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در این زمینه آغاز شد.« 
دیواندری گفت: »اما نکته مهم اقدام داوطلبانه بانک قرض الحســنه مهر ایران 
در این زمینه اســت که به نظرم این بانک با فعالیت در این زمینه پیشتاز خواهد 
بود.« وی در ادامه با تاکید بر عملکرد مطلوب این بانک در زمینه مسئولیت های 
اجتماعی گفت: »یکی از مهم ترین ویژگی های مهم این بانک توجه به مسئولیت 

و بانکداری اجتماعی در کنار فعالیت های اقتصادی است.« 
دیوانــدری با بیان اینکه دیگــر ویژگی قابل توجه این بانــک پویایی و نیروی 
انسانی کارآمد آن نسبت به عمر فعالیتش است اظهار داشت: »فعالیت و اقدامات 

توسعه ای این بانک نشان از پویایی و تدبیر مدیریت این مجموعه دارد.« 
این مقام مســئول در ادامه گفت: »در شــرایطی که افزایش حجم ســپرده ها 
قابل تصور نیســت این بانک با رشد سپرده مواجه بوده که این نشان از عملکرد و 

مدیریت صحیح دارد.« 
دیواندری با اشــاره به اینکه آمار و اطالعات نشان دهنده نبود چالش جدی در 
پرتفوی اعتباری این بانک است ادامه داد: »همچنین پرتفوی اعتباری این بانک 
خرد است و با آحاد مردم ارتباط دارد و بانکی که با توده مردم در ارتباط است از 

ریسک تسهیالتی کمی برخوردار و برگشت آن نیز تضمین شده است.« 
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی دیگر ویژگی مهم این بانک را هزینه کم منابع 
عنوان کــرد و افزود: »یکــی از هزینه های بزرگ بانک ها در حــال حاضر هزینه 
عملیاتی بانک است که موجب بی تعادلی جدی در ترازنامه بانک ها خواهد شد.« 

وی ادامه داد: »خوشــبختانه در این بانک به دلیل تمرکز بر تســهیالت خرد 
چنین مشکلی وجود ندارد.« 

رئیس پژوهشــکده پولی و بانکی از تهیه ســند راهبردی بانکداری اسالمی با 
هدف تسری نظارت شرعی بر نظام بانکی در پژوهشکده پولی و بانکی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشــکده پولی و بانکی، علی دیواندری در مراسم 
انعقاد تفاهم نامه پژوهشــکده پولی و بانکی و بانک قرض الحسنه مهر ایران که با 
حضور مرتضی اکبری مدیرعامل این بانک برگزار شد در زمینه انطباق با نظارت 
شــرعی با تقدیر از عملکرد مثبت در مدت کوتاه فعالیت این بانک اظهار داشت: 
»پیش از تاسیس بانک قرض الحسنه مهر ایران جای خالی قرض الحسنه به خوبی 
احســاس می شد، زیرا سایر بانک ها بحث قرض الحســنه را به صورت ترکیبی در 

کنار دیگر فعالیت های خود انجام می دادند.«
وی افــزود: »اما بــا روی کار آمدن ایــن بانک و فعالیت تخصصــی در زمینه 

قرض الحسنه خدمت ارزشمندی به جامعه در این زمینه انجام شده است.«
رئیس پژوهشــکده پولــی و بانکی درباره همــکاری پژوهشــکده و این بانک 
گفت: »به درخواســت رئیس کل بانک مرکزی در پژوهشکده پولی و بانکی سند 
راهبردی بانکداری اســالمی با هدف تسری نظارت شــرعی بر نظام بانکی تهیه 
شــد.« او ادامه داد: »از آنجا که همواره انجام نظارت شــرعی بر عملیات بانکی 
خواســته مردم، مسئوالن و مراجع تقلید و افراد ذی نفع در این حوزه است، اقدام 

تهیه سند راهبردی بانکداری اسالمی
در پژوهشکده پولی و بانکی

یادداشت

رضا احمدی
در درخت بنگر...

ریشه هایی دارد، شاخه هایی، برگ هایی و ساقه ای...
میوه را اما بسته به تبارمندی و نیک نژادی، یکی دارد 

و دیگری نه.
در درخت بنگر...

در ریشه هایش ژرفا بینی
در ساقه اش پایداری

در شاخه هایش آرمان خواهی
در برگ هایش سبزی و شادابی
و در میوه هایش نیک فرجامی...

ژرف تر شو،
نهالی در دلــش بینی کم جان که انجام خســروانِی 
امــروزش، در پیوند با زمینی بوده بــارور و آبی زالل و 

هوایی پاک...
سری بچرخان...

و دورترک، باغبانی را ببین که روزی کاشته و روزها 
داشته و امروز برداشته...

و اینک این درخت ما...
ســالش به بیش از دهه می رسد اما سه بهار می شود 

که جانی دوباره گرفته و پارینه بود که به بار نشست.
امــروز ریشــه هایی دارد در دل خــاک دویــده و 

شاخه هایی سر به آسمان ساییده.
برگ هایش ســبزینه می تراوند و ســاقه ستبرش در 
برابر هر ناســازگاری، پناهی است اســتوار و پیامد این 
همه، میوه هایی اســت خوش آب و رنــگ و زبانزد که 

خواهان بسیار دارد...

اکنون، در درخت ما نیک بنگر...
از ریشه هایش، رستنی نو آغاز شده...

رستنی نو

ایران  کیش هدف از شرکت در نمایشگاه بانکداری 
الکترونیک و نظام های پرداخت را معرفی محصوالت 
به ثمررســیده خود عنوان کرد. مدیر روابط عمومی 
ایران کیش اعالم کــرد: »در نظر داریم طی دو روز 
برگزاری نمایشــگاه و همایش چند محصول ایران  
کیش را که به مرحله بازاریابی رســیده و هم اکنون 
با آنها تراکنش انجام می شــود معرفی کنیم.« رضا 
احمدی گفت: »محصول پات اپلیکیشــن موبایلی 
ایران کیش، محصول ام پوز بــه نام هم پات که یک 
کارتخوان موبایلی است، صندوق فروشگاهی به نام 
هایپرپات و محصول کیوســک CNG سه محصول 
اصلی ما در این نمایشــگاه هســتند که همگی در 
اکوسیستم پات جای می گیرند.« یکی از خصوصیات 
همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت و 
نمایشگاه حاشیه آن حضور متخصصان و کارشناسان 

این حوزه طی دو روز برگزاری آن است، از همین رو 
تمامی شــرکت ها ســعی می کنند همه محصوالت 
خود را طــی این دو روز همایــش معرفی کنند. از 
دیگــر اقدامات ایــران کیش طــی دو روز همایش 
برگــزاری کارگاه دوروزه معرفی محصوالت اســت. 
مدیر روابط عمومی ایران کیش اعالم کرد طی یک 
ســاعت مدیران محصوالت ایــران کیش به معرفی 
محصوالت این شــرکت خواهند پرداخت. شرکت 
کارت اعتباری ایران کیش در هفتمین نمایشــگاه 
بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، که توسط 
پژوهشکده پولی و بانکی دوم و سوم بهمن در مرکز 
همایش های برج میالد برگزار می شود، در غرفه 2۳ 
طبقه همکف حضور دارد. ایران کیش که از حامیان 
الماس این نمایشــگاه است ســاعت و سالن دقیق 

کارگاه محصول خود را اعالم خواهد کرد.

برنامه های ایران کیش
در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک

دســتگاه های کارتخوان کم تراکنش و فاقد تراکنش 
در آبان مــاه ۹۶ حدود ۷۵۰ میلیــارد تومان ضرر مالی 
برای صنعت پرداخت کشــور همراه داشت. به گزارش 
ایِبنا، کارتخوان کم تراکنش کارتخوانی است که در بازه 
زمانی ســه  ماه متوالی کمتر از ۶۰ تراکنش مالی در هر 
ماه داشته باشد و مجموع مبالغ تراکنش های آن در سه 
ماه متوالی کمتر از 2۰ میلیون ریال در هر ماه باشد. بر 

اساس آمار منتشرشده از سوی شاپرک، به دنبال کاهش 
موثر در تعــداد ابزارهای کم تراکنش و فاقد تراکنش در 
آذرماه ۹۵ به دلیل راه اندازی سامانه جامع پذیرندگان، 
روند تعــدادی این گونه ابزار ها تا آبان مــاه ۹۶ با وجود 
نوسانات افزایشی و کاهشی تقریباً سیر صعودی داشته 
است. با توجه به آمار شــاپرک، اگر تعداد دستگاه های 
خود پــرداز کم تراکنش و فاقد تراکنــش را حدود یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار دســتگاه در نظر بگیریم و قیمت 
هر دستگاه را هم حداقل حدود ۵۰۰ هزار تومان، رقمی 
حدود ۷۵۰ میلیارد تومان بار مالی دســتگاه های بدون 
استفاده بر دوش صنعت پرداخت و بانک ها داشته است.

بار مالی ۷۵0 میلیارد تومانی 
کارتخوان های بدون استفاده
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در ســال های گذشــته، با ورود فناوری های نوین به 
بخش های مختلــف از جمله بانکــداری، این بخش  با 
تحوالت گوناگونی همراه شده  است. از دهه 8۰ تاکنون 
شرکت های گوناگونی برای فراهم کردن زیرساخت های 
ارتباطی بانک ها شروع به کار کرده اند تا خدمات نوین 
بانکی در اختیار کاربران نهایی قرار گیرد. شرکت کارت 
اعتباری ایران کیش از جمله همین شرکت هاست. این 
شرکت در بهار ســال ۱۳82 با ماموریت »صدور و ارائه 
خدمــات کارت اعتباری« کار خــود را در حوزه بانکی 

شروع کرد. 
در واقع شــرکت کارت اعتباري ایران کیش با توجه 
به ضرورت توســعه ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی 
و نقش آن در توســعه پایدار کشور همکاری خود را با 
بانک های گوناگون ایران آغاز کــرد. در گام بعدی این 
شرکت در ســال ۱۳8۴ مســئولیت ایجاد، پشتیبانی 
شــبکه پایانه های فروش و ســایر ابزارهای پرداخت و 
پذیرش بانک ها و صدور انــواع کارت های اعتباری را با 
هدف گسترش فعالیت های خود در زمینه ارائه خدمات 
پرداخــت الکترونیکی به نظام بانکــی، صنعت بیمه و 

بازارهای مالی شروع کرد.
یک سال بعد این شرکت توانست زمینه فعالیت های 
خود را به ســرعت رشــد و توســعه دهد تا جایی که 
بانک مرکزی ایران در تابســتان ســال ۱۳8۵ با تایید 
صالحیت هــا و فعالیت های این مجموعــه مجوز ارائه 
خدمــات پرداخــت الکترونیکــی )PSP( را نیز به این 

شرکت اعطا کرد.
شــرکت ایران کیش در حال حاضر به عنوان یکی از 
اصلی ترین ارائه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی 
کشــور آرزوهای بزرگ تری را نیز در سر می پروراند؛ از 
جمله تبدیل شــدن به یکی از مطرح ترین شرکت های 
پی اس پــی جهــان و بزرگ تریــن شــرکت پی اس پی 
خاورمیانه. مدیران شــرکت کارت اعتباری ایران کیش 
برای رســیدن به این هدف نیــز ماموریت های ویژه ای 
در نظر گرفته اند کــه از جمله این ماموریت ها می توان 
به توســعه کمی و کیفی شــبکه پذیرنــدگان کارت، 
ایجاد بسترها و زیرســاخت های ارتباطی نرم افزاری و 

سخت افزاری اشاره کرد.

ارائه خدمات متنوع به بازیگران حوزه بانکی
مجموعه فعالیت های شــرکت کارت اعتباری ایران 
کیش بر اســاس اساســنامه به دو بخــش عمومی و 
تخصصی تقســیم بندی می شــود. یکی از فعالیت های 
تخصصی این شرکت ایجاد و اداره شبکه هاي گسترده 
رایانه اي ارائــه خدمات پرداخت و خدمــات مربوط با 
استفاده از انواع سیستم ها و مکانیسم هاي مرتبط است. 
این خدمات مرتبط نیز شــامل خرید و فروش، اجاره و 
پشتیباني دستگاه هاي خودپرداز )ATM( و پایانه فروش 
)POS( اســت. ارائه خدمات پول گذاري، پول رساني به 
بانک ها و موسسات مالي و اعتباري منطبق بر مقررات 
ناظر بر ارائه دهنــدگان خدمات پرداخت )اعالم شــده 
توســط بانک مرکزي ایران( هم از دیگــر فعالیت های 
تخصصی اســت که توسط شرکت کارت اعتباری ایران 
کیش انجام می شــود. اما فعالیت هــای تخصصی این 
شرکت به این موارد ختم نشده و می توان فعالیت های 
آن را در حوزه های متنوع دیگری از جمله شــبکه هاي 
رایانه اي اطالع رســاني، خرید، ســاخت، پیاده سازي و 
راهبري سیستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري مرتبط 
با ارائه خدمــات نوین پرداخــت الکترونیکي، خرید و 
فــروش و واردات و صــادرات تجهیــزات رایانــه اي و 
دســتگاه هاي جانبي رایانه قطعــات و ملزومات رایانه، 

مشارکت با سرمایه گذاري در سایر شرکت ها و... دید. 
نگاهی به فعالیت های شــرکت کارت اعتباری ایران 
کیش در حــوزه بانکداری الکترونیکی نشــان می دهد 

شرکت کارت اعتباری ایران کیش از آغاز تاکنون

در مسیر سبز

در حال حاضر، بعد از نزدیک به شش سال از 
ورود شرکت کارت اعتباری ایران کیش به بازار 
بورس، این شرکت در مجمع عمومی ساالنه 
خود که خرداد سال جاری برگزار شد خبر از 
تقسیم سود ۵۵۰ ریالی میان سهامداران )در 

کل ۷۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال( داد
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این شرکت بخشی از موفقیت خود را مدیون بازاریابی 
خاصی اســت که انجام داده. بازاریابی این شــرکت به 
دو صورت کمی و کیفــی صورت می گیرد. در بازاریابی 
کمی معرفی محصوالت این شــرکت در ســطح کشور 
و در تمامــی بنگاه های اقتصادی با گــردش مالی کم 
و متوســط انجام می گیرد. امــا در بازاریابی کیفی این 
شــرکت با توجه به نوع عملکرد و گردش مالی بنگاه، 
اندازه بــازار هدف، حجم مشــتریان بالقوه و همچنین 
نیازهای خاص مشــتریان ورود پیــدا می کند. در گام 
بعــدی نیز، و پس از مرحله بازاریابــی و تایید مدارک، 
پایانه فروش در محــل پذیرنده )حقوقــی و حقیقی( 

نصب می شود.
ارائه پشــتیبانی قوی نیز به این شــرکت در جذب 
مشــتریان بیشــتر و جلب رضایت آنهــا کمک کرده 
اســت. پشــتیبانی ای کــه بالفاصله و پــس از نصب 
پایانه ها عملیات آغاز می شــود. این پشــتیبانی شامل 
مواردی همچون بازدیدهای دور ه ای )PM( و همچنین 
پشــتیبانی موردی پس از تمــاس )Call(  پذیرنده با 
مرکز تماس شــرکت و ارائه خدمات تعمیر و نگهداری  

POS است.

ورود به بازار بورس
دستاوردهای شــرکت کارت اعتباری ایران کیش در 
مسیر توسعه شبکه پایانه های فروش کشور باعث شده 
مدیران این شرکت برای رشد سرمایه خود به فکر ورود 
به بازار بورس کشور بیفتند. کاری که چندان برای این 
شرکت سخت و دور از دســترس نبود، چرا که کارنامه  
قابل قبول این مجموعه در حوزه بانکداری ســبب شد 
هیــات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران در زمســتان 
سال ۱۳۹۰ با پذیرش شــرکت ایران کیش در بورس 
تهران موافقت کنند. در نهایت در آخرین هفته ســال 
۱۳۹۰ ده درصد از ســهام متعلق به شرکت هاي ملي 
انفورماتیک، ســرمایه گذاري ایرانیان و سرمایه گذاري 

خوارزمي در بازار بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد.
عرضه اولیه ۱۰ درصد از سهام شرکت تنها در هفت 
ثانیه انجام و رکورد فروش ســهام شرکت های تازه وارد 
که بیش از 2۷ ثانیه بود شکســته شــد. شرکت ایران 
کیش به عنوان چهارصد و شــصت و نهمین شــرکت 
در فهرست شرکت هاي پذیرفته شــده در بورس اوراق 
بهادار تهران در بخش »کامپیوتر و فعالیت هاي مربوط 
به آن« در رده نرخ هاي بــازار دوم و در نماد »رکیش« 

قرار گرفته است.
در حال حاضر، بعد از نزدیک به شــش سال از ورود 
شــرکت کارت اعتباری ایران کیش به بازار بورس، این 
شــرکت در مجمع عمومی ساالنه خود که خرداد سال 
جاری برگزار شد خبر از تقسیم سود ۵۵۰ ریالی میان 
سهامداران )در کل ۷2۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال( 
داد. در این مجمــع صادق فرامــرزی، مدیرعامل این 
شرکت، در بخشــی از ارائه گزارش خود اعالم کرد که 
ایران کیش در ســال گذشــته ۱۴/8۵ درصد از سهم 
پایانه های منصوبه صنعت پرداخــت الکترونیکی را به 
خود اختصاص داد که با این ســهم رتبه سوم در تعداد 
پایانه فروش را داشته است. این در حالی است که این 
شــرکت رتبه دوم در مبلغ تراکنش پایانه های فروش 
را با حدود ۱۴ درصد ســهم مبلغ تراکنش حفظ کرده 
بود. همچنین ایــران کیش در حــوزه عملیاتی 8۵8 
هــزار و ۹۹ پایانه منصوبه داشــته که ایــن به معنای 
رشــد ۱۹ درصدی این شرکت در ســال گذشته بوده 
اســت. همچنین مدیرعامل ایران کیش در این مراسم 

گفته بود که به رغم رشــد ۱۹ درصدی تعداد پایانه ها، 
تعداد تراکنش های این شرکت با افزایش ۶۳ درصدی 
روبه رو بوده تا جایی که شــرکت ایران کیش در ســال 
گذشته نزدیک به یک میلیارد تراکنش داشته است. از 
دیگر مواردی که مدیرعامل ایران کیش در این مجمع 
عمومی به آن اشــاره کرده بود افزایش 2۷۷ درصدی 
تعداد درگاه های اینترنتی این شــرکت بوده که در این 
خصوص تمرکز اصلی ایــران کیش بر حوزه کارت های 

CLOSED LOOP  و VAS بوده است. 
در مجمع عمومی تابستان ســال جاری ایران کیش 
اعالم شــد که ایران کیش در شاخص سود رتبه اول و 
از منظر رشد سریع نیز از نظر IMI100 مقام نخست را 
کسب کرده اســت. فرامرزی در این خصوص گفته بود: 
»معموالً وقتی شــرکتی به دنبال بیشترین رشد است 
فعالیت هایی انجام می دهد کــه باعث افزایش هزینه ها 
می شود و طبیعتاً به این دلیل باید سود شرکت کاهش 
یابد. اما ایران کیش موفق شد توأمان بیشترین سود و 
بیشترین رشد را داشته باشــد. به عبارتی این شرکت 
عالوه بر رشد سریع در درآمد، کنترل هزینه نیز داشته 

