد-برد با جیرینگ 
هستیم و گفت وگوها و مذاکرات خوبی بین شرکت های 
پی اس پی و جیرینگ با محوریت شاپرک صورت گرفته 
اســت. فضا کاماًل مثبت اســت؛ نه بحث انحصارگرایی 
شاپرک در میان است و نه موضع گیری علیه جیرینگ، 
بلکه تنهــا در برابر قــراردادی که از دیــد پی اس پی ها 
غیرمنصفانه به نظر می رسید جلسات و مذاکراتی برگزار 

کرده ایم و تالش داریم در مورد آن به نتیجه برسیم.«
وی افــزود: »ایــران در لبه تکنولوژی اســت، هیچ 
مشــکلی در این حوزه نداریم. این مطبوعات، قوانین و 
افکار متضاد اســت که باید کمک کنند تا منفعت برای 
کشــور ایجاد شــود. در این صورت ما نگران آینده در 

حوزه پرداخت نیستیم.«
مدیرعامل ایران کیش با بیان اینکه اگر شــرایط به 
نحــو مطلوب نباشــد و همه به فکر یــک اتفاق خوب 
در کشور نباشــند جرات انجام کارهای نو و جدید کم 
می شود تاکید کرد که رگوالتور باید مشکل کیف پول 

الکترونیکی در کشور را حل کند.
مدیرعامل ایران کیش با بیان اینکه پرداخت موبایلی 
تنهــا پرداخــت از طریق گوشــی های همراه نیســت 
خاطرنشان کرد مســئوالن باید تصمیمات را در سهم 

صادرکنندگی و سهم پذیرندگی کشور بگیرند.
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فرامرزی در »کارزار پرداخت موبایلی« 

بلند فکر کردن درباره
پرداخت موبایلی

علیرضا هوشمند
وابســته بودن اســتفاده از تلفن های ثابت یا همان 
کابلی به یک مکان مشخص و انبوه کابل های زیرزمینی 
بشر را به فکر اختراع وسیله ای انداخت که با آن مانند 
»فرشــته ها« ارتباط برقرار کند. این وســیله ارتباطی 
جدید که به  نوعی در کوچک شدن جهان یا بهتر است 
بگویم از بین بردن مرزهای دنیا و تســهیل و تســریع 
ارتباطات نقش اساســی داشــته تلفن همراه یا موبایل 

است.
در ســال ۱۹8۵ که »ارنی وایز« اولیــن مکالمه را با 
تلفن همراه در بریتانیا انجام داد کســی فکر نمی کرد 
که این پدیده چقدر بر زندگی اجتماعی، سبک زندگی 
و حتی رفتار مصرفی مردم بعد از حدود سه دهه تاثیر 

بگذارد.
اما با پیشرفت تکنولوژی گوشی های همراه و با پیدا 
شدن سر و کله »اسمارت فون ها« ورق برگشت و عالوه 
بر اینکه تلفن همراه بر ســبک زندگی و رفتار مصرفی 
انسان ها تاثیر گذاشــت قرابت و نزدیکی شدیدی بین 
انسان و تلفن همراهش پدید آمد؛ از اینجا بود که پای 
تلفن هــای همراه به  صورت جدی بــه دنیای پرداخت 

باز شد.
در حال حاضر بیشترین تمرکز شرکت های پرداخت 
الکترونیکی در کشــور بر اپلیکیشن های موبایلی است 

و علت این تمرکز را می تــوان در افزایش ضریب نفوذ 
گوشی های هوشــمند بین مردم و سهولت در نزدیک 

شدن به مشتری جست وجو کرد.
اما در جریان برگزاری ســومین نمایشــگاه تراکنش 
ایران ســمیناری با موضوع پرداخت همراه برگزار شد 
که در آن حضور داشــتم. صادق فرامرزی، مدیرعامل 
شــرکت کارت اعتباری ایران کیش، یکی از سخنرانان 
اصلی این رویداد بود. موضوع یا عنوان سخنرانی شاید 

عجیب بود: »کارزار پرداخت موبایلی«.
همزمان با شروع »کارزار موبایلی« وارد سالن شدم و 
به ناگاه یاد این بیت از سعدی افتادم که می گوید: همی 

تا برآید به تدبیر کار/ مدارای دشمن به از کارزار.
اما چــرا کارزار؟ در لغت نامه هــای گوناگون می توان 
معانی مختلفی را برای این کلمه جســت وجو کرد اما 
چیزی که به ذهن متبادر می شــود در این ســه کلمه 
خالصه می شود: جنگ، جدال، نبرد. هنوز هم نمی دانم 
»پرداخت های موبایلی« میدان جنگ و کارزار است یا 

مسبب آرامش و راحتی.

تاریخچه پرداخت موبایلی در ایران و جهان
مدیرعامــل شــرکت کارت اعتبــاری ایــران کیش 
سخنرانی اش را با ارائه تاریخچه ای از پرداخت موبایلی 
در دنیــا برای مخاطبان آغاز می کنــد. وی به پرداخت 

موبایلی و شبه موبایلی اشاره می کند که در سال ۱۹۹7 
از طریق شــرکت کوکاکوال آغاز شــده است. فرامرزی 
به غول دنیــای موبایل یعنی نوکیا اشــاره می کند که 
به دلیل نشــناختن بازار از رقابت بــاز ماند و کوچک و 
کوچک تر شد. نوکیا یکی از پیشــگامان این عرصه در 
ســال 2۰۰۵ برای اولیــن بار قابلیــت NFC را به دنیا 
معرفی کرد. بعد از تحول بزرگ NFC، که هنوز هم در 
ایران لنگ می زند و فقط در حد رونمایی های هرســاله 
 Google اتفاق افتاده، فرامرزی اشاره ای به سال 2۰۱۱ و
wallet  کرد و در نهایت به این نقطه رسید که در سال 
2۰2۰ تا ۹۰ درصــد تراکنش ها از طریق موبایل انجام 
می شــود. البته قابل پیش بینی نیست در کشور ما این 
اتفاق چه زمانی رخ می دهد. یکی از خبرنگاران باسابقه 
و خوش فکــر این حــوزه در مورد ایــن رونمایی های 
بی حاصل در صفحه شخصی توییترش این گونه نوشت: 
»کل ایران یک پروژه پایلوِت معلوم نیست کی عملیاتی 

می شود.«
صادق فرامرزی بــا گذر از تاریخچه پرداخت موبایلی 
در دنیا به ایران رســید. او می گویــد: »اولین پرداخت 
موبایلی در آبان ســال ۱۳8۹ از طریق ایرانســل انجام  
شده است و بعد از آن هم تالش هایی صورت گرفته که 
می توان به پست بانک و مجدداً به ایرانسل اشاره کرد.« 
او در پایــان تاریخچه پرداخت های همــراه به تجارت 
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الکترونیک پارســیان، به پرداخت و آسان پرداخت هم 

اشاره کرد که پرداخت موبایلی را راه اندازی کردند.
در ادامــه این ســخنرانی مدیرعامل شــرکت کارت 
اعتباری ایران کیــش به انواع پرداخت هــای موبایلی 
هم اشــاره  و آنها را در هفت دســته تقسیم بندی کرد؛ 
پرداخت های تراکنشــی بر پایه SMS، صورت حســاب 
مستقیم از طریق موبایل، پرداخت های تحت موبایلی، 
اســتفاده از QR کدها، پرداخت NFC، پرداخت بر پایه 
خدمات ابری و پرداخت صوتــی از روش هایی بود که 

وی نام برد.

تعداد کاربران اپل پی بیشتر از اندرویدپی است
اگر در بین دوســتان شما کســانی وجود دارند که از 
گوشــی های موبایل اپل استفاده می کنند، حس خاصی 
به این محصول دارنــد. در حالی  که اپل فقط یک زندان 
لوکس اســت که کاربر را محدود می کند. البته ناگفته 
نماند اکوسیســتم بی نظیر اپل باعث شده است طی این 

سال ها کاربران آن اپلی یا آی فونی باقی بمانند.
فرامرزی در اینجا به نکته جالبی اشاره کرد که ناشی از 
همین اکوسیستم بی نقص اپل است. او می گوید: »۴۵۰ 
میلیون کاربر موبایلی در سرتاســر دنیا وجــود دارد. با 
توجه به حجم بســیار باالی کاربران اندرویدی در جهان 
فقط 2۴ درصد اندرویدی ها از پرداخت موبایلی استفاده 
می کننــد و 78 میلیــون از این جامعــه ۴۵۰ میلیونی 
از اپل پی اســتفاده می کنند. alipay و wechat  با شــیوه 

پرداخت از طریق QR  در رتبه های اول و دوم هستند.«
تا اینجای صحبت های فرامرزی متوجه شدم که خیلی 
بیشــتر از آنچه ما فکر می کردیم دنیا به سمت موبایل 
رفته است و شــاید »کارزاری« که او می گوید در آینده 
در حال شکل گرفتن باشد و کاربران در میانه این کارزار 
قرار داشته باشند. طبق آماری که فرامرزی ارائه داد: 7۵ 
درصد تراکنش ها در دنیا به  صورت غیرنقد انجام می شود 
که ایــن مقدار به 72۵ بیلیون تراکنش خواهد رســید. 
کشورهای اروپایی کشورهایی هستند که تمایل زیادی 
به پرداخت های غیرنقد خواهند داشــت. در حال حاضر 
۵۹/7 بیلیون تراکنش از طریق موبایل انجام می شــود 
که در سال 2۰2۰ به رقمی معادل ۱۰8 بیلیون تراکنش 
خواهد رسید و حجم پرداخت به ۱۰8۰ بیلیون دالر در 
2۰۱۹ می رسد. در حال حاضر 78۰ بیلیون دالر میزان 

حجم تراکنش های موبایلی است.

بلندبلند فکــر کردن درباره تکنولــوژی پرداخت 
موبایلی دیگر یک رویا نیست

از ابتدای ســخنرانی اش به دنبــال میکروفونی بود تا 
بتواند قدم بزند و با حرکات بــدن پیام خود را به  خوبی 
به مخاطبان منتقل کند. او هنگام سخنرانی طوری رفتار 
می کرد که به مخاطب بفهماند به آنچه می گوید اطمینان 
دارد. باالخره میکروفون رســید و خود فرامرزی هم وارد 

کارزار شد.
او این گونــه آغاز کــرد: »اآلن می خواهم در خصوص 
اینکه چرا موبایل بیشــتر اســتفاده می شــود و دالیل 

کارزاری که از آن اسم بردم اندکی صحبت کنم.«
فرامرزی قصــد دارد از پرزنتیشــن های معمولی که 
سخنرانان در آنها به پاورپوینت اکتفا می کنند فراتر رود تا 
بتواند مخاطبان را اندکی در فضای بیکران پرداخت های 
موبایلی غرق کند. او می گویــد: »این نمودارها در همه 
سایت ها پیدا می شوند و بهتر است کمی با هم »بلندبلند 
فکر کنیم« و در خصوص تجربیاتی که پرداخت موبایلی 

را جذاب تر می کند کمی صحبت کنیم.«

چرا می گوییم پرداخت موبایلی قرار است با این سرعت 
رشد کند، چه اتفاقی می افتد که پرداخت موبایلی با این 

سرعت رشد می کند؟
نوکیا تحقیقاتی را در گروه جنســی مردان انجام داده 
است که مردها در صورت جا گذاشتن چه اشیایی ممکن 
اســت بالفاصله به خانه بازگردند. با ســه دلیل مواجه 
می شوید: همراه نبردن کیف پول، کلید و موبایل. در ۹۰ 
درصد موارد اگر کیف پول یا کلید جامانده باشد، شخص 

برنمی گردد ولی اگر موبایل جامانده باشد، برمی گردد.
فرامرزی بــا چند مثــال مخاطبان را مجــدداً برای 
بلندبلند فکر کردن با خود همراه می کند؛ از ســفارش 
پودر ماشین رخت شویی در منزل از طریق فشردن یک 
دکمــه و پرداخت آن گرفته تا فروشــگاهی که با نصب 
اپلیکیشــن )این اتفاق وقتی می افتد که شما در مرتبه 
اول این اپ را نصب  کرده باشید، در مرتبه دوم با گذر از 
جلوی آن فروشگاه با این پیام مواجه می شوید( و ارسال 
نوتیفیکیشن شما را به داخل فروشگاه دعوت می کند و 
با عبور از قفســه های فروشگاه پیشنهادهایی می دهد تا 
خرید کنید نشانگر این است که شما را کاماًل می شناسد، 
جزئی از رویاهای بشر بود که زمانی به آنها فکر می کرد 
ولی در حال حاضر در برخی نقاط دنیا پیاده سازی شده 

است.
اما چگونه؟ اینجاست که تکنولوژی BLE به شما کمک 

می کند.

 اما BLE چیست؟
تکنولوژی Bluetooth Low Energy یکی از بسترهای 
انتقال دیتا همانند NFC است. همان طور که NFC خود 
به  تنهایی راهکار پرداخت نیســت و صرفاً یک بســتر 
برای انجام تراکنش پرداخت است، BLE  نیز یک بستر 

ارتباطی است. تفاوت آن با NFC این است که NFC در 
فاصله حداکثر چهار سانتی متری دیتا را انتقال می دهد 
و BLE  در فاصلــه حداکثر 2۰ متــری قابلیت انتقال 

داده های کوچک را دارد.
در ادامه فرامرزی مخاطبان را با این نکته مواجه کرد 
که ضریب نفوذ تکنولوژی به  قدری باالست که نهایتی 
را نمی توان برای آن متصور بــود. او به خاطره یکی از 
دوســتانش در بازدید از کشــور آلمان اشاره می کند و 
این گونه ادامــه می دهد: »طرز تفکــر مدیران صنعت 
پرداخت در کشــورهای اروپایی به  گونه ای است که با 
توجه به سیســتم بی نقص موبایلی خود باز هم راضی 
نمی شوند. ممکن است جایی باشــید که نمی توانید از 
موبایل اســتفاده کنید یا حتی امکان اســتفاده از ابزار 
پوشیدنی هم وجود نداشته باشد. اینجاست که باید به 

سراغ FINGFR PRINT رفت.«
در انتهای این سخنرانی او گذری هم به استارباکس 
می زند. اســتارباکس یکــی از کامل تریــن روش های 
پرداخــت موبایلی حلقه بســته در دنیاســت که بیش 
از چهار ســال از فعالیت ایــن روش پرداخت موبایلی 
می گذرد. فرامرزی مزیت پرداخت موبایلی در مقایسه با 
پرداخت کارتی را که استارباکس هم از آن بهره می برد 
این گونه تشریح می کند: »یکی از ویژگی های پرداخت 
کارتی نســبت به پرداخت موبایلی همین اســت که با 
پرداخت کارتی شما فقط می گویید که »کی« هستید. 
ولی از طریق پرداخت موبایلی عالوه بر اینکه می گویید 
کی هستید می گویید »کجا« هســتید که تاثیر بسیار 
زیادی دارد و یک فضای بزرگ باز می شود که می توان 

از آن استفاده های زیادی کرد.«
ســخنرانی صادق فرامرزی در این لحظــه به پایان 
رسید، اما به نظر می رســد »کارزار پرداخت موبایلی« 
تازه شروع شده باشــد. مواردی که او می گوید اتفاقاتی 
اســت که در دنیا در حال رخ دادن است. این موارد در 
یک دوره شــاید خیلی رویایی بود امــا در حال حاضر 
قابلیت اجــرا دارد. ضریــب نفوذ باالی تلفــن همراه 
می تواند تاثیرات شــگرفی بر زندگی بشر بگذارد و این 
همراه به  واقع همراه با ســرعت بسیار باالیی در زندگی 

ما نفوذ کرده است.
تکنولوژی پرداخــت مبتنی بر موبایــل نباید جایی 
متوقف شــود. شــما جایی با دنیای بی نهایتی مواجه 
هســتید که انتها ندارد و می توانید از امکانات بی نظیر 
این تکنولوژی استفاده کنید اما در این کارزار باید دید 
چه کسانی پیروز هســتند: تلفن همراه در خدمت بشر 

است یا بشر در خدمت تلفن همراه.

در حال حاضر بیشترین تمرکز شرکت های 
پرداخت الکترونیکی در کشور بر اپلیکیشن های 
موبایلی است و علت این تمرکز را می توان در 
افزایش ضریب نفوذ گوشی های هوشمند بین 
مردم و سهولت در نزدیک شدن به مشتری 

جست وجو کرد
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مجمع عادی به  طور فوق العاده شرکت کارت اعتباری 
ایران کیش بــا حضور بیش از ۹۳ درصــد از صاحبان 
ســهام در بیســت و دوم آبان ماه تشــکیل جلسه داد. 

جلسه ای به منظور تعیین اعضای هیات مدیره.
به گزارش روابط عمومی ایران کیش، در این جلســه 
رای گیری برای تعیین اعضای حقوقی شــرکت صورت 
گرفت کــه در آن شــرکت ســرمایه گذاری ایرانیان، 
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، بانک تجارت، شرکت 
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید، شرکت تدبیرگران 
فن آوری اطالعــات تجارت ایرانیان بــه عنوان اعضای 

هیات مدیره ایران کیش انتخاب شدند.
در جریان این جلســه با اعضای باشنده این شرکت 
دربــاره وضعیت ایــران کیش آینــده آن و همین طور 

وضعیت بورسی اش در کشور به گفت وگو نشستیم.

از دانش بنیان شــدن ایران کیش تا اپلیکیشــن 
پرداخت

به ســراغ محســن محمــدی مدیرعامل شــرکت 
سرمایه گذاری ایرانیان می رویم. شرکتی که آن را باید 
یکی از عمده ترین ســهامداران ایران کیش دانست. او 
درباره ایران کیش اما به دانش بنیان شدن این شرکت 
اشــاره می کند و می گوید: »دانش بنیان شــدن ایران 
کیش نشــان داد که این شرکت یک شــرکت فعال و 

پیشرو در صنعت پرداخت الکترونیکی است.«
او البتــه به افزایش ســرمایه ایران کیش در ســال 
جاری نیز اشــاره می کند و می گویــد: »حمایت هایی 
که شرکت سرمایه گذاری ایرانیان، چه به لحاظ مالی و 
چه به لحاظ قراردادها، از ایران کیش می کند به دلیل 
ویژگی های این شرکت اســت. ما ظرفیت ایجاد درآمد 

و سودآوری را در این شرکت بسیار خوب می دانیم.«
محمــدی توســعه فیزیکــی پوزهای ایــران کیش 
را هــم نکته مثبت این شــرکت می دانــد و می گوید: 
»جهت گیــری این شــرکت در اپلیکیشــن های حوزه 
پرداخت الکترونیکی موضوع ســودآوری این شرکت را 

تضمین می کند.«
مدیرعامل شرکت ســرمایه گذاری ایرانیان همچنین 
درباره مســاله اخیــر کارمزدها و نامه نگاری شــرکت 
شاپرک و تاثیر آن بر شرکت های پرداخت بورسی گفت: 
»ما تجربه بحث حذف کارمزدها و تغییر در شیوه آن را 
در سال ۹۳ نیز داشته ایم، اما در راستای توسعه صنعت 

بانکداری کشور و توسعه فرهنگ پرداخت غیرنقدی به 
این نقطه می رسیم که پرداخت ها و کارمزدهایی که به 
pspها داده می شــود باید منصفانه باشــد. ممکن است 
پرداخت کننــده کارمزدها تغییر کنــد اما در اصل این 
موضوع که باید کارمزدها به شــرکت های  pspپرداخت 

شود شکی نیست.«
او تاکید کرد: »التهاب در بازار بورس پیرامون موضوع 

نحوه پرداخت کارمزدها مقطعی است.«

بانک صادرات، شرکت خوارزمی و ایران کیش
عبدالمجید دهقان نماینده شــرکت سرمایه گذاری 
خوارزمی در این مجمع و عضو هیات علمی دانشــگاه 
اســت. او را که می بینیم از او هم دربــاره آینده ایران 
کیش می پرسیم. وی در پاسخ با اشاره به اینکه وضعیت 
صنعت پرداخت الکترونیکی در کشــور مثبت اســت و  
ICT چشم انداز بسیار روشنی در آینده دارد خاطرنشان 
کرد: »ایران کیش شــرکتی است که صورت های مالی 
شــفافی دارد و اطالعات مالی موجود واقعیت شرکت 
در راستای استانداردهای حسابداری را نشان می دهد.«

از او خواستیم درباره اســتراتژی خوارزمی به عنوان 
یکی از ســهامداران اصلی ایران کیش و نحوه حمایت 
از این شــرکت هم برایمــان بگوید. اظهــار می دارد: 
»خوارزمی همیشــه بر این اعتقاد بوده که مکانیســم 
عرضه و تقاضــای بازار قیمت هــا را تعیین می کند. به 
عبــارت دیگر هر اتفاقی روی عرضــه و تقاضا می تواند 
موجبات تعدیل قیمت را فراهم سازد. البته ما معتقدیم 
که برای مدیریت ســهام نیاز به بازارگردانی نیز هست، 
به ویژه در مواردی که برخی از بورس بازان باعث فاصله 
میان قیمــت معامالتی )بازاری( و ارزش ذاتی ســهم 
می شــوند؛ در اینجا بازارگردان باید به سرعت دخالت 

کرده و قیمت را به ارزش ذاتی نزدیک کند.«
امــا ســرمایه گذاری خوارزمی از منظــر تخصصی 
می تواند برای ایران کیش در چه مســیری پای گذارد؟ 
او می گویــد: »در مجموعه ســرمایه گذاری خوارزمی، 
شــرکتی بورســی به نام توســعه فنــاوری اطالعات 
خوارزمــی با نماد مفاخــر و همچنین شــرکتی با نام 
داده پردازی خوارزمی وجود دارد، اگر فضای مشــترک 
و تعاملی بین این شرکت ها برقرار شود تا بتوانند با هم 
خلق ارزش کنند، ما از هر ایده، پیشــنهاد و هم افزایی 

استقبال می کنیم.«

دهقان درباره اینکه بخشــی از ســهام این شــرکت 
)ســرمایه گذاری خوارزمی( مربوط بــه بانک صادرات 
اســت و این موضوع تــا چه میزان با توجــه به تعامل 
شــرکت ایران کیش با بانک ها می تواند تاثیرگذار باشد 
گفــت: »بانک صادرات ایران یکی از مشــتریان موثر و 
همراه ایران کیش از گذشته تا به حال بوده و امیدوارم 
در آینده نیز شاهد تعامل و ارائه خدمات بیشتر به این 

بانک بزرگ باشیم.«
او اضافه می کند: »اگــر این طور به جریان نگاه کنیم 
که سهامدار عمده ایران کیش بانک ها هستند و شرکت 
ســرمایه گذاری خوارزمی هم به نوعی بــا بانک ها در 
ارتباط اســت، می توانیم روابط مشترک بیشتری با هم 
داشته باشــیم. ایران کیش با بانک صادرات مراوداتی 
دارد ما نیز همین طور و از ایــن منظر گاهی به عنوان 
یک مجموعــه هم گروه و هم هــدف می توانیم فعالیت 

کنیم.«
دهقان درباره موضوع اخیر کارمزدها و نامه شــاپرک 
و تاثیر آن در بورس گفت: »قبل از هر چیز باید بگویم 
من خود با افشــای یک نامه داخلی )مربوط به صنعت 
پی اس پی( که یک مســاله خانوادگی اســت در فضای 
عمومی مخالفم. از ســویی تمــام درآمدهایی که ایران 
کیش پیش بینی می کند بر اساس همان بخشنامه هایی 
است که قباًل شاپرک اعالم کرده است. بنابراین ماهیتاً 
فکر می کنم آن نامه حداقل تا پایان ســال مالی حاضر 

ریسکی برای ما نخواهد داشت.«
وی به پاســخ مدیرعامل ایران کیش به این نامه هم 
اشــاره می کند: »توضیحات ایران کیش و اطالعاتی که 

در حاشیه مجمع فوق العاده

| گزارش|

حمایت از نوآوری
و شفافیت
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در پاســخ این نامه آمد بسیار بهنگام و درست بود و به 
نوعی پاسخ اکثر سهامداران نیز به شمار می آید.«

بانک تجارت پرامید به ایران کیش
بی تردید صحبت های علیرضــا رحیمی رئیس اداره 
بازاریابــی بانــک تجارت هــم خالی از لطف نیســت. 
او بــا تاکید بر اینکــه ایران کیــش در بخش خدمات 
الکترونیکی می تواند در کشــور تاثیرگذار باشــد اظهار 
می دارد: »این شرکت سهم بسیار مطلوبی در بازار دارد 

و از مقبولیت خوبی در این صنعت برخوردار است.«
او ادامه می دهد: »برنامه های جدید این شــرکت در 
ارتقای جایگاه صنعــت پرداخت تاثیرگذار اســت، به 
همین دلیل امیدواریم بتوانیم ســهم خــود را در بازار 

افزایش دهیم.«
رحیمی تاکیــد می کند: »چه در بخــش خدمات و 
چه در پوزهای فروشــگاهی و چه در نرم افزارهای نوین 
قطعاً با یک برنامه ریزی صحیح و مدون در ایران کیش 

روبه رو خواهیم بود.«
وی با اشــاره بــه حمایت بانــک تجــارت از ایران 
کیش گفت: »قطعــاً یکی از اهداف بانــک تجارت به 
عنوان ســهامدار عمده این شــرکت حمایــت از ایران 
کیش در تمامی زمینه هاســت. بانک تجــارت و ایران 
کیش طرح های مشــترکی در بازار دارنــد که یکی از 
آنها محصول آســان خرید اســت، محصوالت مشترک 
بیشتری بین بانک و شــرکت در آینده خواهیم داشت 
و در بخش طراحی و نوســازی محصوالت می توانیم در 

تعامل با یکدیگر باشیم.«

وی با تاکید بر جایگاه خوب ایران کیش و اقبالی که 
در بازار نسبت به این سهام وجود دارد گفت: »عملکرد 
صورت های مالی که در کدال گذاشــته می شود نشانگر 
بازدهی خوب شرکت اســت. قطعاً بر اساس عملکرد و  
EPSکه در آینــده محقق کنیم اتفاقات بهتری نیز برای 

این شرکت رخ خواهد داد.«
او افزود: »قســمت عمده درآمد ایــران کیش خارج 
از درآمدهای شــاپرکی اســت. باید ســعی کرد ارزش 
افزوده های بیشــتری از طریق طراحــی محصوالت و 

خدماتی که عرضه می شوند فراهم کرد.«
او همچنیــن دربــاره تاثیر نامــه شــاپرکی درباره 
کارمزدها در بورس می گوید شاید در ابتدا این موضوع 
به بازار یک شوک وارد کرد، اما این شوک مدیریت شد 

و نباید نگران آن بود. 