است.«
فرامرزی تاکید کرد: »ما توانســتیم تمرکز و تمایز را 

در کنار هم به نتیجه برســانیم که حاصل این تمرکز و 
تمایز دریافت همزمان دو جایزه )دریافت استانداردهای 
ایزو 2۰۰۰۰ و 2۷۰۰۱، کســب گواهینامه دوســتاره 
تعالی و اخــذ گواهینامــه ۱۰۰۱۵ در حوزه آموزش و 
کسب مقام اول در هوش تجاری در بخش پیاده سازی( 
با یکدیگر شــد، آن هم در شــرایطی که در سال ۹۴ 
بحران هایپرکام به وجود آمد، بحرانی که می توانســت 

هر شرکت پرداختی را ورشکست کند«
به گفته مدیرعامل ایران کیش ۱۶۰ هزار دســتگاه 
ایران کیش در ســال ۹۴ به خاطر ایــن بحران از کار 
افتاده بود، ولی این شرکت توانست این بحران را ظرف 
۴۰ روز حل کند و در همان ســال موفق به کسب این 

جوایز شود.
فرامرزی همچنین با اشــاره به اینکه »در ســود هر 
ســهم )EPS( 22۶ درصد رشد داشــته ایم« به مقوله 
سرمایه های انسانی این شــرکت پرداخت و گفت: »در 
سال گذشــته با افزایش 2۰ درصدی بهره وری در این 
حوزه مواجه بودیم و میزان آموزش به این سرمایه های 

انسانی به 8/۱ درصد رسیده است.«
اما شــرکت کارت اعتباری ایران کیــش در مجمع 
عمومی ســاالنه اخیر که شــهریورماه برگزار شــد نیز 
خبــر از افزایش ســرمایه خود داده اســت. در آخرین 
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت کارت 
اعتباری ایران کیش که شهریورماه سال جاری برگزار 
شد سرمایه این شرکت از ۱۳۱ میلیارد به 2۰۰ میلیارد 
تومان افزایش پیدا کرد. در این مجمع صادق فرامرزی، 
مدیرعامل این شــرکت، هدف از این افزایش سرمایه را 
اجرای طرح توسعه خدمات پایانه های فروش، تعمیر و 
آماده سازی دستگاه  های قدیمی، خرید انبار و تجهیزات 
مورد نیاز اعالم کرد. او در ایــن مجمع ابراز امیدواری 
کرده بود کــه از طریق این افزایش ســرمایه از محل 
مطالبات و آورده نقدی ســهامداران شــرکت موفق به 
دســتیابی اهدافش شــود. همچنین مدیرعامل ایران 
کیش دوره بازگشــت به ســرمایه را دو سال و پنج ماه 

پیش بینی کرده است.

سهامداران ایران کیش در یک نگاه

درصد به کلنوعنام

2۳۵.۳۶شرکت سرمایه گذاری ایرانیان )سهامی خاص(

2۱۶.۶۷بانک تجارت

2۱۵.۷۳شرکت سرمایه گذاری خوارزمی )سهام عام(

28.۳۵شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید )سهامی خاص(

۱۳.۶8محمدحسین روشنک

2۳.۰2صندوق سرمایه گذاری مشترک آتیه نوین

22.۱2شرکت ایمان تجارت روشن

2۱.۹۷شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان )سهامی خاص(

2۱.۵۹شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی )سهامی عام(

2۱.۵۴شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر )سهامی خاص(

۹.۹۷سایر سهامداران

۱۰۰.۰۰جمع کل

شرکت ایران کیش در حال حاضر به 
عنوان یکی از اصلی ترین ارائه دهندگان 

خدمات پرداخت الکترونیکی کشور آرزوهای 
بزرگ تری را نیز در سر می پروراند؛ از 

جمله تبدیل شدن به یکی از مطرح ترین 
شرکت های پی اس پی جهان و بزرگ ترین 

شرکت پی اس پی خاورمیانه
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نرم افزار پات اپلیکیشــن موبایلی شرکت ایران کیش 
است. اپلیکیشــن پات نزدیک به یک ســال است که 
از ســوی شــرکت ایران کیش راه اندازی شده و نسخه 
اندروید آن که با هدف سرعت بخشیدن به امور پرداخت 
الکترونیکی راه اندازی شــده شامل ســرویس هایی از 
جمله کیف پــول پِی پات، پرداخت قبوض، ســرویس 
خرید، شــارژ تلفن همراه، باشگاه مشتریان و طرح های 
حمایتی و نیکــوکاری و مجموعه های تخفیف اســت. 
کیف پول پِی پات که یکی از قابلیت های این اپلیکیشن 
محسوب می شــود به  راحتی امکان پرداخت با استفاده 
از رمز و بدون رمز را به شما خواهد داد و به این شکل 
با کمک این اپلیکیشــن کاربــر می تواند پرداخت های 
مورد نظر خود را به  واســطه کارت های بانکی پرداخت 

کند.
اردیبهشت ماه امســال بود که اپلیکیشن پات شرکت 
ایران کیش به دلیل داشــتن معیارهای الزم در لیست 
تازه های برگزیده صفحــه اول کافه بــازار قرار گرفت. 
در اپلیکیشــن موبایلی پات دو گروه هدف قرار دارند: 
یکی دارنــدگان کارت و دیگری پذیرندگان کارت هایی 
که طرف قرارداد ایران کیش هســتند. ایران کیش از 
طریق اپلیکیشــن موبایلی با هر دو این گروه ها ارتباط 
دارد. دارندگان کارت می توانند از خدمات پایه ای مانند 
پرداخت قبض، کارت بــه کارت، خرید شــارژ، انجام 
خدمات نیکوکاری و دیگر خدمات متداول در بیشــتر 

اپلیکیشن ها استفاده کنند.
امســال امکان پیش بینی بازی های لیگ 

برتر در پات فراهم شــده اســت و در 
ادامه ایران کیــش برنامه ریزی های 

بیشــتری هم روی ایــن موضوع 
انجام خواهد داد تا این قســمت 
را بــرای اســتفاده کنندگان 
جذاب تر کند. در اپلیکیشــن 
پات امــکان کارت به کارت 
از اول شهریورماه فعال شده 
و از طریــق چندیــن بانک 
مختلــف که لیســت آنها در 
اپلیکیشن موجود است امکان 

عملیات پرداخــت وجه کارت 
به کارت مهیا شــده اســت. در 

حال حاضــر بانک های ملی، ملت، 
تجــارت، ســپه، پارســیان، صنعت 

و معــدن، اقتصــاد نوین، بانک شــهر، 
انصار، دی، پست بانک، ایران زمین، قوامین 

و حکمــت ایرانیان، آینده، مهراقتصاد، ســامان، 

کشــاورزی می توانند با پات عملیــات کارت به کارت 
را انجام دهند. جشنواره عکسی هم در این اپلیکیشن 
وجــود دارد که کاربــران از طریق پــات می توانند به 
هنرمندان مــورد عالقه خود رای دهند و قرار اســت 
ایران کیش ایــن امکان را در جشــنواره های مختلف 
معرفی و کمپین های متفاوتی بــرای آن برگزار کند. 
در جشنواره پات که مراســم قرعه کشی آن عید فطر 
امســال برگزار شد شرکت ایران کیش یک خودرو ۶۰ 
میلیون تومانی به مشــتریان و ۱۶۰ گوشی آی فون به 

پذیرندگان اهدا کرد. 
در اپلیکیشن پات به تمام فعالیت های کاربران امتیاز 
داده می شود و بیشترین امتیاز نصیب کسانی می شود 
که اپلیکیشــن پات را بــه دیگران معرفــی می کنند. 
ایران کیــش برنامه ریزی کرده تا در آینده مشــتریان 
بتوانند از امتیازات خــود در کانالی که ایجاد می کنند 
اســتفاده کنند. پذیرندگان ایران کیش هم می توانند 
تعامالت و فعالیت های خودشان با شرکت ایران کیش 
را از طریق اپلیکیشــن پات انجام دهند. آنها می توانند 
گزارش های خود را از طریق این اپلیکیشن دریافت یا 
درخواست کنند و ایران کیش در کمترین زمان ممکن 

به درخواست های آنها پاسخ می دهد. 
امکانی به نام »پات سالمت« روی این اپلیکیشن قرار 

گرفته که تاکنون در هیچ اپلیکیشــن پرداختی نبوده 
است. ســرویس های جدید دیگری مانند طرح ترافیک 
و جریمه خودرو نیــز در برنامه ریزی های ایران کیش 
گنجانده شده تا به امکانات این اپلیکیشن افزوده شود. 
ایران کیش می خواهد یک اکوسیســتم به نام پات 
معرفی کند و این اکوسیستم اجزای مختلفی دارد که 
یکی از آنها اپلیکیشــن موبایلی است. تمام کانال های 
ایران کیش و کســانی که با آنها در ارتباط هســتند 
جزو اکوسیستم  پات محســوب می شوند و هدف کل 
اکوسیســتم این اســت که تجربه خوشــایندی برای 
کســانی که از درگاه ها، اپلیکیشــن و دیگر کانال های 
ایران کیــش اســتفاده می کنند خلق کنــد و بتواند 
تعاملی دوسویه با مشتریان  داشــته باشد. اکوسیستم 
پات مجموعه ای از تجهیزات سخت افزاری، نرم افزاری 
و شــبکه ای و در تعامل با یکدیگر اســت تا از طریق 
ایجاد هم افزایی بتوانند نیازهای مشتریان را به صورت 
بهینه بــرآورده کنند. ثابت نبــودن از ویژگی های این 
اکوسیســتم به شــمار می رود و با توجه بــه نیازها و 
تغییرات محیطی دائماً در حال تغییر است. اکوسیستم 
پات مناسب کلیه کسب وکارهایی است که تنها به یک 
راهکار پرداخت بســنده نکرده و درصــدد آن اند که با 
گردآوری مجموعــه ای از راهکارهای پرداخت مختص 
کسب وکارشــان حداکثر رضایت مندی مشتریان خود 
را فراهم آورند، هرچند این امکان برای سایر مشتریان 
نیز مهیاســت که کلیــه خدمات مرتبط بــا پرداخت 
خود را که در تعامالت روزانه نیازمند آن هســتند با 
محصوالت و خدمات موجود در اکوسیستم پات به 

انجام برسانند.
در حــال حاضــر برخــی از خدماتی که 
دارنــدگان کارت هــای شــتابی می توانند 
بــرای فعالیت های روزانــه زندگی از آنها 
بهره برند عبارت انــد از: خرید، پرداخت 
قبــوض، خریــد شــارژ، انتقــال وجه، 
پرداخت هــای نیکوکارانــه، دریافــت 
موجــودی، خریدهــای درون برنامه ای، 
اســتفاده از کیــف پــول الکترونیکی، 
پرداخت آنالین کرایه تاکســی، پرداخت 
هزینه ســوخت گاز خــودرو و... همچنین 
پذیرنــدگان می تواننــد از خدماتــی نظیر 
فــروش اینترنتی، اســتفاده از دســتگاه های 
خودکار فروش، استفاده از دســتگاه های مجهز 
به بارکدخوان، صندوق فروشــگاهی، شارژ دستگاه 
کارتخــوان بــا اســتفاده از انرژی خورشــید، فروش 

الکترونیکی و... بهره مند شوند.

معرفی محصول: اپلیکیشن پات
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معرفی محصول: هم پات
یازدهم آبان ۹۴ بود که شــاپرک ضوابــط و مقررات 
خود بــا عنوان »الزامات پرداخت هــای همراه مبتنی بر 
M-POS« را به شــرکت های دارای مجوز شاپرک ابالغ 
کرد. هــدف از تدوین این ســند ارائه حداقــل الزامات 
پرداخت همراه با اســتفاده از ابزار ام پوز عنوان شــد. بر 
اساس این سند ام پوز وسیله ای است مجهز به کارتخوان 
و صفحه کلید برای ورود اطالعــات که از طریق اتصال 
به ابزارهای هوشــمند در هماهنگی با نرم افزار کاربردی 
نصب شده روی ابزار هوشمند امکان انجام تراکنش های 

با حضور کارت را فراهم می کند. 
شرکت کارت اعتباری ایران کیش موفق شد به عنوان 
اولین شــرکت PSP  در کشــور مجوز شاپرک در حوزه 
کارتخوان موبایلی )M-POS( را در اولین روزهای کاری 
ســال ۹۶ کســب کند. البته این محصول شرکت ایران 
کیش پیــش از این در نمایشــگاه های مختلف در کنار 
محصوالت دیگری از جمله پات سی به نمایش گذاشته 

شده بود.
در حــال حاضر کســب وکارها، رســتوران ها و دفاتر 
مسافرتی از سیســتم های M-POS برای ارائه خدمات 
به مشــتریان از طریق اپلیکیشــن تلفن همراه استفاده 
می کنند. دســتگاه های ام پوز امنیت بیشــتری دارند و 
انتخاب های بیشــتری را نســبت به پول نقد در اختیار 

مشتری قرار می دهند.
شــاپرک هیچ گاه ام پوز را منع نکرده بود، بلکه اعالم 
کرده بود هر شرکتی که قصد دارد آن را به عنوان یکی 
از محصوالت خود ارائه کند باید پیش شــرط های آن را 
که در دســتورالعمل تعیین شــده رعایت کند. شرکتی 
که قصد رونمایی از این ســرویس را دارد باید از شاپرک 
مجوز مجزایی برای سخت افزار و نرم افزار ام پوز دریافت 
کند. شاپرک شرایط و دستورالعمل الزم برای نرم افزار و 
ســخت افزار را به ایران کیش اعالم کرد، ایران کیش نیز 
تمام آنها را اجرا و شاپرک هم تک تک آنها را تایید کرد. 
سخت افزار دســتگاه های کارتخوان موبایلی ایران کیش 
در دو مدل به بازار آمد که این دو مدل تفاوت کارکردی 
ندارند و تنها تفاوت شــان در برند و ظاهر آنهاســت که 
متناســب با ســلیقه افراد به آنها عرضه می شود. نحوه 
خوانــدن کارت در هر دو دســتگاه از طریق کشــیدن 
کارت است. هر دوی آنها از خارج خریداری و وارد ایران 
شده اند. دلیل وارد کردن این ســخت افزار از خارج این 
است که دســتگاه های کارتخوان باید مجوز PCI داشته 
باشند و از EMV پشتیبانی کنند و از آنجا که در داخل 
امکان تولید محصولی که این مجوزها را بتواند دریافت 
کند وجود ندارد، ایران کیش ناچار شــد آنها را از خارج 

وارد کند. 

بازارهای متنوعی بــرای این ابزار پرداخت وجود دارد، 
اما در حال حاضــر از نظر ایران کیش بــازار هدف این 
محصول فروشــگاه های مستقل یا سیســتم های توزیع 
و پیک ها هســتند. ایــن ابزارها می خواهنــد جایگزین 
کارتخوان های GPRS یا دایال آپ در فروشــگاه ها شوند. 
این ســرویس در قالب دو محصول هم پات و هم پات پی 
ارائه شــده که در هم پات پوز با موبایل در کنار یکدیگر 
نقش یک دســتگاه پایانه فروش را بازی می کنند؛ یعنی 
یک فروشگاه می تواند آن را دریافت و با موبایل فروشنده 
مرتبط کند. محصول دیگر هم پات پی است، که مثاًل اگر 
شرکت های مختلف توزیع به فروشــگاه می روند و کاال 
را تحویل می دهند، هنگام انجام تراکنش این دســتگاه 
را به فروشــگاه بدهند و همان لحظــه تراکنش را انجام 
دهند. تاکســی ها و آژانس ها نیز می توانند از مشتریان 
این دستگاه باشــند. هرچند ایران کیش برای تاکسی ها 
و آژانس ها محصول مجزایی به نام پاتسی را نیز به طور 

آزمایشی راه اندازی کرده است.
یکی از مزیت های پایانه های ام پوز این است که از یک 
طرف هزینــه ای به مراتب ارزان تــر از پایانه های موجود 
دارند و پویایی و ســیار بودن آنها موجــب کارایی باالتر 
می شــود، از طرف دیگر هزینه آموزش کاربران به دلیل 
فراگیری استفاده از تبلت ها و تلفن های هوشمند تا حد 
زیادی کاهش خواهد یافت. کاهش هزینه های مربوط به 
رسید تراکنش )با حذف رســید کاغذی( و امکان ارسال 
رسید تراکنش توسط پیامک یا ایمیل و افزایش سرعت 
انجام تراکنش با استفاده از بستر دیتای سیم کارت نیز از 
دیگر مزایای این پایانه های پرداخت به شمار می روند. اگر 
پی اس پی ها با همکاری یکدیگر این ام پوزها را بفروشند، 

صنعت پی اس پی توسعه پیدا خواهد کرد. کاهش هزینه 
خروج دالر از کشور از مزایای دیگر این کارتخوان هاست. 
نصب یک پوز معمولی با در نظــر گرفتن هزینه نیروی 
انسانی و کاغذ رسید آن حداقل ۵۰۰ هزار تومان هزینه 
خواهد داشت، در حالی که در ام پوز کاغذ، حذف و رسید 
تراکنش از طریق پیامــک به دارنــده کارت و پذیرنده 
ارسال می شــود. پذیرنده آرشیو تراکنش های خود را هم 
به صورت پیامک و هم در اپ موبایل خود خواهد داشت 

و نیازی به تماس با مرکز تماس پی اس پی نخواهد بود.
قسمت قابل توجهی از فرایندها در این مدل پرداخت 
به گوشی هوشمند محول شده است که مزیت هایی نیز 
دارد؛ مثاًل امکان تغییر اپلیکیشــن بــدون نیاز به اعزام 
نیروی پشــتیبانی نزد دارنده ام پوز وجــود دارد. تغییر 
اپلیکیشــن یک پوز باعث درگیری بخــش عمد ه ای از 
نیروی انسانی می شود و به ناچار بخش عمده ای از دانلود 
باید به صورت دستی انجام شود. اما این امکان در ابزاری 
مانند ام پوز به گونه ای دیگر است. در این ابزارهای جدید 
امکان به روزرسانی در سیســتم عامل اندروید و iOS  به 
راحتی وجود دارد. اطالعات آنها در فضای ابری ذخیره و 

هر تغییری در ابر در اپ اعمال می شود.
پرداخت هــای 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. 
بلومبــرگ پیش بینی کــرده که تا ســال 2۰۱۹ ارزش 
تراکنش هایی که به  صورت مستقیم از طریق روش های 
پرداخت با تلفن هوشــمند انجام شــده اند به رقم 2۱۰ 

میلیارد دالر خواهد رسید.
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معرفی محصول: پین پد
همه مــا بارها در این شــرایط قــرار گرفته ایم که 
مجبور شــویم در محیطی شــلوغ مانند داروخانه یا 
قنادی ها رمز کارت مان را بــا صدای بلند اعالم کنیم 
و همین مســاله باعث به وجود آمــدن ترس هایی در 
درون مان شــده اســت. زیرا بارها و بارها شنیده ایم 
کــه اعالم بلند رمــز کارت ممکن اســت خطراتی را 
برای دارنده کارت به همراه داشــته باشــد. بر همین 
اســاس هم این کار که در اصطالح »پژواک رمز« نام 
دارد همواره دغدغه مســئوالن و مردم بوده است. اما 
شــرکت ایران کیش برای حل این مشــکل راهکاری 
ارائــه کرده که پین پــد نام دارد. پین پــد یک گزینه 
تکمیلی برای ســهولت دسترســی به پایانه  فروش از 
ســوی دارندگان کارت است که در کنار پایانه فروش 
قرار می گیــرد و امکان پرداخت امن را از طریق ورود 

رمز توسط شخص دارنده کارت فراهم می کند. 
پین پد یــک صفحه کلید خارجی اســت که با یک 
کابل دو ســر ســوکت به دســتگاه کارتخوان متصل 
می شــود. معموالً پین پــد برای اصنافــی که ماهیت 
صنف آنها به صورت باجه ای )پیشخوان( باشد دارای 

اولویــت اســت. این محصول نخســتین بار توســط 
ایــران کیش به بازار عرضه شــده تــا از پژواک رمز 
در محیط عمومی که یکی از دغدغه های مشــتریان 
و ســازمان های ناظر درباره وارد کردن رمز توســط 
مشــتری اســت جلوگیری کند و راهکاری برای حل 

این مشکل باشد. 
در حال حاضــر از مجموعه ۱2 شــرکت پرداخت 
تنها دو شــرکت به عرضــه آن  می پردازند، اما به جز 
پیشگام بودن ایران کیش در ارائه پین پد، ویژگی ها و 
کارایی های این محصول است که پین پد ایران کیش 
را عالوه بر اولیــن بودن ممتاز هــم می کند. پین پد 
ایران کیش عالوه بر وارد کردن رمز توســط دارنده 
کارت، امکان کشیدن کارت توســط دارنده کارت و 
نیز مشــاهده مبلغ را فراهم می سازد و همین موضوع 

امنیت پین پد این شرکت را باالتر می برد.
صنف هایــی که به اصطــالح حالت پیشــخوان یا 
باجه ای دارنــد از جمله بیمارســتان ها، داروخانه ها، 
صرافی هــا، آژانس هــای مســافرتی، رســتوران ها، 
قنادی ها و... بازار هدف پین پد ایران کیش هســتند. 