باید جزو سه تای اول باشیم 
هوشــنگ ضروری رئیس اداره کارت و خدمات نوین 
بانک تجارت نیز با بیان اینکه ایران کیش پتانسیل الزم 
برای باالی لیست PSPها قرار گرفتن را دارد به ما گفت: 
»در حال حاضر از لحاظ ســهم بازار وضعیت مناسبی 
در این شــرکت وجود دارد، هرچند بایــد خودمان را 

ارتقا دهیم.«
او ادامــه می دهد هدف بانک تجارت این اســت که 
ایران کیش به عنوان شــرکت پیشــرو بتواند به بانک 
تجارت ســرویس دهد. این بانک قصد ندارد به صورت 
مصنوعی و تزریق های غیرمعمول شــرکت را شــرکت 
جلوه دهد، بلکه به همراه پیشــرفت شرکت پشتیبانی 

الزم را انجام خواهد داد.
او هم درباره موضوع کارمزدها و نامه شاپرک و تاثیرش 
در بازار گفت: »توفانی آمد و آرام نشســت هرچند این 
موضوع نوساناتی در بخشی از بازار داشت و آن را ملتهب 
کرد، به هر حال بخشی از درآمد شرکت های پرداخت از 
کارمزد است اما ما امیدواریم قانون گذار به نحوی قانون 
را انجام دهد تا شرکت ها دچار مشکل نشوند. از طرفی 
تالش شده وضعیت درآمدی به نحوی نباشد که خیلی 

متاثر از موضوع کارمزد باشد.«
ضروری تاکید کرد: »آینده ایران کیش روشن است و 
باید ایران کیش را جزو سه شرکت اول پرداخت تثبیت 
و سهم عمده بازار را کســب کنیم، تالشی که نیازمند 

اتحاد و اتفاق است.«

|Dialog|

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایرانیان:           
ما تجربه بحث حذف کارمزدها و تغییر در 

شیوه آن را در سال ۹۳ نیز داشته ایم، اما در 
راستای توسعه صنعت بانکداری کشور و 

توسعه فرهنگ پرداخت غیرنقدی به این نقطه 
می رسیم که پرداخت ها و کارمزدهایی که به 

pspها داده می شود باید منصفانه باشد
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| گفت وگو|

مطمئنًا حضور در پروژه پــات یک پروژه جدید 
و البته خاص برای شــما بود. چگونه وارد این کار 
شدید؟ آیا احساس نمی کردید با حضور در چنین 
طرحی موقعیــت خود را ممکن اســت به خطر 

بیندازید و این کار یک ریسک برای شما باشد؟
آنچه در ابتدای کار با من در میان گذاشته شد این 
بود که قرار است به اصطالح سفیر برند یک شرکت 
با موضوع نرم افزار پات باشــم. آن موقع هنوز تصور 
خاصی از این پروژه نداشــتم، شاید در آن زمان به 
چیزهایی که شما می گویید فکر می کردم، اما بعد از 
چند جلسه فهمیدم این پروژه با باقی پروژه ها فرق 
دارد و صرفاً بحث تبلیغات در کار نیست؛ بلکه یک 
ابتکار و یک ذوق هنری خــاص در خود دارد. آنجا 

بود که فهمیدم پروژه پات پروژه ای متفاوت است.
این روزها شــما شــب می خوابید و صبــح بیدار 
می شــوید و می بینیــد که تصویر یک شــخصیت 
شناخته شــده روی بیلبوردهای شهر است، آن هم 
تصویر شخصی که هیچ نسبتی با آن کاال یا جنس 
تبلیغات نــدارد. اما در مورد پات و شــرکت ایران 

کیش همه چیز فرق داشت.
قرار شــد ما این محصول را به صورت یک داستان 
هدفمند روی بیلبوردها ببریــم، اتفاقاً همین طرح 
داستان باعث شد نه تنها احساس خطر نکنم بلکه 

برایم پروژه ای جذاب باشد.
در مورد قسمت سقوط شما با هواپیما چطور؟ این 
بخش برای آینده پژمان و حتی طرح پات خیلی 

حساس بود.
بله! اتفاقاً کلیپ ســقوط از این بابت که ممکن بود 
تبعاتی داشــته باشــد یا مردم را نگران کند کمی 
مرا می ترساند. به همین دلیل نوشته »این داستان 

ادامه دارد« را در پایان هر قســمت اضافه کردیم. 
هرچند به رغم اضافه کردن این نوشــته باز هم این 
مساله بی حاشیه نبود و روی صفحه اینستاگرام من 
پیام هایی آمد تا از سالمتم مطمئن شوند. البته در 
صفحه اینســتاگرام و یکــی دو برنامه ای که در آن 
مصاحبه داشتم در این باره توضیحاتی دادم، به هر 
حال وقتی شــما در پروژه ای که یک طیف وسیع 
را در بر می گیرد مشــغول به کار می شوید قاعدتاً 

ریسک هایی هم به همراه دارد.
اما به  طور کلی اکثریت مردم متوجه شدند که این 
ترفند جدیدی در مســاله برندینگ بود. از دیدگاه 
من پات دری به تبلیغات جدید و نوین در کشــور 
باز کرد، به طوری  که شــاید از ایــن پس دیگران 
هــم به این فکر بیفتند که به جــای اینکه صرفاً از 
یک شــخص برای تبلیغات اســتفاده کنند از یک 
داستان استفاده کنند و دلیلی برای حضور آن فرد 
مشــهور در برند بیاورند. این پروژه واقعاً برای من 
پروژه جذابی بود. هرچند برایم کم  حاشیه نداشت، 
 آن هم با توجه به اینکه من شــخصاً فردی هستم

که سعی می کنم از حواشی به دور باشم، اما جریان 
آموزش خلبانی و سقوطم طبیعتاً کمی حاشیه ساز 
بود. همین عامل باعث شد ظرف کمتر از 2۴ ساعت 
کلیپ های بعدی را هم منتشر کنیم تا کسی نگران 

این موضوع نشود.
دلیل اینکه فاصله انتشار کلیپ آموزش خلبانی تا 
سقوط، فاصله طوالنی تری تا فاصله کلیپ سقوط 
هواپیما با معرفی پات و مسابقه برای رفتن به جام 

جهانی روسیه داشت همین موضوع بود؟
فاصله طوالنی تر بین انتشار کلیپ آموزش خلبانی 
تا ســقوط به دلیل زلزله کرمانشــاه و بــه احترام 

مردم زلزله زده اتفاق افتاد، به هر حال این داستان 
درون مایه طنز هم داشــت، به همین دلیل شــاید 
انتشــار کلیپ یک هفته ای به تاخیــر افتاد. بعد از 
ماجــرای ســقوط هواپیما هم بــرای جلوگیری از 
نگرانی مردم و شــایعات کلیپ نهایی انتشــار پیدا 

کرد.
درباره حضور ســلبریتی ها در چنین پروژه هایی 
صحبت های مختلفی مطرح می شــود، از دیدگاه 
شــما حضور آنها در این گونه کارها خوب است یا 

بد؟
چرا بد باشد؟ چه ایرادی دارد از چهره هایی استفاده 
کنیم که مردم به آنها اعتماد دارند؟ اما این حضور 
باید در اصول خودش باشد. از دید من کار تبلیغاتی 
جذاب برای آن سلبریتی هم می تواند جذاب باشد. 
در حــال حاضر در جهــان این موضــوع پذیرفته 
شده اســت، فکر نمی کنم چه از خواننده ها چه از 
هنرپیشگان ایرانی هم کســی باشد که به نوعی از 
این موضوع بهره نبرد، چه  بســا که شــرکت ها هم 

می توانند با این کار حمایت های فرهنگی بکنند.
ما با یکســری از برندهــا کار می کنیم و برندها نیز 
از فعالیت های هنــری و فرهنگی حمایت می کنند. 
کار با ایران کیش این حمایت دوطرفه را نشان داد. 
اینکه پات و ایران کیش از هنــر و ورزش حمایت 
می کنند اتفاق بســیار خوبی اســت، پس اگر یک 
بازیگر یا ورزشکار هم از پات و ایران کیش حمایت 

کند اتفاق خوبی است. 
از دید شما شرکت های پرداخت چگونه می توانند 

از ورزش حمایت کنند؟
ارزش افــزوده در اقتصاد جدید پــروژه درآمدزایی 
اســت. من امیدوارم بخشی از این رقم ها به مسائل 

پژمان جمشیدی در گفت وگو با پرداخت سبز:

 دوستانم پات را نصب کرده اند
تا به جام جهانی بروند

امید کاجیان
ورزشکار سال های نه چندان دور، که امروز در نقش آفرینی های 
هنری اش لبخند بر لبان مخاطب می نشاند، این بار نه رخت قرمز 
پرسپولیس بر تن کرده و نه دوربین های ســینما را به خود جلب. او حاال ردای 
خلبانان را پوشــیده و می گوید به دنبال یک تجربه جدید است، تجربه ای که 
نه در چمن فوتبال به دســت می آید و نه در صحنه تئاتر و فیلم هایش. او این 
بار قصد پرواز دارد. زمین برایش کم اســت و می خواهد در آسمان ها باشد. این 
مقدمه یک داستان بود. داستانی جدید از پژمان جمشیدی فوتبالیست دیروز، 
هنرپیشه امروز و شاید هم خلبان فردا. همه ماجرا هم از یک کلیپ شروع شد، 
کلیپی که پژمان را در کنار یک کاپیتان نشــان می داد با این مضمون که قرار 

است خلبانی بیاموزد. او سوار بر هواپیما هم شد...
همین کلیپ کافی بود تا خبرگزاری ها و شــبکه های مجازی از پژمانی بگویند 
که گویا در ماجراجویی ها هوس جدید به ســرش زده)!( پژمان در این کلیپ ها 

همان شــیطنت و طنازی  خاص خودش را دارد، اما رفتارش نشان می دهد که 
شــاید می خواهد بلندپروازی هایش را در پرواز ادامه دهد.  چند قســمت که 
گذشت پژمان خود به تنهایی ســوار بر هواپیما می شود و به آسمان می رود و... 
بعد ســقوط می کند. حاال برای ساعاتی کلیپ سقوط پژمان جمشیدی است که 
نشر پیدا کرده ولی اندکی دیگر... معلوم می شود پژمان هنوز زنده است و هنوز 
هم هنرپیشه؛ او از نرم افزار پات ایران کیش می گوید، اینکه او و ۵0 نفر دیگر با 

پات می توانند به جام جهانی روسیه پرواز کنند.
پژمان جمشــیدی پرده از پروژه جدید شــرکت ایران کیش برداشت، مردم با 
نصب اپلیکیشن پرداخت پات و کســب امتیاز در آن قادر خواهند بود جزو ۵0 
نفری باشند که از طریق ایران کیش به همراه پژمان جمشیدی با هواپیما به جام 

جهانی روسیه می روند.
این پروژه آن قدر جالب بــود که بخواهیم با پژمان جمشــیدی که این روزها 

حسابی سرش گرم بازی در فیلم و تئاتر است درباره اش گفت وگو کنیم.
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ورزشی، فرهنگی و عمرانی اختصاص پیدا کند که 

می بینیم در این سال ها این اتفاق هم افتاده است.
من معتقدم این شــرکت ها می توانند بیشتر حامی 
فرهنگ و ورزش باشــند و بخشی از درآمدهایشان 
را به این مســائل و کارهای عام المنفعه اختصاص 
دهند؛ مثاًل چه ایرادی دارد بخشی از درآمدهایشان 

را صرف ساختن ورزشگاه برای بچه ها کنند؟
یعنی این هزینه ها را نبایــد صرفاً برای ورزش های 
حرفه ای انجام داد، بلکه برای ورزش های همگانی یا 

آموزش وپرورش هم می توان.
برعکس ایــن موضوع چطور؟ آیــا یک رویداد 
ورزشی مثل جام جهانی می تواند به این شرکت ها 

کمک کند؟
مــردم اگر به یک برنــد اعتماد کننــد، این کار را 
انجام می دهند. همین اآلن هم خیلی از دوســتان 
از من می پرســند که آیا واقعاً ۵۰ نفــر از مردم را 
به جام جهانی می برند؟ من اگر احســاس می کردم 
که قرعه کشی پات قرار اســت حق کسی را ضایع 
کند سکوت نمی کردم، مطمئنا تا روز آخر پیگیری 
خواهم کرد تا حتماً این ۵۰ نفر با قرعه کشی به جام 
جهانی بروند. البته بی تردید با شناختی که از ایران 
کیش و قرعه کشــی هایش داشــتم این موضوع را 
پذیرفتم که در این پروژه حضور داشته باشم. تا این 
جای کار تنها چیزی که دیده ام حسن نیت عزیزان 
در شــرکت ایران کیش و ایران نوین بوده است و 
حتی بسیاری از دوستان من این اپلیکیشن را نصب 
کرده اند تا بتوانند به جام جهانی بروند. ۵۰ نفر هم 

تعداد کمی نیست.
پس خودتان هــم در گفت وگو با دوســتان از 

اپلیکیشن پات می گویید؟
هر کسی از داستان سقوط من خبردار شده در هر 

جایی که مرا ببیند از پات می پرسد.
به نظرتان حضور چهره هــا چقدر می تواند نقش 
مشــوق در اســتفاده از چنین اپلیکیشن هایی 

داشته باشد؟
به هــر حال یکســری از چهره ها قابــل اعتمادند. 
این موضوع البته به میــزان محبوبیت آن چهره ها 
نیز بســتگی دارد. مــن فکر می کنــم اولین نقش 
سلبریتی ها این است که می توانند پلی برای اعتماد 
مردم به شــرکت ها و محصوالت شان باشند. وقتی 
من پژمان جمشــیدی می گویــم ۵۰ نفر از طریق 
نصب نرم افزار پات به جام جهانی می روند، اگر فردا 
روزی مثاًل ۴۹ نفر به جــام جهانی رفتند، من هم 
باید پاسخگوی این اعتماد باشم البته پای اعتمادی 
که مردم به من درباره اپلیکیشــن پــات کرده اند 
می ایســتم و مطمئناً ایران کیش و ایران نوین نیز 
پای قول شان ایســتاده اند. پیشتر همه فکرها شده 
و با فدراسیون هم در این باره رایزنی صورت گرفته 

است.
خودتان هم قرار اســت با پات بــه جام جهانی 

بروید؟
دوســتان خواســتند در کنار مجموعــه و این ۵۰ 
نفر برای جام جهانی باشــم، من هم با کمال میل 
پذیرفتــم و مطمئنم که بازی های خیلی خوبی هم 
در جام جهانی می بینم و اگر عمری باشد، حتماً در 

خدمت آن ۵۰ نفر هستیم.
واقعًا چیزی از خلبانی آموخته اید؟

نه. در اینستاگرامم هم نوشتم که خلبانی یکسری 
ویژگی ها مثل خوش تیپی، خوش زبانی، شجاعت و 

علم کافی می خواهد که من ندارم.
ماشاءاهلل خوش تیپ و خوش زبان که هستید.