البته ســایر اصناف از قبیل ســوپرمارکتی ها نیز در 
صورت تقاضا و بررســی شــرایط می توانند به رایگان 
مشمول این محصول شــوند. پروژه پین پد به صورت 
عملیاتــی از اردیبهشــت ماه ۹۶ آغاز شــده و از ماه 
مذکور فرایند نصب آن به صورت جدی کلید خورده 
اســت. ایــن محصول به عنــوان محصــول جانبی و 
به رایــگان در اختیــار پذیرندگان قــرار می گیرد و 
محصولی اســت که امکان اتصال بــه کارتخوان های 

مدل Dail up، Lan pos و Pc pos را نیز داراست.
یکــی از راه های تقاضــا برای پین پــد ایران کیش 
دفاتر اســتان ها هســتند کــه در صــورت تقاضای 
پذیرندگان مشــمول و اصناف منتخب درخواســت 
آنها را اعالم می کنند. متقاضیــان می توانند به بانک 
طرف قرارداد ایران کیش هــم مراجعه و بانک تقاضا 
را به ایران کیــش اعالم  کند. از ســویی پذیرندگان 
می توانند از طریق ثبت نام در ســایت شــرکت و نیز 
تمــاس با Call Center درخواســت را اعالم کنند و 
پس از بررســی ایران کیش نســبت به نصب دستگاه 

اقدام می کند.
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PDT :معرفی محصول
ارائه محصول پی دی تی برای اولین بار برای توســعه 
خدمــات و محصوالت نویــن تدوین و بــا مخاطبان 
مشــخص با عاملیت بانــک کارآفرین عملیاتی شــد. 
در این محصول ارتباط )در حین اســتقالل( سیســتم 
پرداخت و اپلیکیشن پخش وجود دارد که از این طریق 
عملیات پرداخت صورت می گیــرد. این اتفاق که یک 
سیستم پرداخت راه اندازی شــود که کاماًل مستقل از 
اپلیکیشن پخش باشــد و در عین حال هر دو بتوانند 
با یکدیگر ارتباط داشته باشــند و عملیات پرداخت را 
انجام دهند دســتاوردی بود که بــه دو تیم فنی کاماًل 
خبره نیاز داشــت و ایران کیــش تجربه پرداخت خود 
را با کمک ورانگر تلفیق کرد و راه برای سیســتم های 

پرداخت و پخش در آینده باز شد.
این محصــول یک رایانه شــخصی کوچک 

و قابل حمل اســت که از طریق وای فــای به اینترنت 
و شــبکه های داخلــی متصل می شــود. این محصول 
کاربردهای متنوعــی دارد که یکی از آنهــا در زمینه 
پرداخت است و به طور خاص توجه فروشگاه ها، مراکز 
تجاری و شــرکت های پخش را جلب می کند. این ابزار 
دارای قابلیــت منحصربه فردی به صــورت یکپارچه و 
متمرکز در یک دستگاه است که از این دست می توان 
بــه بارکدخوان، کارتخوان، چاپگر رســید پرداخت و... 
اشــاره کرد. به گفتــه یکی از کارشناســان فنی ایران 
 کیش، این دســتگاه برای شــرکت های پخش کاربرد 
دارد. نرم افزار آن دســتگاه اندروید است و بارکدخوان، 

دوربین، حسگر انگشت و پرینت دارد.
پی دی تی با نرم افزاری کامــل، که امکان پرداخت را 
نیز فراهم کرده اســت، فواید زیادی برای شرکت های 

پخش دارد و باعث جلوگیری از اتالف پول هایی خواهد 
شــد که قباًل نقدی گرفته می شــد و برنمی گشت یا با 
تاخیر برمی گشــت. در اکوسیســتم پات، ایران کیش 
روی این ابزار تســهیم و تقسیم و تخفیف نیز به وجود 
می آورد تا همچون پروژه آســان خرید بحث پی دی تی 

نیز با این امکانات همراه شود.
شــرکت ایران کیش نرم افزار این محصــول را روی 
دســتگاه مورد نظر پیاده ســازی کرده و موفق شــده 
سیســتم پخش آن را هم مکانیزه کند. در حال حاضر 
نیز فاز پایلوت آن در یکی از شــرکت ها اجرا شده است. 
این محصول هم اکنون تجاری ســازی شــده و در چند 
شرکت پخش در حال نصب است. برخالف وظیفه ذاتی 
ایران کیش که پرداخت است این بار اپلیکیشن پرداخت 
در پله دوم قرار می گیرد. اپلیکیشــن های شرکت های 
توزیع کننــده بزرگ بــا همکاری شــرکت ورانگر روی 
پی دی تی گذاشــته می شوند و در حاشــیه آن نرم افزار 
پرداخت قرار می گیرد. این محصول برای شــرکت های 
توزیع کننده به ویژه آن دســته که تازه شــروع به کار 

کرده اند از نظر اقتصادی بسیار به صرفه است.
پــروژه پی دی تــی بــا حضــور بانــک کارآفرین و 
شــرکت ورانگر در سال ۹۶ رونمایی شــده و در واقع 
مدل جدیــدی از پی دی اِی اســت. در حال حاضر ۱۰ 
کاربر از شــرکت های توزیع کننده صاحب نام دارد، اما 
کاربران بیشتری خواهد داشــت. این ابزار جدید ویژه 
شرکت های پخش و سفارش گیرندگان عمده کاال مانند 
هایپرمارکت ها، سوپرمارکت ها، داروخانه ها و صنوفی از 
این دست است. این دســتگاه با توجه به اتصال آنالین 
به انبار و مجهز بودن به فنــاوری NFC و بارکدخوان، 
ثبت و ســفارش را برای توزیع کنند گان کاال و خدمات 
بسیار آســان کرده و ســفارش گیرنده با صفحه لمسی 
اندرویدی این دستگاه، سرعت باالیی را در تراکنش ها 
و ثبت سفارش ها دارد. از سوی دیگر قابلیت کارتخوان 
این دستگاه مشکل دریافت ســریع وجه شرکت مادر 
پخش را نیز مرتفع کرده اســت و قابلیت های دیگری 
مانند امضا گرفتن از مشتری، داشتن دوربین، خواندن 

QR و مقاومت در برابر ضربات دارد.
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 CNG معرفی محصول: پایانه فروش
پرداخت وجه ســوخت در جایگاه های 
ســوخت همواره یکی از دغدغه های مهم 
مردم و جایگاه داران بوده است. رند نشدن 
عدد میزان ســوخت گیری یک معضل در 
دســتگاه های سی ان جی اســت. در حالی 
که در ســوخت گیری بنزین تنظیم اینکه 
شــما آن عدد را رند و سوخت گیری کنید 
با خودتان است. اما در سی ان جی به دالیل 
ایمنی و... نازل توسط اپراتور نصب و پایان 
ســوخت گیری قطع می شود و کمبود پول 
خرد باعث شــده همواره در داد و ستدها 
بین اپراتور و صاحــب خودرو نارضایتی به 
وجود بیاید. در ســال های گذشــته برخی 
شــرکت ها اقدام بــه نصب پایانــه فروش 
در جایگاه هــای بنزین کرده انــد. اما ایران 
کیش به عنوان اولین شرکت در این حوزه 
اقدام به نصب پایانه فروش در جایگاه های 
سوخت کرده اســت. دستگاه های پرداخت 
CNG دســتگاه هایی لمســی و رنگــی و 
گرافیکی هســتند و فرد به راحتی می تواند 
از طریق آنها پمپ نازل را انتخاب و کارت و 
رمز را وارد و بهای مربوط به آن را پرداخت 

کند. شــرکت پخش نیز به شدت از این 
موضوع اســتقبال می کنــد تا هرچه 
ســریع تر این دســتگاه ها در ســطح 

کشور نصب شود.
پایانه فروش CNG توســط شــرکت ایران 
کیش طراحی شــده و از خصوصیات اصلی 
آن صفحه رنگی و لمســی بودن اســت. این 
پایانه هــا امکان اســتفاده از قلم مخصوص را 

هم دارند و می توانند عالوه بر جایگاه های ســوخت در 
دیگر نقاط هم مورد اســتفاده قرار گیرند. اما مســاله 
مهم این اســت که توســعه پایانه فروش CNG نیاز به 
ســرمایه گذاری بزرگی دارد و بر همین اساس نیازمند 

مشارکت بانک های دیگر است. 
دســتگاه پرداخت الکترونیکی CNG ایران کیش در 
هفتمیــن همایش و نمایشــگاه بین المللی خودروهای 
دوگانه سوز آسیا-اقیانوسیه )آنگوا( که هر دو سال یک 
بار برگزار می شود هم به نمایش درآمده است. همایشی 
که به  طور مشــترک چهار نهاد اتحادیــه گاز طبیعی 
فشرده شده )سی ان جی( ایران، اتحادیه تولیدکنندگان 
تجهیزات ســی ان جی ایــران، اتحادیه ســوخت های 
جایگزین و انجمن ســوخت های جایگزین مســئولیت 
اداره آن را بر عهده داشــتند. حســین قاسمی، مدیر 
پروژه ســی ان جی ایران کیش، در این باره گفته است: 

»این محصول برای نخستین بار در کشور و منطقه 
توســط ایران کیش راه اندازی و اجرایی شد.« شرکت 
پخش فراورده های نفتی در ایران ۳8 منطقه دارد. این 
۳8 منطقه اداره و نظــارت جایگاه ها را بر عهده دارند، 
از همین رو بیشــتر بازدیدکننده هــای محصول ایران 
کیش در نمایشــگاه آنگوا نیز مدیران بخش سی ان جی 

یا کارکنان مناطق مختلف هستند.
تجهیزات سی ان جی با فشــار 22۰ بار کار می کند 
و بــه همین دلیل ســاخت چنین دســتگاهی ایمنی 
و شــرایط خاص خــودش را دارد و بــرای پرداخت 
الکترونیکی جایگاه های ســوخت ساخت یک کیوسک 
با تجهیزات و استانداردهای مرتبط با نصب سی ان جی 
الزم اســت که این کار در ایــران کیش صورت گیرد. 
ایران کیــش اســتانداردهای الزمــه را دریافت، یک 
جایگاه را به عنوان ســمپل نصب و اجرایی کرد و ۱۰ 

جایگاه دیگر نیز در کشــور نصب شده است. 
راه اندازی چهار جایگاه ســوخت در مشهد و 
شش جایگاه ســوخت دیگر در کرج عملیاتی 

شده است. 
پروژه دستگاه پرداخت الکترونیکی 
CNG ایران کیش در بهمن ماه ســال 
۱۳۹۴ کلیــد خــورده و بر اســاس 
آمارهــای موجــود 2۳۱۴ جایــگاه 
سوخت CNG در کشور وجود دارد که 
قرار است 2۵۰۰ کیوسک ایران کیش 
در آنها نصب شود. شرکت های پخش 
فرآورده های نفتی ایران و CNG برای 
تجهیز جایگاه سوخت رســانی با چند 
پیمانکار قرارداد بســته اند که شرکت 
خارجی DEVELCO و شرکت داخلی 
»هوایار« از مهم ترین آنهاســت. ایران 
کیش توانسته با برقراری ارتباط سرور 
»هوایار« با سرورهای خاص این پروژه 
و ســوییچ آن، برنامه ای پیاده سازی 
کند که مصرف مقــدار گاز در نازل ها 
را به ریال تبدیل و ســپس از طریق 
سیســتم کیوســک این شــرکت به 
صــورت پرداخــت الکترونیکی انجام 

شود. 
اجرای این پــروژه بــرای ایران 
کیــش چنــدان ســاده نبــود، زیرا 
برای اجرایی شــدن آن باید چندین 
اســتاندارد را رعایت می کــرد و این 
استانداردها فقط اســتانداردهای حوزه 
پرداخــت نبودند، بلکه اســتانداردهای 
حوزه ســوخت را هم شــامل می شــدند. تفاوت مهم 
کیوسک CNG شرکت ایران کیش با کیوسک هایی که 
روی پمپ بنزین عرضه می شود در استانداردهایی است 
که باید رعایت شــوند. حفظ استانداردها و گذر مراحل 
فنی تجهیز جایگاه های گاز به دســتگاه های پرداخت 
الکترونیکــی به مراتب دشــوارتر از تجهیز جایگاه های 
پمپ بنزین به این دستگاه هاست. شرکت ایران کیش 
برای به ثمر نشــاندن این پروژه ملزم به رعایت دو نوع 
استاندارد بود. نخســت استانداردهای مربوط به نفت و 
گاز که در مساله نصب سرور، کابل کشی، تجهیزات و... 
 HSE رعایت شدند. در تمام مراحل اجرا نیز نمایندگان
 CNG شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت
حضور داشــتند. مورد بعدی اســتاندارد IP مخصوص 
کیوسک ایران کیش بود که این استاندارد هم دریافت 

شده است.
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معرفی محصول: هایپرپات
هر فروشگاهی برای انجام خدمات فروش به نرم افزار 
حســابداری فروش و ســخت افزار صندوق فروشگاهی 
نیاز دارد و بر همین اســاس هم چند ســالی می شود 
که موضوع نوســازی اصنــاف و اســتفاده از صندوق 
فروشگاهی مطرح شده و یکی از الزامات قانون اصناف 
نیز استفاده از صندوق فروشــگاهی است. ایران کیش 
جزو اولین شــرکت هایی بود که با اتحادیه ها و اصناف 
برای ســرمایه گذاری در این بخش یــا ترغیب اتحادیه 
به خرید این دســتگاه ها وارد مذاکره شد. در یک دوره 
بنا بــود برای خرید این دســتگاه ها وامــی در اختیار 
واحدهای صنفی قرار گیرد یا از سود حاصل از تراکنش 
هزینه آن پرداخت شــود. اما هنوز این پروژه به عنوان 
یک پروژه ملی در ســطح کشــور مطرح نشده است. 
هایپرپات نام صندوق فروشگاهی ایران کیش است که 
نیاز فروشــگاه ها را به صورت یکپارچه برطرف می کند. 
محصولی از همگامی سخت افزار و نرم افزار فروشگاهی 

که در ارتباط با پوز هستند. 
در حــال حاضــر فروشــگاه های زنجیره ای شــکل 
گرفته انــد و بســیاری از آنهــا در حــال اســتفاده از 
صندوق های فروشــگاهی هســتند. به نظر می رســد 
فروشــگاه های زنجیره ای مشــتریان اصلــی صندوق 
فروشگاهی هســتند. البته باید گفت بهترین مشتریان 
صندوق فروشگاهی هســتند، اما واقعیت این است که 
این کســب وکار تاکنون به گونه ای بوده که مشــتریان 
خودشان صندوق فروشگاهی را تهیه و فقط برای بخش 
پرداخــت آن یا پوز به شــرکت های پی اس پی مراجعه 
می کردند. در نهایــت تاکنون دســتگاه های پرداخت 
ایران کیش به شکل پی سی پوز به صندوق فروشگاهی 
وصل شده و به گفته مسئوالن ایران کیش این موضوع 
در هیچ زمانی به عنوان یک پکیج مطرح نبوده اســت. 
هرچنــد ایران کیــش و برخی از رقبایــش پکیج این 
محصــول را ارائه کرده انــد، اما به صــورت پروژه ملی 
مطرح نشــده اســت تا این محصول به صــورت پکیج 
در اختیار اصناف قرار گیرد و بر اســاس آمار ارائه شده 
هنوز ۹۹/۹ درصد صندوق فروشــگاهی متعلق به خود 
مغازه دار اســت و پایانه فروش متعلق به پی اس پی. در 
حال حاضر اگر هر مغــازه داری هم اکنون این محصول 
را از ایران کیش بخواهد، محصــول در اختیارش قرار 
می گیــرد، اما اینکه این پروژه بــه عنوان یک محصول 
ملی مطرح و در کل کشــور اجرا شــود و اصناف وارد 

موضوع شوند موضوعی فراتر از تصمیم پی اس پی است.
نکتــه مهم در این میان این اســت که ســخت افزار 
صندوق فروشــگاهی متعلق به ایران کیش نیســت و 
محصول نهایی متعلق به این شرکت است. ایران کیش 
solution provider این موضوع است؛ به عبارت دیگر 
در چنیــن مواردی شــما چند محصــول دارید که در 
نهایــت آن را تبدیل به یک محصــول می کنید، مانند 
محصول پات ســی که شــامل چند محصــول از قبیل 
کنسول ضبط ماشین و محصول پات ایران کیش است. 
همه این موارد در کنار یکدیگر یک راه حل اســت و به 
یک نتیجه نهایی منجر می شود و ایران کیش محصول 

نهایی را تولید می کند. 

به نظر می رســد شــرکت ایران کیش روی صندوق 
فروشگاهی بسیار خوب کار کرده و پایلوت آن اجرایی 
شده اســت، اما صندوق فروشگاهی هم مشابه پات سی 
مشکل سرمایه گذاری دارد. ایران کیش در این زمینه با 
مشکل فنی مواجه نشده  و این محصول جزو محصوالت 
آماده اســت و هر کجا امکانش باشد برای عقد قرارداد 
وارد مذاکــره می شــود و می تواند محصــول را به آنها 
تحویل دهد. اما در حال حاضر موضوع تهیه ســرمایه 
مطرح است، زیرا این محصول جزو محصوالت گران به 
شــمار می رود و باید مصرف کننده یا پذیرنده حاضر به 
پرداخت هزینه اش باشــد یا یک جایی مثل بانک   برای 

آن سرمایه گذاری کند. 
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پیاده سازی سیستم هوش تجاری در شرکت ایران  کیش

هوشمندی سازمانی
پیاده سازی سیســتم هوش تجاری در شرکت کارت 

اعتباری ایران  کیش در سه فاز صورت پذیرفته است:
فاز اول: فاز اول حدوداً شش ماه به طول انجامیده 

است:
  ایجاد واحــد هوش  تجــاری و تعییــن متدولوژی 
پیاده سازی آن مبتنی بر تکنولوژی Oracle شامل پایگاه 
 ،Oracle OLAP ابــزار تحلیلی ،Oracle RAC DB داده
 ETL Oracle و ابــزار OBIEE ابزار مدل ســازی و ارائه

 Data Integrator
  به کارگیــری نیروهــای متخصــص در زمینه های 
نام برده شده از خارج و داخل سازمان و آموزش تکمیلی 

BI  آنها به عنوان تیم
  تیم نام برده شده متشــکل از هشت نفر است شامل 
دو Oracle DBA ، دو کارشــناس ETL و ODI، یــک 
کارشــناسOLAP ، یک OBIEE Administrator  و 

 .OBIEE همچنین دو کارشناس پیاده سازی
  شناخت سیســتم های اطالعاتی موجود در سازمان 
و ســاختار داده های تراکنشــی و تعامل بــا واحدها و 

سازمان های مرتبط.
فاز دوم: حدوداً شش ماه به طول انجامیده است:

  طراحی Data Warehouse و DATA Marها مبتنی 
بر سیســتم های اطالعاتی مدیریت امــور پذیرندگان، 
 ،POS باشگاه مشــتریان، انبار و ردیابی دســتگاه های
سیســتم مدیریت امور مشــتریان و همچنین داده های 

Star تراکنش های بانکی بر اساس مدل داده ای
  ایجاد فرایند ETL روی بستر ODI به کمک زبان های 
برنامه نویســیPL/SQL JAVA  بــر اســاس معمــاری 

DW  و Staging
  ساخت Repository OBIEE بر اساس مدل داده ای 

طراحی شده و DATA MARTها
  ســاخت گزارش های تجمیعی و تفضیلی مورد نیاز 

سازمان.
فازسوم: حدوداً ۹ ماه به طول انجامیده است:

  ایجــاد گزارش های تجمیعی و تحلیلی بر اســاس 
Oracle OLAP های سازمان با به کارگیریKPI

  ارائــه گزارش هــا و محاســبات تحلیلی به ســایر 
سیستم های اطالعاتی در جهت بهبود فرایندهای سازمان

  ارائه گزارش های دقیق و سریع به مشتریان.

رابطه اهداف استراتژیک سازمان و هوش  تجاری
در شرکت ایران  کیش هوش تجاری نه به عنوان یک 
ابزار و یک محصول یا حتی یک سیستم، بلکه به عنوان 
رویکردی جدید در معماری سازمانی بر اساس سرعت در 

تحلیل اطالعات و به منظور اتخاذ تصمیمات استراتژیک، 
دقیق و هوشــمند در حداقل زمان و با حداکثر کیفیت 

ممکن مطرح شده است.
با عنایت به اهمیت هدف گذاری کالن برای ســازمان، 
هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت بــا همکاری معاونان 
و مدیران عملیاتی اقدام به تعریف اهداف اســتراتژیک 
کرده  اند؛ این اهداف ماهیت بلندمــدت دارند و بر کلیه 

فعالیت های روزمره و کوتاه مدت تاثیر می گذارند.
ماحصل برنامه ریــزی اســتراتژیک تدوین ۱۳ هدف 
استراتژیک اســت که به صورت مکتوب در اختیار کلیه 

کارکنان سازمانی قرار گرفته است.

شاخص های عملکرد سازمان و نقش هوش تجاری
شــاخص های کلیدی عملکردی که در سال گذشته 
و مرحله پیاده ســازی مورد اســتفاده قرار گرفته بود در 
ســال جاری مورد بازبینی قرار گرفته و عالوه بر اهداف 
استراتژیک، فرایندهای کلی سازمان که در قالب سیستم 
مدیریت کیفیت تدوین شــده اند نیز مورد بررسی قرار 
گرفتــه و در شــاخص های کلیدی عملکــرد )درخت 

شاخص ها( نمود پیدا کرده اند. 
ساختار درخت شاخص ها در شرکت مطابق شکل یک 
به گونه ای تدوین شــده است که از استراتژی های کالن 
آغاز شده و تا ســطح شاخص های عملکردی و فرایندی 
ادامه یافته و این شــاخص ها در سامانه هوش  تجاری به 

نمایش درمی آیند.
نوع استراتژی: طبقه بندی کلی انواع استراتژی ها بر 
اساس ادبیات برنامه ریزی استراتژیک که شامل رهبری 
در هزینه، توســعه بازار، نفوذ در بازار و ارتقای فرهنگ 

سازمان هستند.
اهداف اســتراتژیک )راهبردی(: هر یک از انواع 
اســتراتژی ها به چند هدف استراتژیک تقسیم می شوند 
که روی هم ۱۳ استراتژی شرکت ایران  کیش را تشکیل 

می دهند.
اهداف کلی: از آنجا که اهداف استراتژیک خیلی کلی 
و بلندمدت هستند الزم اســت جهت اجرا عملیاتی تر و 
کوتاه مدت تر شــوند. ۴۷ هدف کلی برای شرکت ایران  

کیش تعریف شده است.
شاخص های عملکردی )KPI(: سنجه هایی هستند 
که برای اندازه گیری اهداف کلی شــرکت مورد استفاده 
قرار می گیرند. این ســنجه ها به تعداد 8۳ شاخص برای 

شرکت ایران  کیش شناسایی شده اند.
شاخص های فرایندی: برای شرکت ایران  کیش ۱8۰ 
فرایند تعریف شــده اســت که هر یک از شاخص های 

عملکردی با یک یا چند فرایند سازمانی در تعامل است 
و بــرای اندازه گیری فرایندها از شــاخص های فرایندی 

استفاده می شود.
آنچه به سامانه هوش  تجاری مربوط است شاخص های 
عملکردی و شاخص های فرایندی است که در گزارش ها 

و داشبوردهای مدیریتی به نمایش درمی آیند.

نقش سامانه هوش تجاری در بهبود عملکرد سازمان
مدیریت درست سازمان ها نیازمند استفاده مناسب از 
ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات مانند سیستم های 
هوش تجاری اســت. هوش تجاری در زمینه های زیر به 
مدیران شــرکت ایران  کیش کمک شایانی کرده است: 
پیش بینی رفتار پذیرندگان، شناسایی فرصت های بازار، 
درک درآمدها و هزینه های واقعی، مدیریت کردن بهتر 

موجودی ها

قابلیت های سامانه
ویژگی های منحصر به فرد داشــبوردها و گزارش های 

سامانه از قرار زیر است:
دسترسی: دسترسی به این گزارش ها مطابق سلسله 
مراتب سازمانی فراهم شده است و همه کاربران لزوماً به 

همه گزارش ها دسترسی ندارند.
گرافیک: بسیاری از اطالعات ارائه شده در داشبوردها 

به صورت گرافیکی است.
کاهــش جزئیات ارائه شــده: بــرای جلوگیری 
از ســردرگمی بیننده فقط اطالعــات مهم در صفحات 
اصلی گزارش ها نمایش داده شده و جزئیات مربوطه در 

صفحات دیگر نشان داده می شوند.
نمایش شاخص های )KPI( مهم: در اکثر گزارش ها 
فقط شاخص های کلیدی و مهم که بیانگر عملکرد کلی 

شرکت ایران  کیش است به نمایش درمی آیند. 
همچنین در داشــبوردهایی که مختص مدیران عالی 

سازمان است امکانات زیر افزوده شده است:
  داده های مرتبط با صنعت پرداخت کشور

  اطالعات مربوط به عملکرد رقبای شرکت ایران کیش
  مقایسه عملکرد شرکت ایران  کیش با سایر رقبا

مزیت رقابتی سازمان
مطابق بررسی های صورت گرفته و به گواه کارشناسان 
سامانه هوش  تجاری، شرکت ایران  کیش دارای برترین 
سامانه هوش  تجاری در بین رقبای خود است. این برتری 

در زمینه های زیر است:
  اصالح ســاختار ســازمانی جهت بهبــود عملکرد

BI واحد
  وجود تیم تحلیل کسب و کار در کنار تیم برنامه نویسی

  طراحی مناسب گزارش ها و داشبوردها مطابق اصول 
پذیرفته

  اســتفاده از مشــاوران زبــده داده کاوی جهت غنا 
بخشیدن به محتویات سامانه

  شرکت ایران کیش در دو ســال متوالی )۹۵ و ۹۶( 
موفق بــه اخذ تندیــس بلوغ هوش  تجاری در ســطح 

پیاده سازی و بهره برداری شد.

شکل 1- ارتباط بین اهداف و شاخص ها

نوع استراتژی اهداف استراتژیک اهداف کلی شاخص های عملکردی
)KPI(

شاخص های فرایندی
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امسال سومین سالی اســت که ایران کیش در 
نمایشگاه حضور دارد. برآورد شما از دوره هایی 
که در نمایشگاه حضور داشــتید چیست؟ چه 
دســتاوردهایی برای شــما داشــته است؟ آیا 

دستاورد آن مثبت بود؟
این نمایشگاه با نمایشــگاه هایی که در حوزه کاری 
ما برگزار می شــود متفاوت اســت. تخصصی بودن 
این نمایشگاه وجه تمایز آن است؛ یعنی برای عموم 
نیست. افرادی در آن حاضر می شوند که در سیستم 
بانکی جایگاهی دارند. از نظر سطحی با نمایشگاه های 
دیگر متفاوت اســت. فردی که برای این نمایشگاه 
می آید صرفاً برای بازدید نمایشــگاهی نیامده بلکه 
برای شــرکت درهمایش بانکــداری الکترونیکی و 
نظام هــای پرداخت آمده، در کنار آن از نمایشــگاه 
هم بازدید می کنــد. بنابراین می تــوان گفت گروه 
نخبگان در این همایش حضــور دارند. این همایش 
برای ما نیز مهم است همه بانک های شرکت کننده 
و بازدیدکنندگان در ســطح عالی هســتند و برای 
ما به عنوان یک شرکت ســرویس دهنده از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت.ما در طول یک ســال سعی 
میکنیم افــرادی را مالقات  کنیم تا ســرویس ها و 
خدمات خــود را معرفی کنیم اما طی این دو ســه 
روز نمایشگاه بدون واســطه با آنها آشنا می شویم و 
ازاین محل بهره می بریم تا محصوالت خود را عرضه 
کنیم. مراجعه کنندگاندو گروه هستند: افرادی که با 
ما طرف قرارداد هستند و کســانی که با ما قرارداد 
ندارند. ما بــرای آنهایی که طرف قرارداد شــرکت 
نیستند کار مارکتینگ انجام می دهیم. شرکت هایی 
که با ما طرف قرارداد هســتند نیز برای ایران کیش 
مهم اند تا عالوه بر محصوالتی که استفاده می کنند 
از محصوالت جدید مــا نیز آگاه شــوند.همینطور 
کارشناسان ونخبگانی که در قالب فین تک و استارت 
آپ ها و یا عالقه مندان صنعت از همایش بازدیدمی 

کنند که بسیار مورد توجه شرکتند.
شما پس از هر نمایشــگاه بازخوردها را دریافت 

می کنید؟

بله همیشــه. البته این مساله ای نیست که به دقت 
قابل اندازه گیری باشــد اما به طور مشخص پس از 
هر نمایشگاه با مدیران مختلف در سطوح مختلف 
مالقات هایی داشــتیم و در تمام دوره های گذشته 
پس از اتمام نمایشــگاه قراردادهــای جدیدی نیز 

منعقد کردیم.
اما در حوزه ســرویس هم اکنون ســبد محصوالت 
کاملــی داریــم کــه می توانیــم بــه بانک های 
بازدیدکننــده ارائــه دهیم. به این صــورت هم ما 
این شانس را داریم که با بانک ها آشنا شویم و هم 
آنها این شــانس را دارند که با محصوالت جدید ما 

آشنا شوند.
پس رویکرد شما در نمایشــگاه امسال معرفی 

محصول خواهد بود؟
بدیهی است. بخشــی از این معرفی محصول ارائه 
خدمت اســت زیرا خدمت هم بــه نوعی محصول 
اســت. عالوه براین به آنها می گوییم که شــرکت 
ایــران کیش چه مســیری را طی کرده اســت و 

شاخص ها را ارائه می دهیم.
در تمام دوران نمایشگاه درختی را نشانه شرکت 
ایران کیشقرار دادید. این درخت تمام این سال ها 
تغییر هم کرده است.در مورد این نشانه توضیح 

دهید؛ چرا در این سال ها تغییر کرده است؟
سال ۹۳ در همایشی به دلیل اینکه زمان زیادی به 
ســخنرانی من تعلق گرفت بدون آنکه انتظارسطح 
اســتقبال از آن را داشته باشــم به طور اتفاقی در 
مورد موضــوع ECOLOGICAL FOOTPRINTو 
محیط زیســت صحبت کردم.متاسفانه با جسارت 
تمام می گویم امروزه بحث محیط زیست درخیلی 
جاها به ژست و مد بدل شــده است، بدون اینکه 
دغدغه واقعی کســی باشد. حرف هایی که می زنیم 

یا قول هایی که می دهیم عملی نمی  شود.
در آن ســال در همان نمایشگاه تصمیمات مهمی 
گرفتیــم. اول اینکه پس از ســخنرانی همه ما را 
به عنوان افرادی می شناســندکه به محیط زیست 
یا به مســئولیت اجتماعی عالقه داریم.زیرا محیط 
زیست بخشی از مســئولیت اجتماعی است. وقتی 
از ردپــای اکولوژی صحبت می کنیــم دیگر بحث 
محیط زیســت مطرح نیســت، موضوع وظایف در 
اجتماع هم مطرح اســت. زیرا اگر ما وظایف خود 
را در اجتماع به خوبی انجام دهیم، قطعاً به ســهم 

خودمان به زمین و آسمان نیز اهمیت داده ایم.
ســپس ازرنگ های ســفید و ســبز بــه صورت 
مشــخصبرای غرفه هایمان اســتفاده کردیم. اگر 
دقت کرده باشــید، در تمام این سال ها غرفه ها و 
همه وسایل مان ســفید بود. لباس بچه ها سبز بود.

درختی هم داشــتیم که ســفید بود. این درخت 
نماد عالقه ما به محیط زیســت اســت. در پشت 
آن درخت هم چنــد حلقه بود که نشــان دهنده 
سنگی است که در آب افتاده و موجی ایجاد کرده 
است؛ یعنی ترکیبی از تکنولوژی و طبیعت. درخت 
ایران کیش است. این درخت در سال های مختلف 
بار داد و نشــان دهنده وضعیت شرکت بود. اگر به 
خاطر داشته باشید، ایران کیش در سال های اولیه 

مدیرعامل شرکت ایران کیش:

به حفاظت از محیط زیست اعتقاد داریم
شرکت ایران کیش امسال ســومین سالی است که در همایش 
بانکداری الکترونیکــو نظام های پرداخت حضــور دارد. این 
شــرکت  در این سال ها با فراز و نشــیب هایی روبه رو بوده اما 
هم اکنون به گفته صادق فرامرزی، مدیرعامل این شرکت، درخت ایران کیش به 
بار نشسته است و میوه می دهد. شرکت ایران کیش در نمایشگاه امسال نیز با 

رویکرد جدیدی حضور می یابد. عالوه بر ارائه سرویس های مختلف این شرکت 
در زمینه محیط زیســت نیز فعالیت هایی صورت داده است. در خصوص این 
فعالیت ها و نحوه حضور شــرکت ایران کیش در همایش بانکداری الکترونیکی 
و نظام های پرداخت گفت وگویی با صادق فرامــرزی انجام دادیم که در ادامه 

می خوانید:

از سال ۹۳ که من این سمت را بر عهده 
گرفتم دیگر سررسید چاپ نکردیم. در 

همان سال مدرسه ای را در شهر ری سبز 
کردیم، سال بعدش درخت کاشتیم، سال های 

بعد کتاب کودک درحوزه پرداخت نوشتیم 
ساختیم. بسیاری از افراد که در مورد محیط 

زیست شعار می دادند تازه امسال اعالم 
کردند سررسید منتشر نشود. ما چهار است 
که سررسید نداریم. در آن سال ها به ما هم 

اعتراض کردند و هم استقبال شد
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اوضاع ناپایداری داشت. سال بعد درخت برگ داد 
و برگ ها را هم ما درست نکردیم، از یادداشت های 
نخبگان ساخته شــده بود؛ یعنی کمکی است که 
دیگران به ما کردند. ســال بعــدش برگ ها را ما 

گذاشتیم. سال های آتی گل داد.
امسال چه تغییری خواهد کرد؟
امسال میوه،آن هم انار می دهد.