)بــا خنده( شــما لطف داریــد. آنهــا دیگر خیلی 
خوش تیپ تر هســتند)!( ولی آموزش خلبانی من 
یک شوخی بود. مخلص همه خلبانان و کاپیتان ها 

هستم.
خود شما چقدر از ســرویس های الکترونیکی و 

بانکی و نرم افزارهای پرداخت استفاده می کنید؟
از نرم افزارهــای بانک برای پرداخت زیاد اســتفاده 

می کنم. برای جابه جا کردن پول هم همین طور.
در مورد گروه ایران در جام جهانی به عنوان گروه 
مرگ حرف ها و لطیفه های زیادی شــنیدیم، نظر 

شما در این باره چیست؟
به هر حال ما گــروه مرگ را زنده کردیم)!( اما نظر 
شخصی ام این اســت که این بهترین گروهی است 
که مــا در آن قرار گرفتیــم و مطمئنم که بهترین 
بازی های تیم ملی را در این رقابت ها خواهیم دید، 
چون بچه ها دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند؛ 
بدون استرس وارد زمین می شوند و می دانند مردم 
توقعی از آنهــا ندارند. همین توقع نداشــتن اتفاقاً 
شاید منجر به پیروزی شــود. واقعاً بدبین نیستم. 
در بازی ایران- آرژانیتن در جام جهانی گذشــته، 
که اتفاقاً در اســتادیوم هم بــودم، دیدیم که ایران 
فوق العاده زیبا بازی کرد. اسپانیا و پرتغال بزرگ تر 
از آرژانتین نیســتند. ســطح بازی ما در سال ۹8 
نسبت به تیم آن موقع اســترالیا هم پایین تر بود، 
اما همان ســال در زمین آنها مجوز صعود به جام 

جهانی را گرفتیم.  فکر می کنم اکنون بار بزرگی از 
دوش فوتبالیست های ما برداشته شده است و یقین 
دارم که ما بازی های خیلــی خوبی را می توانیم به 

نمایش بگذاریم.
در حال حاضر مشغول چه کاری هستید؟

بــازی در فیلمــی از احمدرضا معتمــدی به نام 
ســوء تفاهم که بــرای جشــنواره فجــر در حال 
آماده سازی اســت. فیلم های قبلی آقای معتمدی 
فیلم هایی همچون دیوانه ای از قفس پرید و آلزایمر 
است. در این فیلم با مریال زارعی، اکبر عبدی، هانیه 
توســلی و کامبیز دیرباز همبازی هستم. فیلمبردار 
مجموعه هم پژمان شــادمانفر است. تئاتری نیز به 
کارگردانی علی ســرابی در پردیس تئاتر شــهرزاد 

واقع در خیابان نوفل لوشاتو در حال اجراست.
بعد از فیلم سوء تفاهم هم سریعاً به سراغ فیلمبردای 
دیوار به دیوار2 برای نوروز می روم و ســپس سراغ 
ساخت سریال ســینمایی خوب، بد، جلف که برای 

رسانه تصویری است خواهم رفت.
این ســوال را بارها از شما پرسیده اند ولی من به 
صورت جمله خبری به شما می گویم که در عرصه 
سینما و هنرپیشــگی خیلی موفق تر از ورزش 

بوده اید.
نه )خنــده(. در فوتبال به خیلی چیزها رســیدم، 
بــه قهرمانی در لیــگ ایران و بــازی در تیم ملی. 
چون بازیگــری فراگیرتر اســت و خانواده ها با آن 
درگیر می شــوند خیلی بیشتر به چشم می آید ولی 

همچنان خودم را یک ورزشکار می دانم.
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آقای هاشمیان، به عنوان مدیر ایده پردازی کانون 
ایران نوین، بگویید ایده چنین طرحی چگونه به 
ذهن تان رســید و هدف از برگزاری این کمپین 

چیست؟
قبــل از پاســخ به این ســوال الزم اســت درباره 
شــکل گیری این کمپین توضیحاتی مطرح کنم. با 
توجه به نوظهور بودن پات در بین اپلیکیشن های 
موبایلــی الزم بود ایده ای یکپارچــه برای کمپین 
طراحی شود تا در مدت زمان کوتاه بتوانیم توجه ها 
را به ســمت پات جلب کنیم. پس ما ایده ای نیاز 
داشتیم که کمپین مان را به  طور ۳۶۰ درجه واقعی 

پشتیبانی کند.
چرا ایده سلبریتی و چرا پژمان جمشیدی؟

ایده اســتفاده از سلبریتی می توانســت کاتالیزور 
خوبی برای ما باشــد و چون جایزه ما جایزه جام 
جهانی بود، انتخاب چهره ای ورزشــی- سینمایی 
مثل پژمان جمشیدی مناســب بود. مخصوصاً که 
او در دنیای کاری خودش چندین بار تغییر شــغل 
داده اســت. پس به این ایده رسیدیم که پژمان را 
وارد دنیای خلبانی کنیم )موضوعی که با پیشــینه 

کاری پژمان برای مخاطب قابل پذیرش بود(.
سپس در برنامه ریزی رسانه ای همزمان بیلبورد پات 
را اکران کردیم و در فضای مجازی استوری خلبان 
شدن پژمان را با ساخت ویدئوهای مختلف ساختیم 
و مخاطب را درگیر پژمان کردیم تا در زمان مناسب 
داستان سقوط برخورد هواپیمای پژمان با بیلبورد 
پات را اجرا کنیم، بالفاصله تیزر تلویزیونی را راهی 
شــبکه ها کردیم تا حلقه اتصال پژمان با پات کامل 
شود. در ادامه هم برنامه های تبلیغاتی کاملی داریم 

تا درگیری مخاطب با پات ادامه دار باشد.
بنابراین در جواب ســوال شــما باید بگویم ما در 
مراحل مختلف اهداف خاصــی را دنبال می کنیم. 
در مرحله اول نیاز به آگاهی و شناسایی برند پات 
)Awareness( داشــتیم و در ادامه کمپین به دنبال 
 )Engagement( درگیری مخاطب با اپلیکیشن پات

هستیم.
با این احوال، چرا هدف را در این کمپین روی جام 

جهانی متمرکز کرده اید؟
جام جهانی یکی از مهم تریــن اتفاقات بین المللی 
اســت که هر چهار ســال یک بار تکرار می شود. 
میزان توجــه مخاطبان بین المللــی و داخلی این 
رویداد فرصت خوبی برای برندها فراهم آورده تا از 

هاشمیان، مدیر ایده پردازی ایران نوین:

موفقیت کمپین پات تضمین شده 
است اگر طبق برنامه پیش برویم

جام جهانی روســیه با پات و پژمان جمشــیدی. کســانی که نرم افزار پات را نصب کنند 
می توانند با کسب امتیاز از طریق این نرم افزار در کمپین جام جهانی روسیه حضور یابند و 
جزو ۵0 نفر برنده قرعه کشی باشند که قرار است به همراه پژمان جمشیدی به جام جهانی 
روســیه بروند. کمپینی که ابتدا با فیلم هایی از آموزش خلبانی پژمان جمشیدی آغاز و حاال به اینجا ختم 
شده است.شرکت ایران نوین شرکتی اســت که در این مدت همکاری و همراهی با شرکت کارت اعتباری 
ایران کیش در امور برندینگ را بر عهده داشــته و مسئولیت اجرایی این کمپین را بر عهده گرفته است. از 
همین رو به سراغ سیدمحمدرضا هاشمیان، مدیر ایده پردازی کانون ایران نوین، رفتیم تا از او در ارتباط با 

این ایده، کمپین و سرنوشت آن بپرسیم.
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این موقعیت استفاده کنند. با توجه به حضور تیم 
ملی ایران در جام جهانی و حساســیت مخاطبان 
ایرانی این رویداد پیشنهاد شد جایزه کمپین روی 

اعزام تماشاگر بر جام جهانی متمرکز شود.
فکر می کنید برگزاری این کمپین ها چه تاثیری 
روی گسترش بانکداری الکترونیکی و پرداخت 

 الکترونیکی دارد؟
واقعیــت ایــن اســت کــه با توجــه به توســعه 
زیرســاخت های اینترنتــی و رواج اســتفاده از 
»اســمارت فون« امروزه افراد بیشتری در جامعه 
درگیر حوزه خدمات مالی الکترونیکی شــده اند و 
در حال حاضر شــکل بازار استفاده از نرم افزارهای 

خدمات بانکی، رقابتی است.
در این کمپیــن تمرکز بیشــتر روی پرداخت 

الکترونیکی است یا سفر به جام جهانی؟
روی هر دو. به این شــکل که ما برای تشویق افراد 
به دانلود و استفاده از خدمات آن روی جایزه جام 

جهانی تاکید می کنیم.
تا چه حد می توانید افراد جامعه را با برگزاری این 
کمپین ها درگیر موضــوع پرداخت الکترونیکی 

کنید؟
مردم در حال حاضر درگیر خدمــات الکترونیکی 
هستند. جنگ اصلی بر سر جذب استفاده کنندگان 
بیشتر است و ما امیدواریم در اتمام این کمپین به 

عدد یک میلیون استفاده کننده برسیم.
به نظرتان این کمپین چه مشکالت و ریسک هایی 
می تواند به همراه داشــته باشــد و برای مواجه 

نشدن با آنها چه چاره اندیشی هایی کرده اید؟
به نظرم ریســک این کمپین در عدم برنامه ریزی 
اســت. اگر مــا طبــق برنامه ریزی ای کــه برای 
حوزه هــای محتوا یا حوزه رســانه ای داشــته ایم 
نتوانیم امور را جلــو ببریم، قطعاً ایــن کمپین با 
مشــکالتی روبه رو خواهد شــد. چون این کمپین 
یک کمپین ۳۶۰ درجه است ویژگی آن این است 
که هــر چیز و هر اتفاقی بایــد به موقع و در حد و 
اندازه خودش روی دهد. به شدت تالش می کنیم 
که یکپارچگی کمپین در زمان مشــخص خودش 

حفظ شود.
چقدر به  پایان خوش این کمپین امیدوار هستید؟
به هر ترتیب وقتی شــما یک فعالیــت تبلیغاتی 
را شــروع می کنید بازخوردهایی خواهید داشــت. 
مهم ترین بحثی که وجود دارد این است که میزان 
اثربخشــی این کمپین ها چقدر اســت و به همان 
اندازه ایــن موفقیت ها اندازه گیری می شــود. من 
فکر می کنم اگر بتوانیم به  طور دقیق و مشــخص 
برنامه های از پیش تعیین شــده مان را جلو ببریم و 
در حوزه های رسانه ای و محتوایی به صورت دقیق 
حضور داشته باشیم و کمپین جام جهانی را پیش 
ببریم، قطعاً موفقیت ما در این فضا تضمین شــده 

خواهد بود.
در نهایــت الزم می دانــم از تمامــی همکارانم در 
واحدهای مختلــف کانون ایران نویــن و مدیران 
محترم شرکت ایران کیش که به ما اعتماد کردند 

کمال تشکر را داشته باشم.

کمپین پات

کمپیــن شــرکت کارت اعتباری 
ایران کیش مدتی اســت که آغاز 
شــده. این کمپین که در ســطح 
شــهر و فضای مجازی به صورت 
همزمان جلو می رود، هدایایی دارد 
کــه شــرکت کنندگان را غافلگیر 
کرده اســت. کفش طال، سکه های 
طال و هواپیمــای پــر از برنده به 
جام جهانی، جوایز شــرکت در این 

کمپین هستند.
همان گونه که مشخص است، این 
کمپین تم فوتبالی دارد. جام جهانی 
فوتبال، خرداد و تیرماه ســال آینده 
در روســیه برگزار می شود و حال 
و هوای کشــور بیــش از هر زمان 

دیگری فوتبالی است.
شــرکت در این کمپین شــرایط 
خاصــی نــدارد و کاربــران تنها 
الزم اســت اپلیکیشــن پات را از 
اپ اســتورهای قانونی یا ســایت 
ایران کیش دانلود کنند یا از طریق 
شــماره #788* امتیاز جمع آوری و 
در قرعه کشی شرکت کنند. با دانلود 
اپلیکیشــن پات و رجوع به قسمت 
امتیازگیری، می توان از نحوه امتیاز 

دادن به فعالیت ها آگاه شد.
اما پــس از این جوایــز، نوبت به 
قرعه کشــی برای اعــزام به جام 
جهانی می رســد. ایــن کمپین ۵۰ 
برنده خواهد داشت و برای این کار 
با فدراسیون فوتبال هماهنگی های 
الزم انجام شده است. برندگان این 
بخش به همراه پژمان جمشیدی با 
یک هواپیمای اختصاصی به روسیه 
می روند و سه بازی تیم ملی ایران 
در مرحلــه مقدماتــی را از نزدیک 

تماشا می کنند.
احتماالً تاکنون متوجه حضور پژمان 
جمشیدی در این کمپین شده اید. او 
سفیر برند شــرکت کارت اعتباری 
ایران کیش است که در ابتدای کار 
با تالش برای خلبان شــدن، توجه 
همگان را جلب کرد. حاال جمشیدی 
در کنار دیگران، در حال آماده سازی 

مقدمات سفر به روسیه است.
چند ماه دیگر برندگان خوش شانس 
این کمپین مشخص می شود. شاید 

شما هم یکی از آنها باشید.

استفاده از سلبریتی می توانست کاتالیزور 
خوبی برای ما باشد و چون جایزه ما جایزه 
جام جهانی بود، انتخاب چهره ای ورزشی- 
سینمایی مثل پژمان جمشیدی مناسب بود. 

مخصوصاً که او در دنیای کاری خودش چندین 
بار تغییر شغل داده است. پس به این ایده 
رسیدیم که پژمان را وارد دنیای خلبانی کنیم
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جهان در چند ســال گذشته شــاهد نوعی تسونامی 
در صنعت پرداخت بــوده که منجر بــه ظهور تجارت 
الکترونیکی، کیف پول همــراه، پرداخت های دیجیتالی 
و پرداخت همراه شــده اســت. می توان سال 2۰۱۵ را 
به عنوان ســال روش های پرداخت و آگاهی نسبت به 
روش های غیرسنتی خواند. ســال 2۰۱۶ سال خدمات 
مالی با استفاده از نوآوری های تکنولوژیکی و سال 2۰۱7 
سال مشتریان است. در سال 2۰۱7 صنعت پرداخت بر 
دو مساله تمرکز داشت: یکی نوآوری فناوری و دیگری 
مشــتری ها. 2۰۱7 شــاهد روندهای متعددی بود که 
انتظار می رود در سال 2۰۱8 عالوه بر ظهور فناوری های 
جدید در حوزه پرداخت و بهبود فناوری های پیشــین، 
چارچوب های رگوالتوری نیز تقویــت یابند. همه اینها 
منجر به رشدی ســالم در حجم تراکنش ها شده است. 
بر اساس اطالعات مک کینزی، صنعت پرداخت در حال 
حاضر حدود ۳۴ درصد از صنعت بانکداری جهانی را به 

خود اختصاص داده است.

پرداخت های همراه صحنه را از آن خود می کنند
تلفن های هوشــمند هر ســال امکانات جدیدی را با 
خود به همــراه می آورند، تلفن ها دیگــر چیزی بیش 
از دستگاه های ارسال پیام هســتند، شاید بتوان گفت 
آنها مینی کامپیوترهایی هستند که یکی از ویژگی های 
مهم شــان در فراینــد خرید خــود را نشــان می دهد؛ 
 ،)mobile wallets( فناوری هایی مثل کیف پول همراه
  )near field communication( اپلیکیشن ها، ان اف سی
و بلوتــوث روش های خرید مشــتریان را تغییر داده اند. 
در حالی که پول نقد و کارت ها هنوز هم در چشــم انداز 
پرداخت ها حضور دارند، فناوری های پرداخت همراه به  
ویژه در بین جوانان بســیار رایج شــده اند. دبیت کارت 
و کارت اعتباری بــرای مدت زمانی به جــای پول نقد 
در جریــان بودند، اما اپلیکیشــن های پرداخت موبایل 
مثــل Apple Pay و Venmo به ســرعت جایگزین آنها 
شدند. بر اساس گزارش سال 2۰۱7 موسسه تحقیقاتی 
ژونیپر )Juniper(، حدود ۶2 درصد از پرداخت های خرد 
از طریق تلفــن همراه صورت گرفته اســت. روش های 
پرداخت همراه که توجه ها را سال 2۰۱7 به خود جلب 

کرد به این ترتیب است:
کیف پول همراه: کیف پول های همراه مثل اپل پی 
)Apple Pay(، اندروید پی )Android Pay(، سامسونگ 
پــی  )Samsung Pay( و چند کیف پــول همراه دیگر 
که در مناطــق مختلف جهان ایجاد شــده اند، با وجود 
دغدغه های موجود در خصوص امنیت پرداخت ها، رشد 
چشمگیری داشته اند. پیش بینی می شود در بازه زمانی 
ســال های 2۰۱۶ تا 2۰2۱ میالدی شمار تراکنش های 
کیف پول همراه در اتحادیه اروپا رشــد مرکب ســاالنه 
۶۱/8 درصدی را تجربه خواهد کرد. بر اســاس همین 
پیش بینی ها کل درآمد کیف پــول همراه برای صنعت 
پرداخــت در بازه پنج ســاله 2۰۱۶ تــا 2۰2۱ احتماالً 
رشــدی ۵۰ درصدی خواهد داشــت؛ به ایــن ترتیب 

می توان به  درستی پیش بینی کرد که این درآمد تا سال 
2۰2۱ میالدی از مرز یک میلیارد دالر خواهد گذشت.

حدود یک چهــارم جمعیت امریکا در ســال 2۰۱7 
کیف پول هــای همــراه را تجربه کرده انــد. این کیف 
پول ها با اســتفاده از فنــاوری NFC پرداخت را انجام 
می دهند. ان اف ســی گونه ای وســیله ارتباطی بی سیم 
بین دو دســتگاه در مجــاورت همدیگر اســت که در 
فاصله های کوتاه )حداکثر چند سانتی متر( کاربرد دارد. 
ان اف ســی جایگزینی برای انتقــال اطالعات و فایل ها 
بین دو دســتگاه موبایل توســط بلوتوث است و نیازی 
به صرف زمان برای جســت وجوی دستگاه های نزدیک 
ندارد و به سادگی و با نزدیک کردن دستگاه دوم قابل 
استفاده است. ان اف ســی از روش های افزایش امنیت 
نظیر الزام به تایید برقراری ارتباط توسط دستگاه دوم 
هم پشــتیبانی می کند. امروزه تعداد گوشــی هایی که 
از تراشه ان اف سی اســتفاده و این سامانه را پشتیبانی 
می کنند به ســرعت و روزبه روز در حال افزایش است. 
آمار زیر روند رشــد پرداخت های دیجیتالی را نشــان 

می دهد.
PSD2: هجــوم نوآوری هــای تکنولوژیکــی در 
صنعــت پرداخت و چالش های متعــدد منجر به ایجاد 
PSD2 شــده اســت. این روش پرداخت را کشورهای 
عضو اتحادیه اروپــا طراحی کرده انــد و اعضای آن تا 
ژانویه 2۰۱8 فرصت پیاده ســازی این طــرح را دارند. 
دو ویژگــی کلیدی PSD2 به این ترتیب اســت: حذف 
انحصار بانک هــا در مورد داده های کاربــران و نیاز به 
بررســی بهتر هویت در پرداخت های آنالین. به عبارت 
دیگر ســایت هایی مثل آمازون می توانند با اجازه فرد 
داده های بانکــی او را نگهداری کننــد و پرداخت او را 
بدون نیاز به خدمات شخص ثالث مثل PayPal  انجام 
دهند. PSD2 انحصار بانک ها را که بر اساس مدیریت و 
نظارت دادهای کاربران است خواهد شکست و این امر 
 PAYPALL یا VISA بدان معناســت که هنگام خرید با
می توان بدون نیاز به هدایت به ســوی سرویس دیگر 

خرید کرد. تصویــب و ورود قوانیــن PSD2 در عرصه 
جهانی موجــب برون رفت از محدودیت هــای بانکی و 
گســترش فضای بهره برداری مشــتری و شرکت های 
فین تک در تعامل رودررو و ارائه خدمات مدرن و به روز 
توسط شــرکت های فین تک به مشــتریان خواهد شد 
که بانک ها به  واســطه نوع ساختارشان امکان ارائه آن 
خدمات را نخواهند داشــت. ارتباط تنگاتنگ مشتری 
و شــرکت های فین تــک موجب می شــود خدمات در 
محیطی مناسب تر و با سرعت بهتری ارائه شود. در این 
میان چارچوب های رگوالتوری بــه عنوان کلید اصلی 
ســال های 2۰۱7 و 2۰۱8 در نظر گرفته می شوند که 
با ظهور قریب الوقوع PSD2 بیش از همیشــه در کانون 

توجه قرار دارند.
پرداخت های همراه بلوتوثی: اســتفاده از بلوتوث 
در ســال جاری افزایش یافته است. اپل تصمیم گرفت 
این سیســتم را بــرای پرداخت خود راه انــدازی کند. 
Bluetooth Low Energy) BLE( ایــن امکان را فراهم 
می آورد که داده ها منقل شــوند. در واقع مشــتری ها 
می توانند از هر نقطه فروشــگاه به دستگاه POS وصل 

شوند و نیازی نیست جلوی دستگاه باشند.

تماس   بــدون  پرداخت های همراه  و  فین تک هــا 
)contactless(

استفاده عمومی از فناوری های ارتباطاتی ارزان قیمت 
بــرای مشــتریان در سراســر جهان ســطح جدیدی 
از آســودگی را فراهم آورده اســت. این مســاله منجر 
به افزایش اســتفاده از پرداخت های دیجیتالی شــده 
اســت. ویزا پیشــرو پرداخت های کارتی بدون تماس 
)Contactless cards payments( بــوده اســت. انتظــار 
می رود ایــن روند در ســال 2۰۱8 نیــز افزایش یابد. 
اینترنت اشــیا با راه حل هــای پرداخت نیــز یکپارچه 
خواهد شد. همچنین روی امنیت بیش از پیش تمرکز 
خواهد شد و از سوی دیگر هزینه های تراکنش کاهش 

خواهند یافت.
یکی از شناخته شــده ترین چالش هایــی که صنعت 
چند هزار میلیارد دالری بانکــداری را تهدید می کند 
اســتارت آپ های فنــاوری مالی یا همــان فین تک ها 
هســتند. بانک ها ســعی دارند با فین تک ها به رقابت 
بپردازند، زیرا بازیکنان فین تک تجربه بهتر، ســریع تر 
و ارزان تری را برای مشــتری فراهم می آورند. فین تک 
بازیکن مهم صنعت پرداخت امروز است که فرصت های 

جدید و ابزارهای پرداخت را فراهم می آورد.

رواج بیت کوین
در ســال 2۰۱7 بیت کوین هــا توجه زیــادی را به 
خود جلب کردنــد، ارزش بیت کوین باالتــر رفت و از 
ســویی دیگر هکرهــا در اخاذی هــای دیجیتالی خود 
بیت کوین را به عنــوان باج می خواســتند. تکنولوژی 
پشــت بیت کوین این نوآوری را به یکــی از مهم ترین 
و قابل  اتکاتریــن پول های دیجیتالی تبدیل ســاخته. 

| مقاله|

نگاهی به روندهای غالب پرداخت در سال 20۱۷

تسونامی پرداخت دیجیتالی

پرداخت های همراه تنها به تلفن هوشمند یا 
تبلت محدود نخواهند ماند. انتظار می رود امکان 
انجام پرداخت ها از طریق ابزارهای پوشیدنی 
مثل دستبندها و ساعت های هوشمند در آینده 
نزدیک عملی شود. بلومبرگ پیش بینی کرده 
که تا سال ۲۰۱۹ ارزش تراکنش هایی که به 
 صورت مستقیم از طریق روش های پرداخت 
با تلفن هوشمند انجام شده اند به رقم ۲۱۰ 

میلیارد دالر خواهد رسید
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در واقع انتظار مــی رود این پول رمزنگاری شــده کل 
صنایع اقتصادی را مختلف متحول کند. شاید به همین 
 Movile خاطر اســت که از همین  حاال شــرکتی مثل
در حــال ارزیابی پتانســیل بیت کوین برای اســتفاده 
در پرداخت های درون برنامه ای بازی هایش اســت. در 
این میان شــبکه های اجتماعی و حتی اپلیکیشن های 

پیام رسان هم وارد این عرصه شده اند.