انار مظهر چیست؟
انــار را وقتی باز می کنید مملــو از دانه های منظم 
اســت. به نظر من انار می تواند نماد سازمان منظم 
باشــد. میوه ای که از دانه کوچک شکل می گیرد و 
تبدیل به محصول شده اســت و نظم در آن دیده 
می شــود و فواید بســیاری هم دارد. در عین حال 
میوه عاشــقانه ای نیــز هست.ســعی می کنیم در 

نمایشگاه هم هدیه مان انار باشد.
شــما به انار به عنوان نماد سازمان منظم اشاره 
کردید. به نظرتان آیا ایران کیش سازمانی مرتب 

است؟
در حال بهبود اســت. از زمانی که مــن به عنوان 

مدیرعامل انتخاب شده ام سعی کرده ام ایران کیش 
را به یک سازمان ماتریســی تبدیل کنم. سازمان 
ماتریســی در دید کســی که ماتریسی را نشناسد 
سازمانی نامرتب به نظر می آید. سازمان ماتریسی 
از قاعــده چارت محوری فاصلــه دارد. در نظر من 
شکل چارت سازمانی با دید ماتریسی تغییر خواهد 
کرد. دید ماتریســی چون ظاهــر نامنظمی دارد 
هم می تواند تبدیل به آشــوب شود وهم می تواند 
به رشــد بدل شــود. چه زمان به آشــوب تبدیل 
می شود؟ وقتی صاحبان سازمان، سازمان ماتریسی 
را نشناسند؛ به عنوان مثال در دید ماتریسی مدیر 
پروژه بدون واســطه با کارشناس صحبت می کند، 
اگر سازمان ماتریسی را نشناســید، فکر می کنید 
دخالت می کند. نظم ســازمان را بــه هم می ریزد. 
اقتدار مدیر را زیر سوال می برد. اما وقتی مدیران، 
از ارشــد تا زیرمجموعه ها، این دید را بشناســند 
می فهمند این خاصیت سازمان ماتریسی است. از 
ابتدای فعالیت خود تالش می کردم ســازمان نظم 
مشخصی در حوزه ماتریسی داشته باشد؛یعنی یک 

نظم در بی نظمی مشــخص. به نظر من این اتفاق 
افتاده اســت، البته دچار نواقصی هم هستیم.این 
شکل اجرایی کار است و از لحاظ ظاهری نیز سعی 
کرده ایم ســازمان منظم باشــد.در حوزه محصول 
نیز شــرکتی هســتیم که با قدرت می گویم سبد 

محصول تولیدشده توسط خود را دارد. 
شرکت ایران کیش برای مسئولیت اجتماعی خود 

چه فعالیت هایی انجام داد؟
از ســال ۹۳ که من این ســمت را بر عهده گرفتم 
دیگر سررســید چــاپ نکردیم. در همان ســال 
مدرسه ای را در شهر ری سبز کردیم، سال بعدش 
درخت کاشــتیم، ســال های بعد کتــاب کودک 
درحوزه پرداخت نوشتیم ساختیم. بسیاری از افراد 
که در مورد محیط زیســت شــعار می دادند تازه 
امسال اعالم کردند سررسید منتشر نشود. ما چهار 
است که سررســید نداریم. در آن سال ها به ما هم 

اعتراض کردند و هم استقبال شد.
 ECOLOGICALشــاخص های ســال  هــر 
FOOTPRINTرا اعالم می کنند.چهار ســال پیش 
شــاخص 2.۶ بود؛ یعنی 2.۶ از ســهم روزمان را 
مصرف می کنیم. ما به عنوان پدران و مادران ملک 
یا پولی برای نســل آینده بــه ارث می گذاریم اما 
حواس مان نیســت نســل آینده هوا و آب و زمین 
ندارد. عمر زمیــن رو به پایان اســت. با این همه 
ژست تبلیغاتی باید در عرصه محیط زیست اتفاقی 
می افتاد، اما امسال این شاخص 2.۶۵ است و رو به 
افزایش.به همین دالیل می گویم بیشــتر از اینکه 
عمل کنیم ژست محیط زیستی گرفته ایم. البته ما 
هم گاه ژست گرفتیم اما حداقل سعی کردیم ادای 
طرفداری محیط زیســت راهمراه با عمل درآوریم 

وادا درآوردن هم درجای خود مهم است.
وقتی موضوعی را مطرح می کنیم ناخوادآگاه باید 

به خاطر آن موضوع کارهایی انجام دهیم.
حداقل چهار سال پای آن ایستادیم و موضع خود 
را تغییــر ندادیم. درخت را حفــظ کردیم. درخت 
چندین بار شکســت. ما آن را دوباره ساختیم. در 
نمایشگاه فابای امســال درخت های کوچک دور و 
اطراف آن کاشــتیم. تمام آنها مفهوم دارد؛ یعنی 
این درخت رشــد کرد و درختــان دیگری هم در 
کنارش رشد کردند. دراین زمینه ابایی هم نداریم 

که بگوییم ادای کار خوب کردن را درمی آوریم.
فکر نمی کنید کلیشه است؟ چون کلیشه برخی 

اوقات خوب است.
کلیشــه یک بار اتفــاق می افتد. ما هرســال این 
فعالیت ها را انجام دادیم بدون اینکه ژست بگیریم 
یا کار تبلیغاتی انجام دهیم.خیلی خونســرد و آرام 
و بی ســر و صدا کار خود را انجام می دهیم، چون 
به آن اعتقاد داریم. خیلی هم خوشــحالم که بعد 
از چهار ســال بقیــه نیز به این نتیجه رســیده اند 
که سررسید منتشــر نکنند. ما در مورد بازسازی 
مدرسه خیلی اذیت شدیم، چون آموزش و پرورش 
همــکاری الزم را نمی کرد. حتی به آنها گفتیم کار 
تبلیغاتی نمی کنیم، از آرم و اســم ایران کیش هم 
استفاده نمی کنیم.البته مدرسه خاطره خوبی بود. 
هنوز با آنها ارتباط داریم. کارت پستال های شرکت 
نقاشی بچه های آن مدرســه بود. این کارها به من 
حس خوبی می دهد چون کار طاقت فرساســت و 
همیشه در حال فعالیت هستیم و این مسائل باعث 

می شود کارمان جذاب تر شود.
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سال ۹۶ در معاونت پذیرندگان چه فعالیت هایی 
انجام شده است؟ در نرم افزار پات امکاناتی برای 
پذیرندگان در نظر گرفتید، چه دســتاوردهایی 
داشتید؟ هم اکنون وضعیت پذیرندگان و فروش 

ما در شهرستان ها به چه صورت است؟
در همایش سال گذشته امســال را سال تراکنش 
و بهبود کیفیت در نظر گرفتیــم. به همین خاطر 
نیز امســال کارهایی را آغاز کردیم. از ابتدای سال 
رنکینگ های نمایندگی ها را با شــاخص پنج روی 
تعداد تراکنش و شاخص ســه روی مبلغ تراکنش 
تعیین کردیم. به همین خاطر همه اســتان های ما 
تصمیم گرفتند در این مورد بازاریابی کیفی خوبی 
انجام دهند. در عین حال ســعی کردند مشتریانی 
را که قباًل تراکنش باالیی نداشتند ترغیب کنند تا 

میزان تراکنش های خود را افزایش دهند.
بــه همین خاطر به ســراغ پذیرنده هــا رفتند و با 
راه های گوناگون آنها را به مشــتریان وفادار تبدیل 
کردند. این راه ها می تواند تعویض دستگاه ها یا ارائه 

سرویس مناسب باشد.
یکــی دیگــر از فعالیت های ما تغییــر نحوه پی ام 
کردن بود.پیش از این پشتیبان ها به سراغ مشتری 
می رفتنــد و در ماه اول بیشــتر فعالیت ها را انجام 
می دادنــد، اما هم اکنون در مــاه اول باید حداکثر 
۶۰درصد فعالیت ها را انجام دهند. حتی روی طرح 
دیگری کار می کنیم تا این موضــوع را به هفته و 
روز کاهــش دهیم؛ یعنی اجازه ندهیم پشــتیبان 
به مغازه ها برود و فقط سری بزند. باید کنیم وقت 
خود را به مشتریان اختصاص دهد، با آنها صحبت 

کند و بیشتر تعامل داشته باشد.
شــرکت ایران کیش پایانه های قدیمی بسیاری 
دارد. چه برنامه هایی برای استفاده های بهینه از 

این پایانه ها دارید؟
در ایــن زمینــه دو فعالیــت انجــام می دهیــم. 
اول اپلیکیشــن های آنها را بــه روز می کنیم، زیرا 
دستگاه های قدیمی مانند هایپر دستگا ه های خوب 
و از برندهای برتر جهانی هســتند اما ما مشــکل 
اپلیکیشــنی روی دســتگاه های کارتخوان نداریم. 
وقتی این مشــکالت را حل کنیم این دســتگاه ها 

به چرخــه بازمی گردند. به همیــن خاطر از واحد 
آی تی درخواســت کردیم این مشکالت را برطرف 
کند. از دیگــر فعالیت های ما این اســت که برای 
دســتگاه های قدیمــی پین پــد نصــب می کنیم.

پین پدی که مشتری روی پیشخوان قرار می دهد و 
می تواند از دستگاه های قدیمی مانند دستگاه های 

نو استفاده کند.
فکر می کنید با این فعالیت ها چقدر موفق شده اید 

دستگاه های قدیمی را به چرخه بازگردانید؟
ما قول دادیــم با تغییر نرم افزاری تا ۴۰ درصد این 
دســتگاه ها را به چرخه بازگردانیم. اعتقاد داریم از 

این دستگاه ها حتماً استفاده خواهد شد.
یکی دیگر از کارهایی که امسال انجام دادیم، نصب 
مودم هــای ADSL و مودم های وای فای ایرانســل 
اســت. با برخی از آنها قــرارداد بســته ایم و جلو 
می رویم. از وای فای ایرانســل استقبال خوبی شد. 
آقای مدیرعامل دستور خرید را دادند و ۹۴ درصد 

پذیرندگان تراکنش هایشان افزایش یافت.
با توجه به فعالیت های رقیبان، برنامه ایران کیش 
برای نوسازی شــبکه های پایانه فروش به طور 

اخص چیست؟
در دو ماه آینــده طرحی داریم که دســتگاه های 
قدیمی را با دســتگاه های نو تعویض کنیم؛ یعنی 
مجــوز ایــن کار را دریافــت کردیم. ایــن دوماه 
آزمایشــی انجام دادیم. اگر تعــداد تراکنش ها به 
اندازه ای که مدنظر ما بود افزایش یابد، همین روند 

را تا سال آینده تداوم خواهیم بخشید.
فکر می کنید با ایــن فعالیت ها می توانید با دیگر 

رقیبان رقابت کنید؟
رقیبان کارهایی انجــام می دهند که گاه غیرعادی 
هستند؛ به عنوان مثال شــرکت هایی که به بانک 
متصل هســتند ناگهــان تصمیــم می گیرند تمام 
دستگاه های خود را تعویض کنند. مشخص نیست 
چه اتفاقی برای دستگاه های جمع شده می افتد. با 
چه ســرمایه گذاری ای این کار را انجام می دهند. 
اما ما با همــان تعداد دســتگاه های قدیمی خود 
هنوز بازاری را از دست نداده ایم. همچنان با همان 
شدت و حدت سال گذشــته فعالیت خود را پیش 

می  بریم. در مقایســه با آنها که دستگاه های خود 
را تغییر داده اند دســتگاه های مــا تفاوت چندانی 
ندارند. ما همچنان مقام پنجــم تعداد تراکنش را 
داریم. به نظر می آید پذیرنده ها به ســمت شعب و 
امکانات می روند تا دستگاه. ما دستگاه های هایپر و 
ان جی نیکو را داریم. هیچ مشکلی هم ندارند. امور 
پذیرنده ها هم خود را وارد حیطه وظایف توســعه 
بازار نمی کند. ما موظف هستیم بهترین سرویس ها 
را به مشــتریان ارائه دهیم و مشتری هم تصمیم 

می گیرد که تمایل دارد با کدام شرکت کار کند.
بیشتر با چه صنف هایی همکاری می کنید؟

چهار صنف برتر هســتند که ما بــا آنها همکاری 
می کنیم. این چهار صنف بیشترین تعداد تراکنش 

را دارند.
چرا این چهار صنف برتر شدند؟

ما پذیرنده ها را انتخــاب نکردیم. تحلیل کردیم و 
دریافتیم که این چهار صنف بیشترین تراکنش را 
دارند. با توسعه بازار نیز به این نتایج رسیدیم. البته 
نه تنها برای ما که برای همه این طور اســت، زیرا 

تراکنش خرد در این اصناف رخ می دهد.
پشــتیبانی از پذیرنده ها به چــه صورت انجام 

می شود؟
پشتیبانی یک پیشگیرانه اســت که فرد از طریق 
پی ام هر دوماه یک بار به مشتری مراجعه می کند. 
در این پی ام یک دستور العمل چندصفحه ای وجود 
دارد. وقتی به مشــتری مراجعه می کنید، از وضع 
ظاهری تا برخــورد کالمی، کاری کــه باید روی 
دستگاه  کارتخوان انجام شود، توضیحاتی در مورد 
جشنواره ها و ســایر امکانات شرکت و نصب پات و 
توضیحات نرم افزار پات در آن دستورالعمل وجود 

دارد.
برای اینکه مشتری مجبور نباشد برای درخواست 
کال با ما تماس بگیرد سیســتم، رولــی را که در 
دوماه گذشته مصرف کرده است محاسبه می کند 
و در نرم افــزار اندرویدی که دراختیار پشــتیبان 
استقرار می گیرد و براساس همان محاسبات رول ها 
تحویل داده می شود.بعد از آن هم تماس مشتری 

برقرار می شود. 

معاون پذیرندگان ایران کیش:

 با جدیت سال گذشته
به فعالیت خود ادامه می دهیم

شکی نیست که شــرکت کارت اعتباری ایران کیش به عنوان 
یکی از پیشــگامان صنعت پرداخت کشــور، برای رسیدن به 
برنامه ریزی های کوتاه و  با  آرمان ها و چشم اندازها، هرروزباید 
بلندمدت، خود را از حیث حفظ و یا افزایش ســهم بازار و همین طور حرکت 
در مســیر تکنو لوژی های روز دنیا، آماده و پویا نگاه دارد. در این بین البته 
رقابت با همتایان نیز مزید برعلت این حرکت و پویایی شــده است. بی تردید 

در این میان، واحد امور پذیرندگان این شــرکت، این روزها وظیفه مهمی را 
بردوش یدک می کشد . وظیفه مهمی که سیدقاسم موسوی به عنوان معاونت 
این بخش، آن را هدایت می کند. از همین رو بدندیدیم تا به ســراغش برویم 
و ازحال و هوای پشــتیبانان و پذیرندگان در ســالی که در حال عبور از آن 
هستیم بپرســیم و البته از پیش بینی هایش درباره سالی که باید به آن ورود 

کنیم بیشتر بدانیم.
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مانیتورینــگ کردن پذیرندگان یکــی از کارهایی 
است که چندماهی اســت آغاز کرده ایم. پشتیبان 
به پذیرنــده مراجعه می کند، علت کاهش تراکنش 
را جویا می شــود و سعی می کند مشکل را برطرف 
کند. بررســی های ما نشان دادپذیرندگانی که افت 
تراکنش پیدا می کردنددستگاه هایشان خراب شده 
اســت و وقتی پشــتیبان مراجعه می کند متوجه 

اشکال می شود. 
دفعه پیش که با شما صحبت کردم در مورد نظام 
پاداش و جریمه بحث هایی مطرح شد. این نظام 

به چه صورت است؟
نظــام پرداخــت کارکنان پشــتیبانی براســاس 
کارمزدی تعیین شده است. نسبت به سال گذشته 
به این نظام فعالیتــی اضافه کرده ایم. یعنی مبلغی 
را که از درآمد تراکنشــی آنها به دســت می آمد 
افزایش دادیــم؛ بدین معنا که در حدود ۴۰ درصد 
به درآمد آنها از محل تراکنش ها اضافه شده است. 
به پشتیبان ها دستگاه ها لینک شدند و مسئول آنها 
هستند. تراکنش این دســتگاه ها هرچقدر بیشتر 

باشد درآمد پشتیبان ها هم افزایش می یابد.
جریمه ها به چه صورت است؟ 

ما قــرارداد را براســاس پــاداش و جریمه تنظیم 
کرده ایم. یعنی اعالم کرده ایم هر فعالیتی که انجام 
می دهند پولی به آنها پرداخت می شــود. در حین 
اینکه پاداش می دهیم جریمه هم درنظر گرفته ایم؛ 
یعنی تا ســاعتی زودتر فعالیت های خود را انجام 
دهند پولی به عنوان پاداش می گیرندو تا ســاعتی 
دیرتر انجام دهند پولی به عنــوان جریمه در نظر 
گرفته ایم. پــس قرارداد یک پایه اولیه مبلغی دارد. 
روی ایــن عدد جریمه و پاداش بــرای هرفعالیتی 

تعیین کردیم.
این جریمــه باعث اعتراض پذیرندگان نشــده 

است؟
اسم آن جریمه اســت ولی همه پاداش را دریافت 

می کنند. 
برنامه آموزشــی داشــتید. در مورد این برنامه 

بگویید.
هر شــش ماه یک بار مسئوالن فنی همه استان ها 
آمــوزش می بیننــد. در شــهریورماه امســال نیز 
آنها از طریــق ویدئوکنفرانس آمــوزش دیدند. از 
شهریورماه کار دیگری را آغاز کرده ایم. شنبه های 
هرهفتــه ویدئوکنفرانس داریم. هــر هفته با تمام 
روسای دفاتر و کارمندان و روسای ستادی و تمام 
همکاران اســتانی ویدئوکنفرانــس داریم و تمام 
مســائل هفته گذشــته را با هم بازبینی می کنیم. 
یکــی از فعالیت هایی که توســط ویدئوکنفرانس 
موفــق به انجام آن شــدیم، بحث اســتخدام های 
ماست. احساس کردیم نحوه استخدام در استان ها 
کیفیت مناســبی ندارد و نیاز اســت که چند نفر 
دیگر در اســتخدام نیروها دخیل باشــند. در امور 
پذیرندگان کمیته جذب تشــکیل دادیم که شامل 
سه نفر از رئیســان ادارات اســت: ادارات کنترل، 
ادارات برنامه ریزی و پشــتیبانی و رئیس اداره که 
درخواست می کند افراد استخدام شوند. هرکجای 
کشــور چه در تهــران چه در خــارج از تهران در 
هر سطحی بخواهیم نیرو اســتخدام کنیم کمیته 
جذب بایــد از طریق ویدئوکنفرانــس با فرد مورد 
نظر مصاحبه ای انجام دهــد. اگر این تیم از طریق 
ویدئوکنفرانس نتوانست نتیجه مورد نظر را کسب 
کند، آن فرد باید به تهــران بیاید و رودررو با این 
کمیتــه مذاکره و مصاحبه کند تــا این کمیته در 

مورد او به نتیجه برسد.
چقــدر ازایــن آموزش های مجازی اســتقبال 

کرده اند؟
اولین دوره را به صورت تســتی و آزمایشی برگزار 
کردیم، زیاد اســتقبال نشــد. کیفیت پایینی هم 
داشــت اما نقاط ضعف و قوت آن مشــخص شد و 
امیدواریم پایان ســال که آموزش بعدی را برگزار 

می کنیم نقاط ضعف ازبین رفته باشد.
به نظر می آید هزینه ها را کاهش می دهد و دغدغه 
شــرکت را که هر شــش ماه یک بار باید آموزش 
برگــزار کند و چــه مطالبی آمــوزش دهد از بین 
می برد. اگر قصد دارند در مورد یک موضوع خاص 
صحبت کنند، شــنبه همان هفته جلسه را برگزار 
کنند و در مورد همان موضوع خاص بحث شــود 
و دیگر نیازی نیست تمام مطالب جمع آوری شود. 
به نظر من مزایای زیــادی دارد اما باید طریقه ای 
که آموزش انجام می شــود، یعنی ویدئوکنفرانس، 

اصالح شود.
پس به این موضوع خوش بین هستید؟

بله حتماً. در هفته دو تا سه نوبت با ویدئوکنفرانس 
با نیروهای خود در حال بحث و جدل هســتیم تا 

بتوانیم مسائل را به راحتی حل کنیم.
نشســت هایی که هر شــش ماه یک بار برای 
پذیرندگان برگزار می شــود آیا دستاوردهایی 
دارد؟ چه لزومی دارد که هر شــش ماه یک بار 

چنین نشست هایی داشته باشیم؟
در گذشــته هر ســال یک بــار نشســت برگزار 
می کردیم و زمان آن همایش بــه صورتی بود که 
به جمع بندی و تقدیر و تشکر می گذشت و فرصت 

نمی شد به مسائل فنی و چالش بپردازیم.
تصمیم گرفتیم پایان شــهریور هــم همایش فنی 
اجرایی برگزار کنیم. در این همایش چالش ایجاد 
می کنیم و هم اندیشــی صورت می گیرد تا بدانیم 
کجای راه را اشــتباه می رویم؛ اگر شــش ماه اول 
را اشتباه رفته ایم، مشــکالت را استخراج کنیم تا 
شش ماه بعد اصالح امور داشته باشیم. ما همچنین 
فکر کردیم که در شــش ماه اول سال دستاوردها 
و محصوالت جدیــدی داریم که دفاتر اســتان ها 
به خوبی با آنها آشــنایی ندارند و مسلط نشده اند. 
بهتر اســت پایان شش ماه اول جلســه ای داشته 
باشیم تا دســتاوردهای شش ماه اول در شش ماه 
دوم در بدنه شرکت و استان ها اجرایی شود. اولین 
دوره هم که شــهریور برگزار شد بســیار مناسب 
بــود. در این دوره در مورد پــات صحبت کردیم و 
کارگروه تشــکیل دادیم تا مســائل را نزدیک تر و 
رودررو بررسی کنیم.بسیاری از موضوعات در این 
جلسات فنی روشن می شود که متاسفانه در جلسه 

آخر سال موقعیتی به وجود نمی آمد.
صحبت از پات کردید؛ دو مساله در اینجا مطرح 
اســت. اول اینکه پذیرندگان مسئول نصب پات 
شــدند و دوم اینکه پات می خواست امکاناتی را 
در اختیار پذیرندگان قرار دهد. در مورد این دو 

موضوع توضیح می دهید؟
نرم افزار پات در شــروع خوب پیش رفت، اما برای 
ما جالب بود که در بسیاری از شهرها ضریب نفوذ 
موبایل بســیار پایین است یا ســن فرد باالست و 
نمی توانــد از چنیــن نرم افــزاری اســتفاده کند. 
مهم ترین مشــکل ما در نصب پــات عدم حضور 
پذیرنده در فروشــگاه اســت. پذیرنــده اصلی در 
فروشــگاه حضور ندارد. بیشــتر شــاگرد مغازه ها 
در فروشــگاه هستند و صاحب فروشــگاه نیست. 
بنابراین نتوانســتیم پات را نصب کنیــم و اجازه 
نمی دهیم که برای فروشــندگان پات نصب شود، 
چون نمی خواســتیم همه به تراکنش های پذیرنده 
دسترسی داشته باشند. مهم ترین عاملی که جلوی 

ما را گرفته همین موضوع بوده است.
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فین تک ها، این استارت آپ هایی که چند سالی است 
در میان ترندهــای مطرح فناوری دنیا قــرار گرفته  و 
تبدیــل به یکــی از کانون های جذب ســرمایه گذاری 
شده اند، موج شــان به ساحل کســب وکاری ایران هم 
رسیده اســت. اساســاً اهمیت این اســتارت آپ ها در 
کنار ارزش آفرینی و ارائه خدماتی برای تســهیل امور 
مختلف زندگی در نوآورانه بودن آنهاســت. ویژگی ای 
که به خصوص در جذب و حفظ مشــتریان نسل هزاره 
سوم نقشــی کلیدی ایفا می کند و ســیر تحوالت آن 
به قدری شــتاب گرفته  اســت که با یک غفلت ساده 
می تواند کسب وکاری با سابقه چندین ساله را به ورطه 

ورشکستگی بکشاند.
به طور قطع نمی توان تاثیر همین ویژگی را در تالش 
شــرکت های مختلف برای همکاری با اســتارت آپ ها 
یا حمایت از آنهــا نادیده گرفت. به طــوری که حتی 
بســیاری از سازمان ها و شــرکت های قدیمی نیز برای 
عقب نماندن از روند تحوالت تکنولوژیک دنیا بخشــی 
از پروژه های خود را با کمــک همین ایده های خالقانه 
پیش می برند و اگر کمی آینده نگر باشــند، به ســراغ 
اســتارت آپ های خارج از مجموعه خودشان می روند، 
تا هم محصــوالت جدیدی عرضه کنند هم به رشــد 

مجموعه این اکوسیستم کمکی کرده باشند.
 شــرکت کارت اعتباری ایران کیش نیز که از سال 
 )PSP( ۱۳8۵ مجوز ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی
را دریافت کرده اســت به عنوان یکی از شــرکت های 
پیشــرو در ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی و توسعه 
شــبکه پایانه های فروش کشور چند ســالی است که 
شروع به همکاری با استارت آپ های حوزه های مختلف 

به ویژه »های فین تک« کرده است.

خالقیتی که ارزش آفرینی می کند
آن گونه که حسام الدین دربانی رئیس اداره بازاریابی و 
توسعه درگاه های پرداخت ایران کیش اعالم کرده است، 
بنیان فکري این شــرکت مبتني بر درصــد نوآوري و 
متجانس بودن موضوع همکاري با استارت آپ هاست و 
سعي بر این بوده که هوشمندانه وارد این بازار شود. اما 
در شرایطی که کشور با سیل عظیمی از استارت آپ ها 
مواجه شــده و تقریباً به ازای هر ایرانی یک استارت آپ 
راه اندازی شــده است چگونه و بر اســاس چه معیاری 

می توان دست به انتخاب از میان آنها زد؟ 
به گفتــه دربانی: »یکــی از معیارهــای ایران کیش 
برای انتخاب اســتارت آپ ها تک خدمت بودن آنهاست؛ 
یعنی ارائه خدمتی که تاکنون وجود نداشــته یا اینکه 
از ضریب خالقیت باالیی برخوردار باشد.« رئیس اداره 
بازاریابی و توسعه درگاه های پرداخت ایران کیش درباره 
ســایر پارامترهای دخیل در این انتخــاب نیز این گونه 

توضیح می دهد: »بازدهی مالی و بــازار هدف آنها نیز 
اهمیت بسیار زیادی دارد. به همین دلیل تاکید زیادی 
بر اینکه این اســتارت آپ ها در حوزه فین تک باشــند 

نداریم، می توانیم با حوزه های دیگری هم کار کنیم.«
از آنجــا که روال رایــج در زمینه ســرمایه گذاری و 
همکاری اقتصادی در اغلب حوزه ها مبتنی بر ســود و 
زیان است طبیعی اســت که ایران کیش نیز بخشی از 
معیار انتخاب اســتارت آپ های طرف همکاری خود را 
جنبه اقتصادی قرارداد بداند. بر اساس گفته های رئیس 
اداره بازاریابی و توسعه درگاه های پرداخت ایران کیش: 
»همکاری ما با استارت آپ ها بیش از هر چیز به پوشش 
درآمدی آنها بســتگی دارد. وقتی ما به  آنها سرویسی 
ارائه می کنیــم در صورتی این رابطه پایدار خواهد ماند 
که به سوددهی منتج شــود. تا زمانی که این پایداری 
وجود نداشته باشد و پیش بینی و تخمین های بازاریابی 
بــرای این موضوع مثبت نباشــد نمی توانیــم صرفاً بر 
اســاس جدید یا ویژه بودن خدمات یک اســتارت آپ 
به ســراغ آن برویم. البته میزان تخصص آن و خدمات 
ارزش افزوده ای که ایجــاد کند نیز می توانــد آن را از 

سایرین متمایز کند.«

وام دهی برای حمایت کافی نیست
رئیــس اداره بازاریابي و توســعه درگاه هاي پرداخت 
ایران  کیش درباره وام دهی به استارت آپ ها بر این باور 
است: »ایران کیش استارت آپ ها را به یارانه و وام هاي 
بالعوض وابســته نمي کند بلکــه از آنان بــه  گونه اي 

حمایت مي کند که بتوانند روي پاي خود بایستند.«
با این حال، بنا بر گفته دربانی، نوع حمایتی که ایران 
کیش از این شــرکت های نوپا می کند بسته به هر پروژه 
می تواند متفاوت باشــد، حتی حمایت های مالی محدود 
نیز در برنامه این مجموعه گنجانده شــده است. رئیس 
اداره بازاریابی و توسعه درگاه های پرداخت ایران  کیش در 

این زمینه توضیح می دهد: »ما با برخی شتاب دهنده ها و 
مراکز رشد تفاهم نامه داریم و می توانیم این شرکت های 
نوپــا را به صورت ویژه بــه آنها معرفی کنیــم. اگر این 
استارت آپ ها از ما سرویســی بخواهند به آنها خدمات 
زیرســاختی همچون تخصیص ســرور یا دفتر کار ارائه 
می کنیم اما زمانی که از ما حمایت مالی  بخواهند درباره 
میزان این حمایت بر اساس یک فهرست عمل می کنیم. 
چون اساســاً ایران  کیش یک شرکت ســرمایه گذاری 
تخصصی در حوزه اســتارت آپ ها نیست، صرفاً آنها را به 
ســازمان های مرتبط یا شتاب دهنده ها معرفی می کنیم. 
در مــوارد محدودی نیز اگر از ســمت آنها درخواســت 
بودجه ای صورت بگیرد به صالحدید مدیرعامل و هیات 
تصمیم گیرنــده در حــوزه تخصیص بودجه بــرای آنها 

بودجه های مختصری در نظر می گیریم.«

پروژه های در دست اقدام
بر اســاس گفته های دربانی، رئیس اداره بازاریابی و 
توســعه درگاه های پرداخت ایران  کیش، این مجموعه 
در زمینــه همکاری با کســب وکارهای نوپــا در حال 
مذاکره با 2۰ اســتارت آپ بر ســر برخــی پروژه های 
نوآورانه در حوزه پرداخت اســت. رئیس اداره بازاریابی 
و توسعه درگاه های پرداخت ایران کیش به عنوان نمونه 
به استارت آپ هایی در حوزه باشگاه مشتریان خصوصی 
و تخفیف، حوزه فین تک و نوع بسیار خاصی از پرداخت 
که برای عموم مــردم در قالب جایگزیــن کردن یک 
نوع ســرویس پرداخت جدید خواهد بــود و همچنین 
حوزه سرویس پرداخت تاکسی اشاره می کند. آن گونه 
که دربانی وعده داده اســت این محصــوالت ترکیبی 
در صورت نهایی شــدن به احتمال زیاد در نمایشــگاه 
الکامپ یا نمایشــگاه تراکنش سال آینده رونمایی و به 

عموم مردم معرفی خواهند شد.
عالوه  بــر اینها ایران  کیش پروژه هایــی نیز دارد که 
قرارداد آنها بسته شــده اســت. رئیس اداره بازاریابی 
و توســعه درگاه های پرداخت ایــران  کیش درباره این 
پروژه ها نیز این گونه توضیح می دهد: »اینها شرکت های 
نوپایی هســتند که به عنوان همکار تجــاری از ایران 
 کیش سرویس می  گیرند و در حال فعالیت هستند.« در 
ادامه با برخی از این استارت آپ ها و نحوه همکاری شان 

با ایران کیش آشنا شوید:

»بقالی«
اغلــب برای همــه پیش آمــده که وقــت رفتن به 
ســوپرمارکت را نداشــته باشــیم و از آنجا که عادت 
کرده ایم همــه کارهایمان را با اینترنــت انجام دهیم، 
دل مــان می خواهد کار خرید ســوپرمارکتی مان را هم 
با یک اپلیکیشــن و به راحتــی آب خوردن حل کنیم. 

| گزارش|

آشنایی با کسب وکارهای نوپایی که در کنار ایران کیش فعالیت می کنند

پیش به سوی نوآوری

کیف پی یک سیستم کیف پول اینترنتی است 
که برای شما امکانی فراهم می کند تا بتوانید 
با شارژ حساب خود و خرید از فروشگاه های 
طرف قرارداد همواره تخفیف و امتیاز دریافت 
کنید. می توان یکی از مخاطبان پر و پاقرص 

کیف پی را کسانی دانست که خوره خرید 
آنالین دارند
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البته این خواســته ما چنــدان آرزوی دور و درازی به 
حساب نمی آید و چند سالی است که اپلیکیشن بقالی 
برای برآوردن همین نیاز راهــکاری را ارائه و عملیاتی 

کرده است.
نمایشگاه الکامپ امسال بود که در غرفه ایران  کیش 
با »بقالی« آشنا شــدیم، سرویسی که امکان سفارش و 
ارسال آنالین کاال از سوپرمارکت های مختلف را فراهم 
مي کند. سید رضا حســینی مدیرعامل بقالی می گوید: 
»این شــرکت  نوپا سیاســت آمازون و علي بابا را پیش 
گرفته است. در واقع به ســوپرمارکت هایي که توانایي 
فروش آنالین دارند پنل ارائه می دهد و این پنل تمام و 
کمال دست خودشان قرار مي گیرد. از طریق همین پنل 
مصرف کننده نهایي نیز مي داند کدام بقالی چه کاالیی 

دارد، ثبت سفارش می کند و کاال را تحویل می گیرد.«
بقالــی کــه راه خــود را از اراک شــروع کــرده و 
نمایندگی هایی در یزد، کرج، تهران، قم، ســاوه، کرمان 
و مشــهد جذب کرده طی ماه های گذشــته شهرهای 
ارومیــه، گلســتان و اصفهــان را نیز به گســتره ارائه 
ســرویس خود اضافه کرده اســت. حاال ۱۹ هزار کاربر 
دارد و نرم افــزار خــود را بهینه تر کرده  اســت. ضمن 
اینکه نرم افزار جدیدی را نیز خودش توســعه داده  که 
امکان متصل شدن سیســتم فروش  آنالین به سیستم 
فروشــگاه ها را فراهم کرده اســت. در حالی که تا سه 
ماه پیش فروشگاه ها خودشــان باید به صورت دستی 
و محلی قیمت، پروموشــن و موجودی خــود را وارد 

می کردند. 
بر اســاس آخرین آماری کــه مدیرعامل بقالی اعالم 
کرده اســت در حال حاضر تعداد درخواست راه اندازی 
نمایندگــی ۳۱۱ و تعــداد کاربرانــی که درخواســت 
فروشــگاه داشــته اند ۱۴8۳ نفر بوده  اســت. به گفته 
حســینی: »بعضی از کاربران در مناطقی هســتند که 
فروشگاه ندارد، در سیســتم ما درخواست می کنند تا 
برای مناطق آنها هم فروشــگاه راه اندازی شود، ما هم 
درخواســت آنها را به فروشــگاه های زنجیره ای طرف 
قراردادمان منتقل می کنیم تا در آن منطقه نمایندگی 

راه اندازی کنند.«
مدیرعامل بقالی در زمینه خدماتي که از ایران کیش 
دریافت کرده اند ابراز رضایت می کند و توضیح می دهد: 
»در زمینه MPG،IPG و زیرســاخت هاي مناســب کار 
ما را در اختیارمان قرار دادند. سرویســي که در بخش 
AAR به ما داده اند نیز بسیار خوب است. ما جزو اولین 
شرکت هایی بودیم که در بحث فروش آنالین توانستیم 

AAR را تنظیم و تراکنش دریافت کنیم.«
حسینی ظهور رقیب در این بازار را مزیتی می داند و 
می گوید: »این موضوع می تواند دید مردم را بازتر کند. 
مانند اتفاق مشابهی که با آمدن تاکسی های آنالین در 

شهرهای مختلف رخ داد و بازار را یک باره تکان داد.«

»کیف پی«
هرچند ممکن است اســم کیف پی شما را یاد پروژه 
پرســر و صدای کیف پــول الکترونیکی بینــدازد که 

ســال ها محل مناقشه بود و دســتورالعمل آن از سوی 
بانک مرکزی چندیــن بار تغییر کرد، امــا در حقیقت 
کیف پی یک سیستم کیف پول اینترنتی است که برای 
شما امکانی فراهم می کند تا بتوانید با شارژ حساب خود 
و خرید از فروشــگاه های طرف قرارداد همواره تخفیف 
و امتیاز دریافت کنید. می توان یکــی از مخاطبان پر و 
پاقرص کیف پی را کسانی دانست که خوره خرید آنالین 
دارند. اما این اســتارت آپ چه خدماتــی از ایران کیش 

می گیرد؟ 
حامــد میرشمســی مدیرعامل کیف پی با اشــاره به 
اینکه »ایــران  کیش همواره مهم ترین شــریک تجاري 
و در واقع شــریک و پشتوانه اســتراتژیک پروژه کیف 
پي بوده و هســت« دربــاره همکاری با ایــن مجموعه 
می گوید: »بانک ها با ســپرده ها و خدمــات بانکي زنده 
هستند، شــرکت هاي تامین خدمات پرداخت PSP هم 
به تعدد تراکنش و پروژه هــاي پرداخت الکترونیکي. ما 
در »کیف پي« اکوسیســتم پرداخت را به نحوي طراحي 
کردیم که همه طرف هاي معامله از جمله سرویس  دهنده 
منتفع خواهند شد. براي هر PSP مي توانیم یک شاهرگ 
تولید تراکنش محسوب شــویم که نه تنها بار عملیاتي 
برایشــان ایجاد نمي کنیم بلکه تراکنش هاي موبایلي را 
که امروزه تراکنش هاي ارزشــمندي محسوب مي شوند 
افزایش مي دهیم. این افزایش در مرحله نخست بر درآمد 
PSP و در مرحله بعد بر رتبه بندي شرکت در گزارش هاي 
شــاپرک تاثیر مي گذارد. ما هم در »کیف پي« دوســت 
داشــتیم با یک PSP قدرتمند و معتبــر کار کنیم که 
خوشبختانه با روشن بیني طرفین این اتفاق محقق شد.«

آن گونه که میرشمســی می گوید ایران کیش تاکنون 
حمایت های بسیار خوبی از کیف پی کرده، با این وجود، 
این اســتارت آپ در توســعه بازار عالوه  بر ایران  کیش 
به PSPهاي دیگر نیز پیشــنهاد همــکاري می دهد. به 
گفته مدیرعامل کیف پی: »ما یــک زمین حاصلخیز به 
نام اکوسیســتم کیف پي بنا کردیم و امروز جاي کشت 
محصول براي همه هست و همه مي توانند از این کیک 

بهره مند شوند.«
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آن گونه که حسام الدین دربانی رئیس 
اداره بازاریابی و توسعه درگاه های پرداخت 

ایران کیش اعالم کرده است، بنیان فکري این 
شرکت مبتني بر درصد نوآوري و متجانس بودن 
موضوع همکاري با استارت آپ هاست و سعي 
بر این بوده که هوشمندانه وارد این بازار شود. 