تکامل رفتار مصرف کنندگان
در حال حاضر کســب وکارها، رســتوران ها و دفاتر 
مســافرتی از سیســتم های mPOS برای ارائه خدمات 
به مشتریان از طریق اپلیکیشــن تلفن همراه استفاده 
می کنند. دســتگاه های mPOS  امنیت بیشتری دارند 
و انتخاب های بیشــتری را نسبت به پول نقد در اختیار 
مشــتری قرار می دهند. یکی از روش های پرداخت که 
اســتفاده از آن در ســال 2۰۱7 افزایش یافت موبایل 
مانی یا پول همــراه )Mobile money(  اســت که از 
تلفن همراه برای پرداخت P2P اســتفاده می شود. همه 
این روندها باعث می شود مشتریان ترجیح دهند فرایند 
خرید ســرویس ها یــا کاالهایی را کــه می خواهند، با 
اســتفاده از تلفن همراه انجام دهند؛ مثاًل استارباکس 
این امــکان را فراهم می آورد که با اپلیکیشــن موبایل 
ســفارش دهید و پول آن را از طریق همان اپلیکیشن 
پرداخــت کنید. حتــی می توانید قبل از رســیدن به 
اســتارباکس ایــن کار را انجام دهیــد و هنگامی که 

رسیدید سفارش تان آماده باشد.
همان طور که راه حل هــای پرداخت تکامل می یابند، 
رفتار مشــتریان نیز تغییر می کند و تکامل می یابد. بر 
اساس یافته های آمازون، تعداد خریدارانی که به سمت 
روش هــای دیجیتالی و هوشــمندانه می روند در حال 
افزایش اســت. خریدهایی که از طریــق تلفن همراه و 
ابزارهای متصل بــه اینترنت صورت می پذیرند افزایش 
یافته اســت. بنابرایــن راه حل های پرداخــت باید هم 
خرید آنالین را پوشــش دهند و هم خرید آفالین را تا 

تجربه ای یکپارچه و کاربرپسند فراهم آورند.

20۱۸ و فراتر
پرداخت های همراه تنها به تلفن هوشــمند یا تبلت 
محدود نخواهنــد ماند. انتظــار می رود امــکان انجام 
پرداخت ها از طریق ابزارهای پوشیدنی مثل دستبندها 
و ســاعت های هوشــمند در آینده نزدیک عملی شود. 
بلومبرگ پیش بینی کــرده که تا ســال 2۰۱۹ ارزش 
تراکنش هایی که به  صورت مستقیم از طریق روش های 
پرداخت با تلفن هوشمند انجام شــده اند به رقم 2۱۰ 
میلیارد دالر خواهد رســید. این رقم در ســال 2۰۱۵ 
تنهــا 8/7 میلیارد دالر بــود؛ این امر بــه معنای ورود 
فروشگاه های زنجیره ای بزرگ و حتی بانک ها به عرصه  
رقابت با اپل پی و اندروید پی اســت. به نظر می رســد 
ورود رقبای بیشتر در این حوزه بهبود روش ها و سرعت 
بیشتر انجام تراکنش ها را با کمک ابزارهای متنوع تر در 

بر خواهد داشت.
عالوه بر همه مســائل فوق، انتظار مــی رود ابتکارات 
رگوالتــوری و اســتراتژی های جدید ســطح امنیت را 
ارتقا دهنــد؛ بازارها را یکپارچه ســازند و نوع جدیدی 
از اکوسیستم پرداخت پدید آورند. برخی از تحلیلگران 
نیز این مساله را مطرح کرده اند که چارچوب رگوالتوری 
در جهت مقابل نیازهای مشتری حرکت نمی کند؛ برای 
مثال در حالی که مشــتریان به دنبال راهکارهای آسان 
در پرداخت هستند، پیاده سازی PSD2  در جهت مقابل 
این مسیر قرار گرفته است، زیرا سیستم های پرداخت را 
با استفاده از سیستم تایید هویت مشتری یعنی SCA و 

با هدف تقویت سطح امنیت سخت تر می کند.

هوش مصنوعی و روبات ها
هوش مصنوعی )AI( این امکان را برای برندها فراهم 
می آورد که داده ها را بهتر از قبل ترکیب کنند و تجارب 
تجاری را بهبود بخشند. هوش مصنوعی به فناوری هایی 
گفته می شــود که می توانند کارهایــی را انجام دهند 
که عموماً نیاز به هوش انســانی دارند. هوش مصنوعی 
می توانــد صنعت های دهه آتــی را متحول کند. هوش 
مصنوعی با مفهوم یادگیری ماشــین به رشــد صنایع 

کمک می کند. یادگیری ماشــین در حال تبدیل شدن 
به روند غالب رشد در آینده است، هر قدر که شرکت ها 
بیشتر روی یادگیری ماشین ســرمایه گذاری می کنند 

بیشتر رشد می کنند.
بــرای مثــال Capital One، Chatbots را به منظور 
اجازه دادن بــه مصرف کننــدگان برای انجام اســناد 
حسابرســی اولیه، از جمله وضعیت تعادل و انتقال بین 
حساب ها، پیاده سازی کرده است. Liberty Mutual  با 
استفاده از قابلیت های مشابهی با Capital One از خطر 

تقلب پیشگیری می کند.
از ســویی دیگر روبات ها با پیشــرفته تر شدن بیش 
از پیــش وارد حوزه پرداخت خواهند شــد. در گزارش 
استراتژی پرداخت های دیجیتالی پیش بینی می شود که 
با رشد روبات ها فروشندگان می توانند خدمات بهتری به 
مشــتریان ارائه دهند و این موضوع یکی دیگر از عوامل 

موثر رشد پرداخت های دیجیتالی است.
پرداخت های بیومتریک: در آینــده ای نه چندان 
دور به معیار و اســتاندارد امنیت، راحتی و بهره وری در 
صنعت پرداخت بدل خواهند شد. در سال های پیش رو 
ســازمان ها به  منظور تقویت امنیت، کاهش هزینه های 
تقلــب در پرداخــت و همچنیــن برای از بیــن بردن 
مشــکالت اســتفاده از کارت های پرداخت و نگرانی از 
سرقت اطالعات کارت، بیش از پیش روی پرداخت های 
  )Tokenization(بیومتریــک و روش های رمزگــذاری
سرمایه گذاری خواهند کرد. در حال حاضر شرکت های 
پیشــگام و شناخته شــده ای چون اپل، سامســونگ و 
پی پال با اســتفاده از بیومتریک اقدام به ایجاد و ساخت 
روش های پرداختی کرده اند که در آن کاربران می توانند 
از طریق شناســایی لمسی )اپل( یا اســکن اثرانگشت 
تراکنش های مالــی خود را انجام دهند. عالوه بر این در 
صنعت پرداخت نیز کارهای زیادی در خصوص تایید و 
تشــخیص هویت بیومتریک صورت گرفته است؛ برای 
مثال کاربران می توانند با اســتفاده از بیومتریک هویت 
خود را برای دســتگاه های خودپــرداز بانکی )ATM( یا 

پایانه های فروش مشخص کنند.

|Article|
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| گزارش| 

امسال هم مانند ســال های گذشته گزارش اقتصادی 
شاپرک منتشر شده و بر اساس آن عملکرد ۱2 شرکت 
PSP در ایــن گزارش بــا هم در بخش هــای گوناگون 
مقایسه شده است. شرکت کارت اعتباری ایران کیش در 
چندین بخش از این گزارش توانسته رتبه دوم یا سوم را 
کسب کند. نوشتار پیش  رو به تفصیل به بررسی گزارش 
اقتصادی شاپرک و وضعیت شرکت کارت اعتباری ایران 

کیش در این گزارش پرداخته است.
بر اســاس گزارش اقتصادی شــاپرک بــرای آبان ماه 
امســال، ســهم تعدادي و مبلغي هر یک از شرکت هاي 
ارائه دهنده خدمات پرداخــت از کل تراکنش هاي بازار 
خدمــات پرداخت الکترونیکی کارتي مشــخص شــده 
اســت. آمار ارائه شده نشــان می دهد در آبان ماه امسال 
شــرکت کارت اعتباری ایران کیش ۱۳/۵۹ درصد بازار 
از نظر مبلغ تراکنش ها را به خــود اختصاص داده و در 
جایگاه دوم قرار گرفته است. از سوی دیگر شرکت کارت 
اعتباری ایران کیش 8/2۰ درصد سهم بازار از نظر تعداد 
تراکنش ها را به خــود اختصاص داده و در جایگاه پنجم 
این جدول قرار گرفته است. شرکت »به پرداخت ملت« 
با ســهم 2۱/۶7 درصدي از تعداد تراکنش ها و ســهم 
28/۴۹ درصدي از مبلغ آنها بیشــترین سهم از بازار را 
به خود اختصاص داده و در جایگاه نخســت هر دو سهم 

قرار گرفته است. 
مقایســه آمارهای مشــابه در گزارش مهرماه حکایت 
از آن دارد که نوســان قابل مالحظه اي نه تنها در سهم 
تعدادي شــرکت ها بلکه در ســهم بازار مبلغي آنها نیز 
صورت نپذیرفته است و با وجود کاهش و افزایش اندکي 
در سهم بازار برخي از شرکت ها، در رتبه بندي آنها نسبت 

به ماه گذشته تغییر خاصي مشاهده نمي شود.
در این گزارش شاخص دیگری به نام سهم شرکت هاي 
PSP از بازار تراکنش هاي هر یــک از ابزارهاي پذیرش 
مورد بررســی قرار گرفته اســت. در این بخش تعداد و 
مبلغ تراکنش هاي هر شــرکت به تفکیک ابزار پذیرش 
مورد بررســي قرار گرفته است و ســهم شرکت کارت 
اعتباری ایران کیش از تعداد تراکنش های کارتخوان های 
فروشــگاهی در مهرمــاه ۱۳۹۶، ۹/۱۵ درصــد و در 
آبان مــاه ۹/۱8 درصــد بود که رشــدی ۰/۰۳ درصدی 
را نشــان می دهد. همچنین ســهم این شرکت از تعداد 
تراکنش هــای ابزار پذیرش اینترنتــی در مهرماه ۴/۰2 
درصد و در آبان ماه  ۴/28 درصد بوده که بیانگر رشدی 
۰/2۵ درصدی اســت. اما در بخش دیگر ســهم شرکت 
کارت اعتباری ایران کیش از تعــداد تراکنش های ابزار 
پذیرش موبایلی رشــدی منفی داشته است. این رقم در 
مهرماه ۰/28 درصد بوده که در آبان ماه به ۰/۱۹ درصد 
رســیده که ۰/۰8- درصد کاهش داشته است. شکل ۱ 
سهم شــرکت هاي PSP از مبلغ تراکنش هاي ابزارهاي 

پذیرش مختلف را در آبان ماه ۱۳۹۶ نمایش مي دهد.
در بخش دیگری از این گزارش مقایســه ســهم هر 
شــرکت PSP از تعداد تراکنش ها به ازاي هر ســرویس 
اعالم شــده اســت. این شاخص سبب شــناخت حوزه 
 PSP فعالیت و نحوه سرمایه گذاري هر یک از شرکت هاي
در هر یک از ســرویس هاي خدمات پرداخت مي شــود. 
در این بخش تعداد و مبلغ تراکنش هاي هر شــرکت به 
تفکیک نوع سرویس مورد بررســي قرار مي گیرد که بر 
اساس آن، سهم شــرکت کارت اعتباری ایران کیش از 
تعداد تراکنش های خرید در مهرمــاه ۹۶، ۹/۶۱ درصد 

بوده و این عدد در آبان ماه به ۹/۶۴ رســیده که رشدی 
۰/۳ درصــدی را نشــان می دهد. همچنین ســهم این 
شــرکت از تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ در 
مهرماه ۰/7۶ درصد بوده که در آبان ماه به ۰/۶۹ درصد 
رســیده و بیانگر کاهشی ۰/۰7 درصدی است. در بخش 
تعداد تراکنش های مانده گیری هم این شــرکت با رشد 
منفــی روبه رو بوده و عــدد ۱۰/۱۱ درصد در مهرماه به 
۱۰/۰7 درصد در آبان ماه رسیده که ۰/۰۳ درصد کاهش 
را نشــان می دهد. آمارهای ارائه شده بیانگر آن است که 
در حــوزه تراکنش هــاي خرید تقریبــاً عملکرد تمامي 
شــرکت ها نرخ رشد مثبت را نشــان مي دهد. آمارهای 
ارائه شــده نشــان می دهد در آبان ماه تغییــري در نام 
شرکت هاي دارنده بیشترین سهم بازار مبلغي در هر یک 
از سرویس ها نسبت به ماه گذشته رخ نداده است. سهم 
شرکت هاي مختلف ارائه دهنده خدمات پرداخت از تعداد 
تراکنش هاي هر یک از سرویس هاي شبکه الکترونیکي 

پرداخت کارت در شکل 2 نمایش داده شده است.
مقایسه سهم هر شــرکت PSP از مبلغ تراکنش هاي 
هر یــک از ابزارهاي پذیرش نشــان می دهد شــرکت 
کارت اعتباری ایران کیش در مهرماه امســال ســهمی 
۱۳/8۴ درصدی از مبلــغ تراکنش های خرید را به خود 
اختصاص داده که در آبان ماه این عدد کاهش یافته و به 
۱۳/7۴ درصد رسیده است. اما سهم ایران کیش از مبلغ 
تراکنش هــای پرداخت قبض و خرید شــارژ در مهرماه 
۹/۵2 درصد بوده که در آبان ماه با رشدی ۰/72 درصدی 
به ۱۰/2۴ درصد رسیده است. شکل ۳ سهم شرکت هاي 
PSP  از مبلغ تراکنش هاي ســرویس هاي مختلف را در 