اما در شرایطی که کشور با سیل عظیمی از 
استارت آپ ها مواجه شده و تقریباً به ازای هر 
ایرانی یک استارت آپ راه اندازی شده است 

چگونه و بر اساس چه معیاری می توان دست به 
انتخاب از میان آنها زد؟ 
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بدون شــک یکــی از بخش های 
همیشــگی و جذاب این همایش 
برگــزاری پنل هایــی بــا مباحث 
چالشــی اســت که بســیاری از 
صاحب نظــران و فعــاالن حــوزه 
بانکــی و پرداخت در آن به مباحثه می نشــینند. یکی 
از ایــن میزگردهــا »میزگرد روند رقابتــی در صنعت 
پرداخت« بــود که روز ۱۴ دی ۹۵ برگزار شــد. دکتر 
صادق فرامرزی، مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران 
کیش، نیز در این میزگرد حضور داشــت و نظرات خود 
را در زمینه پیش بینی ها درباره آینده صنعت پرداخت 

شرح داد.

بازتاب رســانه ای حضور ایران کیش در همایش 
بانکداری الکترونیک 

صادق فرامــرزی، مدیرعامل ایران کیش، در همایش 
بانکــداری هم به صــورت اختصاصی و هــم با حضور 
در نشست خبری با رســانه های مختلف حوزه صنعت 
پرداخت به گفت وگو نشســت. از جمله موضوعاتی که 
در این گفت وگوها مطرح شــد جدید ترین محصوالت 
ایــران کیــش، برنامه هــای آینــده و تصمیمات در 
زمینه های مختلف این شــرکت بــود. اخبار مربوط به 
این گفت وگوها در رســانه های مختلفی منتشر شد و 
بازتاب پیدا کرد از جمله در خبرگزاری  ایسنا، روزنامه 
دنیای اقتصاد و سایر خبرگزاری های تخصصی صنعت 

پرداخت.

معرفی باشگاه مشتریان و عضوگیری
یکی از بخش های ویژه غرفه ایران کیش در ششمین 
همایش بانکداری الکترونیک بخش مربوط به باشــگاه 
مشــتریان بود. این بخــش بــرای بازدیدکنندگان از 
ششــمین همایش بانکــداری الکترونیــک این امکان 
را  فراهم کــرده بود تا با حضــور در بخش ویژه غرفه 
نمایشــگاه شــرکت کارت اعتباری ایران کیش عضو 
باشگاه مشــتریان این شرکت شــوند. عالقه مندان با 
حضور در ایــن بخش از غرفه ایران کیش با نحوه عضو 
شدن در باشگاه مشتریان و کانال تلگرامی این باشگاه 
که یکی از راه های ارتباطی با ایران کیش اســت آشنا 
شدند و در جریان جشــنواره پات و نحوه امتیازگیری 
آن )برای حضور در قرعه کشــی این جشــنواره ( قرار 

گرفتند. 

CNG معرفی کیوسک
از جمله محصوالت شــرکت کارت اعتبــاری ایران  
کیــش که در بخش نمایشــگاهی ششــمین همایش 
 CNG بانکداری الکترونیک معرفی شــد کیوسک ویژه
ایران کیــش بــود. این شــرکت به عنوان نخســتین 
شــرکت  PSP در کشــور موفق به تولید کیوسک های 
مخصوص CNG شد. با اســتفاده از این کیوسک های 

ویژه امکان پرداخت های الکترونیکی در این جایگاه ها 
میسر می شــود. تا بهمن ســال ۹۵ حدود ۱۰ جایگاه 
سوخت CNG   به کیوسک های ویژه ایران کیش مجهز 
شده بودند. طبق هدف گذاری صورت گرفته قرار است 
جایگاه های سوخت CNG کشور مجهز به کیوسک های 

ویژه ایران کیش شوند.

معرفی پات سی 
»پات ســی« دیگر محصــول ایران کیــش بود که 
در ششــمین دوره همایــش بانکــدرای الکترونیک و 
نظام های پرداخت معرفی شــد. ایــن محصول ترکیب 
ســخت افزاری و نرم افزاری دو محصول از ایران کیش 
اســت که سیســتم پرداخت را انجام می دهد. بخش 
سخت افزاری آن به کمک دو پیمانکار داخلی و خارجی 
تولید شده است و می تواند وارد داشبورد تاکسی شود. 
این دســتگاه همچنین دارای نرم افزاری با سیســتمی 
 GPS، مبتنی بر اندروید و امکاناتی چون تاکســی متر

GPRS و AVL و... است. 
یکی از کاربردهای ایــن محصول در زمینه پرداخت 
کرایه تاکسی است. با اســتفاده از پات سی و به کمک 
ابزارهای ام پوز می توان به راحتی کرایه های تاکســی 
را پرداخت کرد. بعد از اینکه دســتگاه پات سی میزان 

 مروری بر عملکرد ایران کیش
در همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت سال های گذشته

ایران کیش همیشه با دست پر می آید
هفتمین همایش بانکداری الکترونیــک و نظام های پرداخت با  
شــعار »نوآوری، بازیگران جدید و کارایی در کسب و کار مالی« 
برگزار خواهد شد و بخشی از آن به نمایشگاهی تخصصـی برای 
معرفی دستاوردهای سـازمان های ارائه کننـده خدمات بانکی کشـور در حوزه 

بانکداری الکترونیکی و نظام های پرداخت اختصاص خواهد یافت. 
در این نمایشگاه عالوه بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شرکت هایی که در 

زمینـه ارائه خدمات بانکی فعالیت دارند نیز برای معرفی خدمات، محصوالت و 
توانمندی های خود حضور خواهند داشت. از جمله شرکت کارت اعتباری ایران 
 کیش که در سال های گذشــته نیز عالوه بر حضور در پنل های تخصصی آخرین 
دســتاوردها و محصوالت خود را برای فعاالن و مخاطبان صنعت بانکی در این 
نمایشگاه عرضه و معرفی خواهد کرد. در ادامه نگاهی خواهیم انداخت به نحوه 

حضور این شرکت در همایش بانکداری سال های گذشته.

در ششمین همایش بانکداری الکترونیکی از 
جلدهای مجموعه »من زمین را دوست دارم« 
در غرفه شرکت کارت اعتباری ایران کیش 
رونمایی شد. محمدرضا رحمانی، شاعر و 

نویسنده ایرانی، در جدیدترین اثر خود برای 
کودکان و نوجوانان کتابی با درونمایه اختراعات 
و اکتشافات بشری و نیز صیانت از محیط زیست 

به رشته تحریر درآورده بود
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مســافت را مشــخص کرد و مبلغ کرایه تعیین شــد، 
نرم افزار پات ســی آماده پرداخت الکترونیکی اســت. 
تاکسیران با ارســال رمز خود وارد سیستم »پات سی« 
شده و بعد از آن مسافر تاکسی با تایید مبلغ کرایه اش 
و به کمک دســتگاه کارتخوان ام پــوز می تواند کارت 

خود را بکشد و عملیات تراکنش را انجام دهد.
ویژگی ممتاز پات ســی این اســت که به طور کامل 
توســط ایران کیش بومی و ایرانی شــده اســت. این 
سیستم کاماًل پایدار است و به صورت آنالین تراکنش ها 
را انجــام می دهد. ضمن آنکه یکــی از قابلیت های این 
دستگاه برخورداری از NFC اســت که به کمک آن به 
زودی امکان پرداخت های آفالین نیز از طریق پات سی 
فراهم می شــود. برای همین است که بسیاری پات سی 
را پرچمدار محصوالت نوین در کشور توصیف می کنند.

سایر محصوالت سال ۹۵ 
شــرکت کارت اعتباری ایران کیش شعاری با عنوان 
اکوسیســتم پات دارد. شــعاری به ایــن معنا که این 
شــرکت درصدد اســت در قالب اکوسیســتم پی پات 
نرم افزارها و راه حل های پرداختــی متفاوتی را به بازار 
عرضه کند. در این راستا محصوالت متعددی که ایران 
کیش در شش ماهه نخست ســال ۹۵ ارائه داد همگی 
در جریان این اکوسیستم حیات یافتند و روزبه روز نیز 
رشــد می یابند. برخی از این محصوالت در ششــمین 

همایش بانکداری الکترونیک به نمایش درآمدند:
MPOS -1

همان طــور که از نام MPOS مشــخص اســت این 
محصــول برگرفته از یــک نرم افزار قابــل نصب روی 
دســتگاه های موبایل یا تبلت در قالب سیســتم های 
مبتنی بر اندروید و IOS هســتند و برای پرداخت های 
الکترونیکــی نصب می شــوند. پذیرنده، مغــازه دار یا 
فروشــنده از طریق ایــن نرم افــزار و همین طور یک 
دســتگاه مشــابه با موبایل که در کنــار نرم افزار قرار 
گرفته اســت می توانــد پرداخت را انجــام دهد. این 
دســتگاه ایران کیش این امکان را فراهــم می کند تا 
با وارد کردن کارت مشــتری و رمز و ســپس برقراری 
ارتباط بین نرم افزار موبایلی )نصب شده روی موبایل یا 

تبلت(، فرایند تراکنش صورت بگیرد.
نرم افزار ام پــوز می تواند روی تبلت یــا موبایل های 
اندروید یک پذیرنده یا فروشــگاه نصب شود، پذیرنده 
با زدن رمز خود وارد سیستم شود و آن را اجرا کند تا 
بالفاصله داده ها از روی موبایل POS خوانده و اطالعات 
آن به ســرور اصلی ارســال شــود. پذیرنده به راحتی 
می تواند عملیاتی چون گرفتن مانده حساب، پرداخت 

قبض، خرید و... را انجام دهد.
PDA  2- نوآوری در

نوآوری دیگری که شــرکت کارت اعتبــاری ایران 
کیش انجام داده روی دســتگاه های PDA و POSهایی 
است که اندروید بیس هســتند. در این زمینه شرکت 
کارت اعتبــاری ایران کیش راه حلی ارائه داده اســت 
که به کمک آن نرم افزارهــای اندروید بیس نیز تحت 

پوشش قرار می گیرند.

رونمایی از مجموعه کتاب من زمین را دوست دارم 
در ششــمین همایــش بانکــداری الکترونیکــی از 
جلدهای مجموعه »مــن زمین را دوســت دارم« در 
غرفه شــرکت کارت اعتبــاری ایران کیــش رونمایی 
شد. محمدرضا رحمانی، شــاعر و نویسنده ایرانی، در 
جدیدترین اثر خود برای کــودکان و نوجوانان کتابی 

با درونمایه اختراعات و اکتشافات بشری و نیز صیانت 
از محیط زیســت به رشــته تحریــر درآورده بود. این 
مجموعه شــش جلدی با طرحی از صادق فرامرزی و 

توسط ایران کیش منتشر شد.

معرفی استارت آپ ها 
یکــی از برنامه های شــرکت کارت اعتبــاری ایران 
کیش حمایــت از استارت آپ هاســت. در ششــمین 
همایش بانکداری الکترونیکی این شــرکت به معرفی 

استارت آپ های مورد حمایت خود پرداخت.  
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شرکت کارت اعتباری ایران کیش 
در سال ۹۴ نیز حضور چشمگیری 
در ایــن رویــداد مهــم صنعت 
بانکی کشــور داشــت و در غرفه 
نمایشــگاهی این شرکت برخی از 
دســتاوردها و محصوالت خود را برای بازدیدکنندگان 

عرضه و معرفی کرد.

معرفــی و رونمایی کتاب مرجع دســتی مدیریت 
تامین خدمات پرداخت 

پنــج هزار نســخه از این کتاب که بــه همت ایران 
کیش و نویسندگی اعضای این شرکت از جمله صادق 
فرامرزی، مدیرعامل ایران کیش، منتشر  شده است در 

دسترس عموم قرار گرفت. 

معرفی شــماره جدیــد ماهنامه یاریــاران با نام 
پرداخت سبز

در این نمایشگاه همچنین از ماهنامه جدید شرکت 
ایران کیش در راستای استراتژی جدید شرکت، عمل 
به مســئولیت های اجتماعی و حرکت به سمت مسیر 
ســبز پرداخت و احتــرام به محیط زیســت با عنوان 

پرداخت سبز رونمایی شد.

ثبت نام در ویترین پذیرندگان
در پنجمیــن همایــش بانکــداری الکترونیکی این 
شرکت باشگاه مشــتریان خود را برای بازدیدکنندگان 

معرفی کرد و با معرفی ویژگی ها و مزایای آن به جذب 
اعضا در این باشــگاه پرداخت. طــی دو روز همایش 
بسیاری از بازدیدکنندگان عضو باشگاه مشتریان ایران 

کیش شدند.

ســامانه گزارش پذیرندگان شرکت کارت اعتباری 
ایران کیش 

یکــی از محصوالت دیگــری که در این نمایشــگاه 
رونمایی شد ســامانه گزارش پذیرندگان شرکت کارت 
اعتباری ایران کیش بود. این ســامانه با تالش پرسنل 
این شرکت به منظور ارائه خدمات بهینه و دقیق تولید 

شده است.
نحوه کارکرد این ســامانه به این صورت اســت که 
با ارائه داشبورد کاربری ســاده گزارش های مورد نیاز 
کاربران را تولید و ارائــه می کند. خدماتی که کاربران 

می توانند از این سامانه دریافت کنند عبارت اند از:
۱- مشاهده گزارش تحلیل پایانه های خود

2- مشاهده گزارش های روند و سرجمع مبلغ/تعداد 
تراکنش ها

۳- مشاهده گزارش های ریزتراکنش ها
۴- مشاهده گزارش های سیکل های واریزی.

EMV کارگاه اصول مهاجرت به
یکی از بخش های کاربــردی و آموزنده همایش های 
تخصصی، کارگاه های آموزشــی اســت. شرکت ایران 
کیش نیز در پنجمین همایــش بانکداری الکترونیکی 
کارگاه اصول مهاجرت به EMV با ارائه دکتر نوح پیشه 

را برگزار کرد. 

معرفی شعار شرکت: مسیر سبز پرداخت 
ســال ۱۳۹۴ بود که شــرکت کارت اعتباری ایران 
 کیش شعار خود را »مسیر سبز پرداخت« تعیین کرد. 
در همین راســتا این شرکت در نمایشــگاه پنجمین 
همایش بانکــداری الکترونیکی این شــعار را در غرفه 
خود و هدایایی که به بازدیدکننــدگان اعطا می کرد، 

منعکس کرد.
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ایران کیش
در ششمین  همایش 
بانکداری الکترونیک
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بانکداری دیجیتالی نه تنها از جریان اصلی و سنتی 
باندکاری پیشــی گرفته بلکه در بسیاری از موارد تنها 
نقطه تماس بانک ها با مشتریان شــان بوده اســت. در 
 Mobile Banking. Smartphone 2016 گــزارش
 research کــه توســط and Tablet Forecast
and consulting firm GA Javelin LLC انجــام 
و منتشر شــد نیمی از بزرگســاالن آمریکایی اکنون 
برای انجام کارهای بانکی شــان از تلفن های هوشمند 
و تبلت ها اســتفاده می کنند )افزایش 2۹ میلیون نفر 
از سال قبل(. خدمات مالی امروزه از طریق کانال های 
دیجیتالی بــه راحتی و در هر کجا و هــر زمانی ارائه 
می شود. یکی از مهم ترین چالش هایی که صنعت مالی 
با آن مواجه اســت خطر تغییر روابط مشتری همزمان 
با تغییرات دیجیتالی اســت. بیایید با آن مواجه شویم، 
ســایت های بانکی آنالین شخصی سازی نشده اند. طی 
ســال ها تعامالت رودررو، این رونــد معمول و هنجار 
سیســتم بود: مشــتریان ارتباطی با یک متولی بانکی 
ایجاد می کردند و در مورد وضعیت مالی خود اطالعات 
می گرفتند و متولی نیز آنها را در دســتیابی به اهداف 
مالی کمک می کرد. در حــال حاضر در ایاالت متحده 
آمریــکا تنها ۳2 درصد از مشــتریان از شــعب بانکی 

استفاده می کنند، کاهشی شگفت انگیز.
اینجــا همان نقطه ای اســت که اســتفاده از هوش 
مصنوعی )AI( و یادگیری ماشین )ML( می تواند ورق 
را برگرداند. وعده ابزارهای مبتنی بر AI فراهم آوردن 
اپلیکیشن هایی برای مشــتریان است، اپلیکیشن هایی 
که می توانند آنچه مشــتریان می خواهند بفهمند و به 
آنها کمک کننــد تا در زمینه مورد نظــر اقدام کنند. 
تصور کنید پورت بانکداری دیجیتالی و منفعل شــما 
تبدیل به دستیار مالی مجازی شــده که به طور ویژه 
بر وضعیت مالی شــما تمرکز کرده اســت، دستیاری 
کــه هیچ وقت نمی خوابد، به طور مــداوم کار می کند، 
بر اطالعات مالی کلی شــما نظارت دارد و راه حل های 
عملی ای در مورد امور مالی و فرصت های شــما برای 
اقدام های هوشــمندانه ارائه می¬دهد. دستیار مجازی 
AI شــما در همه جا با شــما خواهد بود و می توانید 
در تلفــن همــراه خود با او چــت کنید یــا از طریق 
دســتگاه های متصل خود با او ارتبــاط صوتی برقرار 

کنید.

در گذر زمان
صنعت خدمات مالــی طی دهه ها از هوش مصنوعی 
در حوزه کســب و کار استفاده کرده اســت و از آنجا 
کــه تکنولوژی هوش مصنوعی دقیق تر و هوشــمندتر 
می شــود، در صنعت پرداخت نیز مورد اســتفاده قرار 

گرفته است. 
ســومیت ورمانــی )Sumeet Vermani( می گوید: 

»رونــد اســتفاده از AI در حــوزه پرداخت های مالی 
افزایشــی اســت.« او یکی از رهبران بازاریابی جهانی 
اســت که برای ارائه دهنــدگان فین تک هایی از جمله 
 Red Box کار می کند؛ شرکت Red Box Recorders
Recorders ارتباطات را در صنایع خدمات مالی برای 
انطباق ثبت می کند. موسســات مالی و ارائه دهندگان 
پرداخت به دنبال راه هایی هستند که بتوانند از AI در 
حوزه های مختلف مثل تعامل با مشــتری و تشخیص 
 startup تقلب اســتفاده کنند. مثاًل فین تکی بــه نام
Douugh موتور جســت وجوی مصنوعی ای ساخته که 
برای کمک به مشتریان در امور سالمت مالی طراحی 
شده اســت، آنها با شــرکت  Choice Financial که 
یک بانک محلی در فارگو است، همگام شده اند تا یک 
حســاب بانکی دیجیتالی و یک کارت اعتباری ایجاد 
کنند. این دو شرکت می خواهند یک حساب اینترنتی 
با یک کارت اعتباری بسازند که با یک دستیار مجازی 
 )Sophie( مبتنی بر هــوش مصنوعی به نام ســوفی
این راهکار از هوش مصنوعی بــرای کمک به کاهش 
استفاده از وام ها و کارت های بدهی مشتریان استفاده 
می کند و سعی دارد به کاربر شیوه بهتر خرج کردن و 

پس انداز  کردن را یاد بدهد.
رایج ترین نرم افــزار AI در خدمات مالی -و شــاید 
محدودترین نرم افزارها- چت بات )chatbot( اســت: 
برنامه ای که با مشتریان از طریق متن یا صوت صحبت 
می کند. چت بات ها در خدمات مالی معموالً برای ایجاد 
اولین تعامل با مشــتری، پاسخ به ســواالت یا هدایت 

مشتریان به وب سایت اســتفاده می شوند. در تعامالت 
پیچیده تــر روبــات گفت وگو را به یک عامل انســانی 

واگذار می کند.
در حــال حاضــر چت بات های بســیاری در صنعت 
وظایف آســان را انجام می دهند و پیچیدگی تعامل با 
چند نفر در آن واحد را کاهــش می دهند. چت بات ها 
ایســتگاه دیجیتالی یکپارچه بــرای ارتباط و تعامل با 
مشتری هستند. مشتری ها به طور فزاینده ای مایل اند 
نقطــه اتکای واحــدی را در ارتباط بــا ارائه دهندگان 
پرداخت خود داشته باشند، چه ماجرا در مورد معامله 
در برنامه پیام رســانی باشد چه در زمینه شناخت یک 

محصول یا به شکایت ربط داشته باشد.
چت بات ها می تواننــد در آینده در حوزه فروش بهتر 
از انســان ها عمل کنند، آنها می توانند حجم زیادی از 
داده ها را تحلیل کنند تا بفهمند کدام محصول خاص 

مورد نیاز است.
راگو راجا )Raghu Rajah(، موســس و مدیرعامل 
اســتارت آپ CrossCues که پلتفرم تعامل مشــتری 
برای بانک هــا را با اســتفاده از AI فراهــم می آورد، 
معتقد اســت: »چت بات ها کمترین ارزش اســتفاده را 
در مقایســه با AI دارند... ادراک عمومی این است که 
چت بات ها به نوعی جایگزین مطلق خدمات بانکداری 

می شوند. کمی ساده لوحانه است.« 

یادگیری ماشین
یادگیری ماشین به صورت مســتقیم و غیرمستقیم 
در حوزه هــای مختلــف کاربــرد دارد، امــا برخی از 
شناخته شده ترین صورت مســاله هایی که از یادگیری 

ماشین در آنها استفاده می شود موارد زیر است:
  سیســتم های پیش بینــی و پیشــنهاددهی در 

سایت های بزرگ همچون آمازون و نت فلیکس
  ماشین های خودران گوگل

  سیســتم های تشــخیص تقلب در کسب وکارهای 
مختلف همچون بانک و بیمه و…

  پردازش زبان های طبیعی
روال یادگیــری با مشــاهده داده هــای اولیه جهت 
اســتخراج الگو های مختلف همچون مثال ها و تجربه 
مستقیم آغاز می شــود. هدف اصلی یادگیری ماشین 
در نهایت حذف دخالت انســان در این فرایند است به 
طوری که ماشین به صورت خودکار اقدام به یادگیری 
و بهبود نتایج کند. بــرای انجام چنین کاری کامپیوتر 
با استفاده از انواع مختلف داده یک مدل ایجاد می کند 
و ســپس با توجه به صورت مساله موجود و بهره گیری 
از روش های مختلف از مدل ایجادشده راه حل مطلوب 
را تولیــد می کند. عالوه بر این برخی از سیســتم های 
یادگیری ماشین هوشــمند برای تشخیص صدا فراتر 
از تشــخیص صدا عمل می کنند. با یادگیری ماشــین 

نقش هوش مصنوعی در بانکداری و روش های پرداخت چیست

ورق برمی گردد

زنجیره بلوکی )Blockchain( و سایر 
 تکنولوژی های

)Distributed Ledger( نیروی سوم 
پرداخت های دیجیتالی خواهند بود. 

AI پیش بینی، شخصی سازی و تحلیل 

نیازهای مشتری ارائه می دهد، زنجیره 
بلوکی زیرساخت های الزم را برای انجام 
پرداخت های دیجیتالی آسان، امن، شفاف، 

کم هزینه و real-time فراهم می کند. بنابراین 
بانک ها باید برنامه زنجیره بلوکی را نیز در 

دستور کار خود قرار دهند تا اطمینان یابند که 
پیشنهادهای کامل و جامعی براي مشتریان 

خود در چنته دارند

| گزارش| 
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بانک ها یا شرکت های پرداخت کننده می توانند صدای 
مشــتری را گوش دهند و دستگاه به سرعت یا تمپوی 
خاصی می رســد و تعیین می کند که مشتری ترجیح 
می دهد به چه روشــی اطالعات را دریافت کند. کسی 
کــه واقعیت ها و لیســت های موردی را دوســت دارد 
اطالعات متفاوتی نســبت به افرادی که نیاز به روشی 
صریح و واضح دارنــد دریافت می کند. البته همان طور 
که ما این فناوری ها را به کار می بریم باید از عناصری 
که ظاهراً شــفاف و مشخص نیســتند آگاهی داشته 
باشــیم. ما باید مراقب ماشــین هایی باشــیم که یاد 
می گیرند، زیــرا احتماالً می توانند یادگیــری اولیه را 

فراموش کنند.

تقلب و کالهبرداری
ارائه دهندگان خدمات مالی برای تسریع استفاده از 
AI و پیاده ســازی آن مکث نکرده اند. در واقع چندین 
دهه می شود که از AI استفاده می شود. پی تر و از منظر 
رویکرد ســنتی ارائه دهندگان خدمات مالی لیســتی 
از قوانین در اختیار داشــتند کــه در صورت اعمال در 
سیســتم های پرداخت کالهبرداری رخ نمی داد. برای 
مثال اگــر یک مصرف کننده از ایــاالت متحده آمریکا 
یــک روز صبح محصوالت داخلــی را خریداری کند و 
بعدازظهر همان روز محصوالتــی را از فیلیپین بخرد، 
احتمال کالهبرداری مطرح می شــود. مساله این است 
که چنین الگوهایی مشــکوک هســتند، ولی همیشه 
نشانگر تقلب نیســتند. امروزه ارائه دهندگان خدمات 
مالــی از الگوریتم های یادگیری اســتفاده می کنند تا 
الگوهای رفتاری افــراد را درک کنند. AI همچنین در 

سایر سیستم ها استفاده می شود.
Atom Bank، Monzo و Barclays از AI بــرای 
تشخیص صدا اســتفاده می کنند )به جای استفاده از 
رمزهای عبور عددی( تا خدمات خاصی را فعال کنند. 
از منظر تجربه مشتری این رویکرد به مرور زمان ساده 

و ساده تر می شود.

هنوز هم نگرانی وجود دارد
بانک ها برای انجام تحلیل هایــی که فراتر از توانایی 
انسان هستند و تراکنش های پرداختی را به طور موثر 
مدیریت می کنند نیــاز دارند از قدرت هوش مصنوعی 

استفاده کنند. 
در ایــن میــان شــرکت های فنــاوری غیربانکی با 
ایده های پرداخت دیجیتالی پیشــروی می کنند؛ مثاًل 
گوگل بر اســاس جســت وجوهای کاربران، راه¬حل 
پرداخــت جدیــد Google Tez را برای هند ســاخته 
اســت. گوگل با درک اینکه مشتریان از مکانیسم های 
مختلف پرداخت استفاده می کنند و هزینه های اتصال 
متقابل و سایر کمیسیون ها در هر مرحله از آنها گرفته 
می شــود ایده راه حل پرداخت دیجیتالی ســاده ای را 
مطــرح کرد که نیاز به یک اپلیکیشــن و زیرســاخت 
UPI دارد )منبعی که همیشــه در اختیار بانک ها بود(. 

موسســات مالی هوشــمند همچنین از تعامالتی که 
مشــتریان با دســتیارهای مجازی AI خود دارند یاد 
خواهنــد گرفت. بخــش مهمی از ســالمت مالی این 
است که اطمینان حاصل شود مشتریان از محصوالت 
مالی ای که برای نیازهای خاص آنها بهینه¬سازی شده 
استفاده می کنند. بهره برداری از تعامالتی که مشتریان 
با دســتیارهای مالی خود دارند می توانــد به بانک ها 
کمک کند که محصوالت مناسب و خدمات مناسب را 

با توجه به نیازهای مشتریان ارائه دهند.
بانک هــا باید یــاد بگیرند که بینش هــای تجزیه و 
تحلیــل بهتــری را از داده های خود اســتخراج کنند 
و آن را با اپلیکیشــن های AI که بر اســاس یادگیری 
ماشــین، یادگیری عمیق و... هســتند ترکیب کنند. 
هدف از این کار ایجاد محصوالت و خدمات نوآورانه و 
شخصی سازی شده است. زیرا واضح است که مشتری 

امروز خدماتی بیشتر و باارزش تر می خواهد. 
بانک هــا همچنین بایــد از قدرت AI بــرای انجام 
تجزیه و تحلیل هایی استفاده کنند که فراتر از توانایی 
انســان برای درک و مدیریــت تراکنش های پرداختی 
اســت. اگر بانک ها نتوانند این کارها را انجام دهند، به 
سمت وضعیتی خواهند رفت که رقبای آنها منتظرند: 

وضعیت افول. 
در ایــن میــان بایــد توجه داشــت کــه زنجیره 
 بلوکــی )Blockchain( و ســایر تکنولوژی هــای
)Distributed Ledger( نیــروی ســوم پرداخت های 
دیجیتالی خواهند بود. AI پیش بینی، شخصی ســازی 
و تحلیــل نیازهای مشــتری ارائه می دهــد، زنجیره 
بلوکی زیرساخت های الزم را برای انجام پرداخت های 
 real-time دیجیتالی آسان، امن، شــفاف، کم هزینه و
فراهم می کنــد. بنابراین بانک ها بایــد برنامه زنجیره 
بلوکی را نیز در دستور کار خود قرار دهند تا اطمینان 
یابند که پیشــنهادهای کامل و جامعی براي مشتریان 

خود در چنته دارند.

در حال حاضر چت بات های بسیاری در صنعت 
وظایف آسان را انجام می دهند و پیچیدگی 

تعامل با چند نفر در آن واحد را کاهش 
می دهند. چت بات ها ایستگاه دیجیتالی یکپارچه 

برای ارتباط و تعامل با مشتری هستند. 
چت بات ها می توانند در آینده در حوزه فروش 

بهتر از انسان ها عمل کنند، آنها می توانند حجم 
زیادی از داده ها را تحلیل کنند تا بفهمند کدام 

محصول خاص مورد نیاز است
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این تماس با بقیه فرق داشت... 
پر از درد بود. پــر از حرف های در دل مانده. ســوز 
داشــت. صراحت داشــت. بی تعارف. بی  شیله پیله. این 
یکی از دل ســرپل ذهــاب برمی آمد. از   همان شــهر 
زلزله زده... و چون از دل برآمده بود بر دل هم نشست. 

*سالم، عصربخیر. بفرمایید؟
- سالم، من از سرپل ذهاب مزاحم می شوم. 

*بفرمایید؟
- بــا چهارتا بچه مغــازه من ویران شــده.... به قرآن 
یک فکری بــرای خانه ویرانه من بکنید، من مشــکل 
دســتگاه پوز ندارم. منی که از دســتگاه شما تراکنش 
به این زیادی داشتم امروز برایم یک کانکس مثل یک 
ویال می ماند... شــش نفریم در داخل یک چادر زندگی 

می کنیم... یک بچه کوچک سه ماهه دارم... 
و این جمله اش بیشــتر از هر جمله دیگری دل آدم 
را ریــش می کند: »من فقط یک آشــیانه برای چهارتا 

بچه هایم می خواهم.« 

روز متفاوت مرکز تماس
اینجــا مرکز تماس شــرکت کارت اعتبــاری ایران 
کیش اســت و این تمــاس   همان تمــاس متفاوت با 
بقیه تقاضاهاســت. اینجا پای خرابی دســتگاه پوز در 
میان نیست، پای انســانیت وسط آمده... انگار جرقه ای 
زده باشند... پاســخگوی مرکز تماس می گوید: »لطفاً 
شــماره تماس، شــماره پایانه فروش و شــماره کارت 
را بدهید.« تماس قطع می شــود. اما قطــع ارتباط با 
جمالتش هرگز.... حرف های او مــدام در ذهن تداعی 
می شــوند؛ »من فقط یک آشیانه می خواهم برای چهار 
فرزندم«... »یک بچه ســه ماهه«... »من از سرپل ذهاب 
تماس می گیرم«... جمــالت یکی پس از دیگری چون 
دیالوگ های یک فیلم تلخ در گوشــت زمزمه می شود 
و صحنه هایی تلخ جلوی چشمت می آید... اما نه. اینجا 

خبری از فیلم نیست... این عین واقعیت است. 

این را نمی شد فراموش کرد
زلزله کرمانشاه شاید از وقتی که دوربین ها )!( کنار 
رفت برای خیلی ها فراموش شــد.  امــا این تماس را 
نمی شــد فراموش کرد. آن هم به رغم اینکه شــرکت 
کارت اعتبــاری ایــران کیش قبل از ایــن تماس هر 
آنچه از توانش برمی آمد بــرای کمک به زلزله زدگان 
انجام داد؛ مثاًل ارســال هشــت کانتینر اقالم ضروری 
برای زلزله زدگان. ولی انگار این یکی یک حس دیگر 
داشــت، اینکه ببینی شــخصی در ســرپل ذهاب به 
جایی رسیده که دیگر کســی را جز تو ندارد، آن قدر 
که تلفــن را برمی دارد و به جــای درد دل با فامیل، 
پدر یا مــادر با شــرکتی تماس می گیــرد که روزی 
روزگاری از دستگاهش اســتفاده می کرده. یک حس 
عجیب... شــاید بــرای همین حس عجیــب بود که 
فوراً نامه نگاری ها برای پیگیری این موضوع از ســوی 

شرکت آغاز شد. 

شرح یک اتفاق
ســحر باوفا، رئیس مرکز تماس ایران کیش، روزهای 
بعد از ایــن تماس را این گونه شــرح می دهد: »وظیفه 
ماست که 2۴ساعته جواب مشتریان را بدهیم. تماسی 
از کرمانشاه داشتیم. یکی از مشتریان مان بود. پذیرنده 
دستگاه پوز ایران کیش که از دستگاه ما استفاده می کرد 
و متاسفانه به دلیل زلزله و ویرانی خانه و مغازه احتیاج 
به کانکس داشــتند... ناگفته نماند او از مشــتری های 
خیلی خوب ما به شــمار می آمد.« امــا ماجرا از زمانی 
جالب تر می شــود که در این اوضاع نمایندگان ممیزی 
شــاپرک هم به ایران کیش می آیند. آن طــور که باوفا 
می گوید نماینده بانک مرکزی و شــاپرک وقتی سوال 
می پرسند که چگونه تماس هایی دارید؟ او هم در جواب 
گفتــه: »آن قدر که یکی از پذیرنده هــای ناامید از همه 
جا بعد از زلزلــه با ما تماس می گیــرد و می خواهد به 
او کانکس بدهیم.« همین پاســخ بهانه خوبی شــد تا 
نماینده بانک مرکزی که خــود اصالتی »کرد« دارد، با 
گوش دادن به صدای ضبط شــده فرد تماس گیرنده و 
مشخصات او صحت و ســقم اظهارات پذیرنده را جویا 
شود. و این پیگیری نشان داد که همه حرف های او عین 
واقعیت است؛ شش نفر در این خانواده در سرپل ذهاب 
هســتند. بچه کوچک این خانواده ناراحتی قلبی داشته 

و این امر زندگی در چادر را بیش از پیش طاقت فرســا 
کرده. همیــن اطالعات کافی بود تا بر ســرعت اهدای 

کانکس به این فرد افزوده شود. 

یک کانکس شش کانکس شد 
ولی پیگیری موضــوع از طریق مدیرعامل ایران کیش 
و موافقت با ارســال کانکس به این خانواده همه داستان 
نبود، چرا که حاال دیگر موضوع احساسی تر از این حرف ها 
شده. ایران کیش به تشخیص هالل احمر به دو همسایه 
چادرنشــین این خانواده که از پذیرندگان این شــرکت 
هم نبودند دو کانکس دیگر هدیه می دهد. و البته ســه 
کانکس دیگر نیز برای سه خانواده پشتیبان ایران کیش 
که در آنجا کار می کردند و نیاز مبرم به یک محل زندگی 
داشتند اهدا شد. این یعنی یک تماس باعث می شود به 
جای ارسال یک کانکس شش کانکس برای زلزله زدگان 
نیازمند ارسال شود. به اینجای داستان که می رسیم باوفا 
بغض می کند: »یک جمله ای همیشه در ذهن من است: 
ای که دســتت می رسد کاری بکن. شاید ما این امکان را 
نداشته باشــیم که از پذیرندگان پرتراکشن تشکر کنیم 
ولی امروز از این فرد که باعث شد نه تنها به او بلکه به پنج 
خانواده دیگر هم کانکس بدهیم تشکر می کنم. این حس 
قشنگ را با هیچ چیز نمی توان تغییر داد. امسال به خاطر 

این اتفاق بهترین ممیزی عمرم را تجربه کردم.« 

حرف های جدید پذیرنده 
دل مان می خواست حرف های   همان تماس گیرنده را، 
که باعث برداشــتن این قدم از ســوی ایران کیش شده 
بود، حاال بعد از تحویل کانکس هم بشــنویم... این بار در 
درونش امید موج می زد. تا فهمید از ایران کیش هستیم 
یک جمله اش کافی بود که غصه از یادمان برود و دل مان 
قرص شود برای آینده ای روشن تر... گفت: »خدا از برادری 
کم تان نکند، این کانکس در چنین شرایطی برای ما حکم 
یک خانه سه طبقه را داشــت.« و یک دعای خیر دیگر: 
»به حق خــدا که هیچ غمی در زندگی تــان نبینید.« و 
حاال تداعی این جمالت برایمان لذت بخش اســت. این 
بار حرف هــای این پذیرنده مثل صحنــه و دیالوگ های 
فیلم های غم انگیز جلوی چشــم مان رژه نمی رود، اتفاقاً 

حاال وجدان ها کمی آسوده تر شده اند.

داستان کانکس هایی که به مردم کرمانشاه اهدا شدند

بهترین ممیزی با بهترین تماس

سحر باوفا رئیس مرکز تماس ایران کیش: 
یک جمله ای همیشه در ذهن من است »ای که 
دستت می رسد کاری بکن«. شاید ما این امکان 

را نداشته باشیم که از پذیرندگان پرتراکنش 
تشکر کنیم ولی امروز از این فرد که باعث شد نه 
تنها به او بلکه به پنج خانواده دیگر هم کانکس 
بدهیم تشکر می کنم. این حس قشنگ را با هیچ 

چیز نمی توان تغییر داد. امسال به خاطر این 
اتفاق بهترین ممیزی عمرم را تجربه کردم
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