آبان ماه ۱۳۹۶ نمایش مي دهد. 
بخــش دیگر گزارش اقتصادی شــاپرک به بررســي 
عملکرد شرکت هاي PSP  در تعداد خطاهاي تراکنش ها 
پرداخته اســت. در ایــن بخش عملکرد شــرکت هاي 
ارائه دهنــده خدمــات پرداخت از منظــر تراکنش هاي 
ناموفــق حوزه پذیرندگي مورد بررســي قرار مي گیرد و 
هدف آن انجام مقایســه اي بین شرکت ها در پشتیباني 
از تراکنش هاي صحیح و دقت در عملکرد آنهاســت. بر 
همین اساس نیز ســهم خطاي پذیرندگي از تعداد کل 
تراکنش هاي هر شرکت  PSP محاسبه مي شود تا بررسي 
شود که کدام شرکت عملکرد بهتري از این منظر داشته 
است. نتایج این بررسي در دو ماه متوالي مهر و آبان ۹۶ 

را منعکس کرده است. 
نســبت تعداد خطاهــای پذیرندگی شــرکت کارت 
اعتباری ایران کیش به تعداد کل تراکنش ها در مهرماه 
امســال ۰/2۰8 درصد بوده که در آبان مــاه به ۰/2۱۱ 
درصد رسیده است. بر اســاس آمار ارائه شده، بیشترین 
نسبت تعداد خطاي پذیرندگي به کل تعداد تراکنش ها 

مروری بر جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک

جایگاه ایران کیش
در صنعت پرداخت کشور
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|Dialog|
به شرکت »کارت اعتباري ایران کیش« اختصاص داشته 
است. در این ماه بیشتر شرکت ها نسبت به ماه گذشته با 

افت تعداد خطاي پذیرندگي روبه رو شده اند. 
در بخش دیگــر گزارش اقتصادی شــاپرک وضعیت 
تمرکــز و قدرت رقابتي شــرکت هاي فعــال در بازار با 
استفاده از شــاخص هرفیندال-هیرشــمن سنجیده و 
بررسي شده است؛ شــاخص هرفیندال-هیرشمن یکي 
از شاخص هاي مهم و کاربردي براي بیان مفهوم تمرکز 
اســت که از اطالعات همه شــرکت ها براي اندازه گیري 
تمرکز و قدرت رقابتي در صنعت اســتفاده مي کند، به 
طوري که هرچه میزان شاخص تمرکز کمتر باشد بازار 
رقابتي تر است و هرچه میزان شاخص تمرکز بیشتر باشد 
نشان دهنده آن است که رقابت کمتري در صنعت وجود 

دارد و بازار به انحصار نزدیک تر است. 
براي محاسبه شاخص هرفیندال-هیرشمن در شبکه 
پرداخت الکترونیکی کشور، نیاز به دانستن سهم بازاري 
هر یک از شرکت هاي PSP  اســت و مي توان سهم هر 
یک از شــرکت ها از تعداد تراکنش ها را به ازاي ابزارهاي 
مختلف و همچنین نوع خدمات پرداخت مورد ارائه آنها 

به کار گرفت.
در آبان ماه ۱۳۹۶ شاخص هرفیندال-هیرشمن در بازار 
کارتخوان فروشگاهي حدود ۱،۴2۵ به دست آمده )بین 
۱،۰۰۰ تا ۱،8۰۰ ( که نشان دهنده تمرکز مالیم در بازار 
این ابزارســت؛ بدین معنا که پشتیباني از تراکنش هاي 
کارتخوان فروشــگاهي در بین شــرکت ها توزیع شده و 
نمي توان گفت که در انحصار شــرکت یا شــرکت هاي 
خاصي اســت. براي این شــاخص در بازار ابزار پذیرش 
اینترنتي و موبایلي به ترتیب اعــدادي حدود ۱،۹۰۱ و 
2،۹۰7 حاصل شــده است )بیشتر از ۱،8۰۰ ( که مبین 
وجود تمرکز باال در بازار این ابزارها به ویژه ابزار موبایلي 
است؛ به این معنا که تعداد بسیار کمي از شرکت ها سهم 

قابل توجهي از بازار را در اختیار دارند. 
شــاخص دیگر اندازه گیري تمرکز بازار با اســتفاده از 
شاخص هرفیندال-هیرشمن به ازاي نوع سرویس است 
که در گزارش اقتصادی شاپرک مورد بررسی قرار گرفته. 
در این بخش وضعیت تمرکز و قدرت رقابتي شرکت هاي 
فعال در بازار با استفاده از شاخص هرفیندال-هیرشمن 
به ازاي هر یک از انواع سرویس در شبکه پرداخت کشور 

سنجیده و بررسي شده است.
در آبان ماه شــاخص هرفیندال- هیرشــمن در بازار 
تراکنش هاي خرید و مانده گیري به ترتیب حدود ۱،۴۴۱ 
و ۱،۳۴۰ به دســت آمده )بیــن ۱،۰۰۰ تا ۱،8۰۰ ( که 
نشــان دهنده تمرکز مالیم در بازار این ابزارهاســت؛ به 
این معنا که پشتیباني از تراکنش هاي خرید و همچنین 
مانده گیري در بین شــرکت ها توزیع شــده و نمي توان 
گفت در انحصار شــرکت یا شــرکت هاي خاصي است. 
براي این شــاخص در بازار تراکنش هاي پرداخت قبض 
و خرید شــارژ رقمي حدود ۱،8۵7 حاصل شده )بیشتر 
از ۱،8۰۰( که مبین وجود تمرکز بــاال در بازار این نوع 
سرویس اســت؛ بدین معنا که تنها تعدادي از شرکت ها 

سهم قابل توجهي از بازار را در اختیار دارند.
یکــي از مهم تریــن شــاخص هاي حــوزه پرداخت 
الکترونیکی کارت بررســي عملکرد شرکت هاي PSP در 
مدیریت، پشــتیباني و توسعه ابزارهاي پذیرش است. بر 
همین اساس در گزارش اقتصادی شاپرک ابتدا عملکرد 
شــرکت ها در هر یک از ابزارهاي پذیــرش به تفکیک 
ابزارهاي فعال سیســتمي و تراکنش دار مورد بررســي 
قرار گرفته و پــس از آن به طور ویژه بــه عملکرد آنها 
در کارتخوان فروشــگاهي توجه شده است. این شاخص 

سبب شــناخت حوزه فعالیت و نحوه سرمایه گذاري هر 
یک از شــرکت هاي PSP در ابزارهاي پذیرش مي شود. 
در این بخش تعداد هر یک از انــواع ابزار پذیرش فعال 
سیستمي و تراکنش دار به ازاي هر شرکت مورد بررسي 

قرار مي گیرد. 
در بخش دیگری از این گزارش به بررســي اطالعات 

سهم هر یک از شرکت هاي PSP از تعداد ابزار کارتخوان 
فروشــگاهي فعال سیســتمي در هر یک از استان هاي 
کشور پرداخته شده. شــرکت هاي »به پرداخت ملت«، 
»کارت اعتبــاري ایران کیش« و »تجــارت الکترونیک 
پارسیان« به ترتیب بیشترین سهم از بازار را از این بُعد 

در بیشتر استان هاي کشور دارند.

شکل ۱

شکل 2

شکل 3
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 گزارش تصویری
از برخی 
رویدادهای
مجمع عادی به طور فوق العاده شرکت کارت اعتباری ایران کیشایران کیش

با حضور بیش از ۹3 درصد از صاحبان سهام تشکیل جلسه داد

محمدرضا مهربانی، دومین برنده خودرو هایما s7 جوایز ویژه جشنواره طالیی بانک تجارت و ایران کیش ویژه مراکز خرید در بازار رضای تهران شد
محصول آسان خرید در نمایشگاه تراکنش معرفی شدامیر کاشانی نژاد، سومین برنده خودرو هایما s7 جوایز ویژه جشنواره طالیی بانک تجارت و ایران کیش ویژه مراکز خرید در باراز قائم تهران شد

| گزارش تصویری| 

مرکز پشتیبانی شرکت کارت اعتباری ایران کیش واقع در سعید آباد شهریار با حضور هیات مدیره و مدیر عامل ایران کیش رسماً افتتاح شد.
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شرکت کارت اعتباری ایران کیش در سومین نمایشگاه تراکنش حضورداشت

جایزه باالترین سطح هوش تجاری )مرحله بهره برداری(در دومین کنفرانس هوش تجاری ایران کیش به شرکت کارت اعتباری ایران کیش اهدا شد

ایران کیش در نمایشگاه بین المللی آنگوا.این شرکت تنهاشرکت ازمیان۵۶ شرکت داخلی و خارجی
این نمایشگاه است که برای جایگاه سوخت سی ان جی دستگاه پرداخت الکترونیکی ارائه کرده است

شرکت کارت اعتباری ایران کیش ۸ کانتینر از اقالم ضروری اهدایی خانواده ایران کیش را
به روستاهای زلزله زده استان کرمانشاه تقدیم کرد

|Report Image|
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شکوفه  های ایران کیش

  یاس کاویانی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

سیده فاطمه شفیع پور
مقطع تحصیلی: ششم ابتدائی  

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: 

امورپذیرندگان- گلستان

  ارشیا آقازینالی داریان
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

مسعود آقازینالی داریان
مقطع تحصیلی: چهارم ابتدائی  

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: نظارت و 

بازرسی - تهران

  محمود شفیع زاده برمی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

محمدرضا شفیع زاده برمی
مقطع تحصیلی: دوم ابتدائی  

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: 

امورپذیرندگان- سمنان

  بهداد تحیری
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

وحید تحیری
مقطع تحصیلی: دوم ابتدائی  

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: پشتیبانی 

- تهران

  امیرعلی مظفریان
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

بابک مظفریان
مقطع تحصیلی: دوم ابتدائی  

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: پشتیبانی 

- تهران

  بنیامین شهابی زاده
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

فرهاد شهابی زاده
مقطع تحصیلی: ششم ابتدائی  

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: امور 

پذیرندگان - خوزستان

  طراوت مددیان
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

ابراهیم مددیان
مقطع تحصیلی: هفتم  

رتبه/ معدل:  18
واحد سازمانی: توسعه 

بازار- تهران

  باربد کرمی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

ایمان کرمی
مقطع تحصیلی: ششم ابتدائی  

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: توسعه 

بازار- تهران

  پرهام یادگار
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

علی یادگار
مقطع تحصیلی: هفتم ابتدائی  

رتبه/ معدل:  19/90
واحد سازمانی: پروژه تجارت 

-تهران

  زینب حسین زاده عاطری
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

زهره قهرمانی تبار 
مقطع تحصیلی: سوم ابتدائی  

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: امور 

پذیرندگان - مازندران

  آژین سالحی بانه
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

منصور سالحی بانه
مقطع تحصیلی: دوم ابتدائی    

رتبه/ معدل:  خوب
واحد سازمانی: 

امورپذیرندگان- کردستان

  پانیذ میرزابیگی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

آرام بهبود پور
مقطع تحصیلی: ششم ابتدائی  

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی: فن آوری 

اطالعات - تهران

  آتنا قربانیان
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

امیرحسین قربانیان
مقطع تحصیلی: هفتم  

رتبه/ معدل:  19/74
واحد سازمانی: نظارت و 

بازرسی - تهران

  حسین عسگری
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

محسن عسگری
مقطع تحصیلی: ششم ابتدائی  

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی:

پشتیبانی - تهران

  جوانا فتحی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

مسعود فتحی
مقطع تحصیلی: چهارم ابتدائی  

رتبه/ معدل:  خوب
واحد سازمانی:

امور پذیرندگان - کردستان

  نرجس کریمی نشرودکلی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

میثم کریمی نشرودکلی
مقطع تحصیلی: دوم ابتدائی  

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی:

امورپذیرندگان- گیالن

  سحر بشیری گورتی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

مهدی بشیری گورتی
مقطع تحصیلی: ششم ابتدائی  

رتبه/ معدل:  خیلی خوب
واحد سازمانی:

امورپذیرندگان- اصفهان

  ویونا مصلحی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

مژده جهانبانی
مقطع تحصیلی: هفتم  

رتبه/ معدل:  19/36
واحد سازمانی:

سرمایه های انسانی - تهران
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  روشا تقوی زاده
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

افشار تقوی زاده
مقطع تحصیلی: هشتم  
رتبه/ معدل:  19/45

واحد سازمانی:
مالی

  مائده عبداللهی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

سهراب عبداللهی
مقطع تحصیلی: نهم  

رتبه/ معدل:  18/64
واحد سازمانی:

پشتیبانی - تهران

  نسرین ناظری 
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

عیسی ناظری
مقطع تحصیلی: سوم متوسطه  

رتبه/ معدل:  18/79
واحد سازمانی:امورپذیرندگان- 

آذربایجان شرقی

  فائزه عبداللهی 
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

سهراب عبداللهی
مقطع تحصیلی: پیش دانشگاهی

رتبه/ معدل:  18/16
واحد سازمانی:

پشتیبانی - تهران

  نسا زهابی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

سعید زهابی 
مقطع تحصیلی: نهم  

رتبه/ معدل:  18/77
واحد سازمانی: امور 

پذیرندگان - کرمانشاه

  مهتا زبردست
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

رضا زبردست 
مقطع تحصیلی: نهم  

رتبه/ معدل:  18/60
واحد سازمانی: 

امورپذیرندگان- گلستان

  سیدآرین موسوی دوگاهه
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

سمیرا هوده شناس
مقطع تحصیلی: نهم  

رتبه/ معدل:  18
واحد سازمانی: توسعه 

بازار- تهران

  سبا زهابی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

سعید زهابی
مقطع تحصیلی: دانشجو  
رتبه/ معدل:  17/68

واحد سازمانی: امور 
پذیرندگان - کرمانشاه

  محدثه نقی پور
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

عبداله نقی پور
مقطع تحصیلی: هفتم  

رتبه/ معدل:  18/83
واحد سازمانی: امور پذیرندگان 

- آذربایجان شرقی

  امیر محمد جوهریان
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

کامران جوهریان
مقطع تحصیلی: هفتم  

رتبه/ معدل:  19/95
واحد سازمانی: 

امورپذیرندگان- تهران

  معین کاوسی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

رضا کاوسی
مقطع تحصیلی: هشتم  

رتبه/ معدل:  20
واحد سازمانی: فن آوری 

اطالعات

  ملیکا عالم رجبی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

بهزاد عالم رجبی
مقطع تحصیلی: هفتم  

رتبه/ معدل:  19/91
واحد سازمانی: فن آوری 

اطالعات-تهران

  کیمیا محمدی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

علی محمدی
مقطع تحصیلی: هشتم  
رتبه/ معدل:  19/79

واحد سازمانی: گروه پروژه 
تجارت - تهران

  محمدامین نیرومند 
چوکامی

نام و نام خانوادگی پرسنل:  
همایون نیرومند چوکامی 

مقطع تحصیلی: هشتم  
رتبه/ معدل:  18/98

واحد سازمانی: پشتیبانی - 
تهران

  سیده مبینا محمودی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

سیدمرتضی محمودی
مقطع تحصیلی: هشتم  
رتبه/ معدل:  19/19

واحد سازمانی:
امورپذیرندگان- همدان

  زهرا نقی پور
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

مقصود نقی پور
مقطع تحصیلی: هشتم  
رتبه/ معدل:  19/79

واحد سازمانی:
نظارت و بازرسی - تهران

  حنانه حج فروش
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

شهریار حج فروش
مقطع تحصیلی: نهم  

رتبه/ معدل:  19/76
واحد سازمانی:

تعمیر و نگهداری - تهران

  پارسا هدایتی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

نیلوفر ده مشکی
مقطع تحصیلی: سوم متوسطه

رتبه/ معدل:  18/73
واحد سازمانی:

فن آوری اطالعات - تهران

  علی رضا گنجی
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

رضا گنجی
مقطع تحصیلی: پیش دانشگاهی

رتبه/ معدل:  18/34
واحد سازمانی:

تعمیر و نگهداری - تهران

  حامد حسن زاده فرجود
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

جواد حسن زاده فرجود
مقطع تحصیلی: دانشجو

رتبه/ معدل:  18/59
واحد سازمانی: واحد نظارت 

و بازرسی - تهران

  درسا تقوی زاده
نام و نام خانوادگی پرسنل:  

افشار تقوی زاده
مقطع تحصیلی: دانشجو

رتبه/ معدل:  19/65
واحد سازمانی: 

امورمالی- تهران
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موضوع کارمزد یکــی از موضوعات پرچالش در نظام 
بانکــداری الکترونیکی اســت. طی چند ســالی که از 
راه اندازی نظام بانکداری الکترونیکی در کشور گذشته 
اســت موضوع کارمزد به صورت های مختلف مطرح و 
اجرای آن در دستور کار شــبکه بانکی قرار گرفت، اما 
طرح های مختلفی کــه تاکنون برای دریافت کارمزد از 
پذیرندگان در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته طی 

دوره  های مختلف با شکست مواجه شده است. 
زمانی که بــرای اولین بار شــرکت های ارائه دهنده 
خدمــات پرداخت اقــدام به ارائه ســرویس از طریق 
POS به مغازه دارها و فروشــگاه ها کردند نرخ کارمزد 
حدوداً سه درصد را برای انجام تراکنش در نظر گرفته 
بودند و بــه دلیل جدید بود این ســرویس نیز تقریباً 
تمام پذیرندگان حاضر به پرداخت این میزان کارمزد 
بودند. مشــکل از جایی شروع شد که برخی شرکت ها 
و بانک ها برای به  دســت آوردن ســهم بیشــتری از 
بازار و با شعار فرهنگ  ســازی برای گسترش خدمات 
بانکــداری الکترونیکــی اقدام به گســترش شــبکه 
پایانه های فروش کردند. این اقدام شــرکت ها هرچند 
موجب شــد در یک بازه چهارساله شبکه پایانه فروش 
و پوز در کشور گســترش یابد، اما به دلیل صفر شدن 
کارمزدهــا عالوه بــر اینکه به تدریج بنیــه اقتصادی 
شرکت های ســرمایه گذار در این بخش کاهش یافت 
پذیرندگان نیز به دریافت ســرویس به صورت رایگان 

عادت کردند.
با شــدت گرفتن مشــکالت اقتصــادی و در نهایت 
مشــکالت بانکی بانک مرکزی چندین بار ســعی کرد 
نظام کارمــزدی را به پرداخت هــای الکترونیکی روی 
پایانه های فروش بازگرداند، اما با مقاومت بازار و اصناف 
مواجه شــد و در نهایت نتوانســت طرح اصلی خود را 
اجرا کند. طرحی که از ابتدا از ســوی بانک مرکزی بنا 
گذاشته شده بود اما به دلیل کارشکنی برخی از بانک ها 

و شرکت ها اجرایی نشد.
معــاون فناوری های نوین بانک مرکــزی در آخرین 
اظهارنظر رســمی خود اعالم کرد برنامه بانک مرکزی 
برای دریافت کارمزد قطعی اســت و تا پایان امســال 
نهایی خواهد شــد، هر چند ممکن است اجرای آن به 

سال آینده موکول شود. 
 ناصر حکیمی معتقد اســت: سیاست کلی در مورد 
اینکه از ذی نفــع واقعی کارمزد دریافت کنیم و در یک 
بازه زمانی مشــخص به قیمت تمام شده برسیم باید با 

سیاست پیاده سازی معقولی همراه باشد.
به عقیــده او اینکــه از کــدام نقطه شــروع کنیم، 
چه تراکنش هایــی را هدف قرار دهیــم، مخاطب مان 
چه کســانی باشــند و... موضوعات مهمی هستند که 

پیچیدگی های خاص خود را دارد.
حکیمی در پاســخ به این سوال که »آیا در این طرح 
هم از پذیرنــده، هم از بانک ها و هم از مشــتریانی که 
ســرویس می گیرند کارمزد دریافت خواهد شد« گفت: 
ذی نفع بسته به نوع سرویســی که می گیرند مشخص 

می شود، که همین عوامل نیز ممکن است دخیل باشند 
اما ممکن اســت در اندازه تراکنش ها یکــی از عوامل 

کارمزد را پرداخت نکند.
اما یک ســوال مطرح می شــود: ذی نفع واقعی چه 
کسی اســت؟ آیا پذیرنده ذی نفع است یا خریدار کاال 
و مصرف کننده نهایی؟ برخی از کارشناســان معتقدند 
هــر کدام از ایــن گروه های هدف به نوعــی می توانند 
در بازه هایــی ذی نفــع نهایــی بــه حســاب بیایند. 
برخــی می گویند بایــد کارمزد پرداخت هــای خرد از 
مصرف کننده نهایی دریافت شــود یــا در اصل همان 
دارنــده کارت و کارمزدهای پرداخت هــای غیرخرد از 

سوی پذیرنده پرداخت شود.
ســاده ترین روش بــرای دریافت کارمــزد، دریافت 
کارمــزد از دارنــده کارت اســت چرا که بــدون هیچ 
کشمکشــی به صورت اتومات از حسابش کسر می شود 
و خودش قدرتــی در کنترل آن نــدارد. تاکنون بانک 
مرکزی فقط موفق بــه دریافت کارمــزد از دارندگان 
کارت برای ارائه ســرویس های مختلف شده است و هر 
بار پای دریافت کارمزد از اصناف و پذیرندگان به میان 
می آید سر و صدای آنان و برخوردشان موجب می شود 

که اجرای این طرح در کما فرو رود.
اما به نظر می رسد سیاست این دوره رگوالتور بخش 
پولی کشــور مبنی بر پرداخت کارمزد از سوی دارنده 
کارت و پذیرنده در نهایت منجر به اجرایی شــدن این 

طرح می شود.
هرچند هنوز مشخص نیست که حدود پرداخت خرد 
چگونه تعریف می شــود. برخی از کارشناســان بانکی 
معتقدند کارمزدهای زیر ۵۰ هزار تومان را باید دارنده 
کارت پرداخت کنــد و بیش از آن بر عهــده پذیرنده 

کارت قرار گیرد.
اما به نظر می رســد در صورت نهایی شدن این طرح 
یکی از مشــکالتی که بانک مرکــزی در نهایت با آن 
مواجه خواهد شــد مشــکل پول خرد در کشور است. 
هدف بانــک مرکــزی از ارائه این طرح خــارج کردن 

پرداخت های خــرد مانند پرداخت هــای زیر پنج هزار 
تومان از پرداخت های آنالین اســت. هم اکنون بسیاری 
از افــراد هنگام خریــد یک نان یا یــک آدامس نیز از 
کارت بانکی خود استفاده می کنند، این در حالی است 
که بســیاری از این پرداخت ها نباید به صورت آنالین 
و برخط انجام شــود بلکه باید به ســمت پراخت های 
آفالین هدایت شود، اما یک سوال پیش می آید که آیا 
امکان پرادخت های آفالین از سوی شبکه بانکی کشور 
برای این نوع پرداخت ها فراهم شــده اســت؟ یکی از 
بسترهای پرداخت های آفالین پرداخت از طریق کیف 
 پول الکترونیکی اســت که هنوز این بخش در کشــور 
فراگیر نشــده. در صورت اجرای طرح دریافت کارمزد 
پیش از اجرایی شــدن کیف  پول الکترونیکی در کشور 
به نظر می رســد مردم برای پرداخت های خرد خود با 
مشکل کمبود پول نقد و مســکوکات مواجه می شوند. 
هم اکنون به دلیل نبود سکه در دست مردم و در نهایت 
نبود پول خرد به میزان کافــی مردم ترجیح می دهند 
برای پرداخت های بسیار خرد خود نیز از کارت استفاده 

کنند.
اما موضوعی که بر سر آن هیچ شکی نیست این است 
که بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند سیاســت دریافت 
کارمزد را اجرایی کند بلکه تمامی بخش های درگیر با 
آن بایــد برای اجرایی کردن این سیاســت با رگوالتور 

پولی کشور همراهی کنند.
معــاون فناوری های نویــن بانک مرکــزی در این 
خصوص معتقد است: بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند 

این سیاست را اجرا کند.
ناصر حکیمی می گوید: در جلسات متعدد از بانک ها، 
pspها و واحدهایی که درگیر هســتند دعوت کرده ایم 
و هر کدام نظرات خــود را در این باره مطرح می کنند؛ 
البته برخی نظرات را مکتوب ارســال کرده اند و برخی 

نیز در حال ارسال هستند.
او امیدوار اســت قبل از پایان ســال نظرات در این 
خصــوص جمع بندی شــود و در نهایت به سیاســت 
مشخصی در حوزه کارمزدها دست پیدا کنند. هرچند 

شاید اجرای آن به سال آینده موکول شود.
او بــا تاکید بــر اینکــه گزینه هــا و ریزه کاری های 
مهمی در این مورد وجــود دارد که در اطالعات کمی 
و بازارســنجی بانک ها مشخص می شــود گفت: هنگام 
نهایی شــدن سیاســت دریافت از کارمزدها تمام این 

موارد اعالم می شود.
البتــه همزمــان با اجرایی شــدن این طــرح بانک 
مرکزی سیاســت بازنگری در دستورالعمل شرکت های 
ارائه دهنده خدمات پرداخت را نیز در دســتور کار خود 
قرار داده اســت. زمان نهایی شــدن این دستورالعمل 
به صــورت مشــخص در ارتباط مســتقیم بــا نهایی 
شدن سیاســت کشــور در خصوص کارمزد قرار دارد. 
چرا کــه کارمزد می تواند سرنوشــت و میزان بقا و نوع 
سرویس های شرکت های ارائه دهنده خدمات را تعیین 

کند.

برنامه بانک مرکزی برای دریافت کارمزد تا پایان سال نهایی می شود

چاله ای با عنوان کارمزد

با شدت گرفتن مشکالت اقتصادی و در نهایت 
مشکالت بانکی بانک مرکزی چندین بار 

سعی کرد نظام کارمزدی را به پرداخت های 
الکترونیکی روی پایانه های فروش بازگرداند، اما 
با مقاومت بازار و اصناف مواجه شد و در نهایت 
نتوانست طرح اصلی خود را اجرا کند. طرحی 
که از ابتدا از سوی بانک مرکزی بنا گذاشته 

شده بود اما به دلیل کارشکنی برخی از بانک ها و 
شرکت ها اجرایی نشد






