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واحد نگهداری و تعمیرات پایانه های فروش شــرکت 
کارت اعتبــاری ایران کیش در دهمین ســال فعالیت 
خود موفق بــه طراحــی و تولید محصــوالت جانبی 

پایانه های فروش شده است.
ایــن واحد در حــال حاضــر محصوالتــی از قبیل 
مبدل هــای مختلــف )PSTN To RJ45،Pinpad و...( 
انواع کابل های دانلود، انواع تســتر باتــری و آداپتور را 
تولیــد می کند و تعمیر و پشــتیبانی بیش از 25 مدل 
پایانــه فروش با خدمــات و کیفیت متمایــز با رعایت 
استانداردهای امنیتی و بین المللی از محصوالت کارت 
اعتباری ایران کیش و ســایر شــرکت های دیگر جزو 

ماموریت های اصلی این واحد است.

خیز واحد تعمیرات و نگهداری ایران 
کیش در دهمین سال فعالیت

| اتاق خبر|ایران کیش|

رتبه شرکت کارت اعتباری 
ایــران کیش بــرای دومین 
ســال پیاپی در شورای عالی 
انفورماتیک ارتقا یافت. ایران 
کیش موفق شد ضمن تمدید 
رتبه های پیشــین در رشته 
امنیت فضای تولید و تبادل 
اطالعــات نیــز از پایه چهار 
به پایه یک بــرای یک دوره 

دوســاله ارتقا یابد. به این ترتیب در آخرین رتبه بنــدی ایران کیش هم اکنون 
در پنج رشته خدمات پشــتیبانی، تولید و پشتیبانی نرم افزار، ارائه و پشتیبانی 
نرم افزارهای پایه، سیستم و ابزارها، ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای حامل محتوا، 

و امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات گواهی پایه یک اخذ کرده است.
این شرکت همچنین در سایر رشته های آموزش وپژوهش، مشاوره و نظارت 
بر اجرای طرح های انفورماتیکی، خدمات شــبکه های اطالع رســانی، شــبکه 
داده های رایانه ای و مخابراتی، سیســتم های ویژه دارای رتبه پایه چهار است 

)رتبه یک باالترین و رتبه هفت پایین ترین درجه را دارد(.

هموطنــان آذری از ایــن 
پــس می توانند طی برقراری 
ارتبــاط بــا مرکــز تماس 
ایران کیــش »همزمان« از 
راهنمایی الزم به زبان آذری 

برخوردار شوند.
شــرکت کارت اعتبــاری 
ایــران کیــش در راســتای 
همگامــی بــا مــردم اقوام 

گوناگون ایــران، پس از راه اندازی پات چندزبانه که در آن امکان اســتفاده از 
زبان های انگلیســی، عربی، آذری و کردی تعبیه شده است، در حال حاضر به 
غیر از زبان مشترک فارسی آمادگی حل مشــکالت هموطنان آذری به زبان 

آذری را در مرکز تماس خود دارد.
قرار اســت در آینده آمادگی پاسخگویی به گویش های دیگری نیز در مرکز 

تماس ایران کیش اضافه شود.
این اقدام به منظور تســهیل در خدمات رســانی به همه اقشار مردم ایران و 

کسانی است که ممکن است با گویش خود راحت تر ارتباط برقرار کنند.

ارتقای دوباره ایران کیش
در شورای عالی انفورماتیک

امکان جدید مرکز تماس ایران کیش
برای خدمت رسانی به هموطنان

موسســه نور به عنوان بیســت و هشــتمین بانک و 
موسسه اعتباری کشور به پات پیوست.

اپلیکیشــن پات امکان کارت بــه کارت از مبداء این 
موسسه را امکان پذیر کرد. دارندگان کارت موسسه نور 
با دانلود اپلیکیشن پات امکان کارت به کارت کردن از 

طریق این موسسه را خواهند داشت.
اپلیکیشــن پات پیش از این امــکان کارت به کارت 
برای بانک  هــای ملی، رفاه، ملــت، کارآفرین، تجارت، 
پاسارگارد، سپه، پارسیان، سامان، کشاورزی، صنعت و 
معدن، اقتصاد نوین، بانک شهر، انصار، دی، پست بانک، 
ایران زمین، قوامین، حکمت ایرانیان، خاورمیانه، آینده، 
مهر اقتصاد، ســرمایه، قرض الحســنه رسالت، موسسه 
اعتباری ملل، موسســه اعتباری کوثر و موسسه توسعه 

را فراهم کرده بود.

نور به پات ملحق شد

جایگاه شــرکت کارت اعتباری ایــران کیش در 
بیست و یکمین همایش رتبه بندی شرکت های برتر 

ایران 42 رتبه ارتقا یافت.
این شــرکت عالوه بر ارتقای 42 پلــه ای خود از 
میان 500 شرکت برتر کشور امسال نیز کاندیدای 

رشد سریع در این رتبه بندی شد.
ایران کیش در دو سال گذشته به طور متوالی به 
عنوان شرکت برتر کشــوری از نظر رشد سریع در 

همایش شرکت های برتر IMI 100 انتخاب شده بود.
سازمان مدیریت صنعتی از سال 1377 رتبه بندی 
شرکت های برتر ایران را هرســاله انجام داده است. 
این رتبه بندی با الهام از رسالت سازمان ضمن فراهم 
کردن آمار و اطالعات شــفاف و مفید در بنگاه های 
اقتصادی کشور انجام می شــود تا شناخت و درک 
دقیق تری از مقیاس، ساختار مالی و اقتصادی صنایع 

و بنگاه های اقتصادی بزرگ کشور به دست آید.

صعود 42 پله ای ایران کیش
IMI100 در
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و رفع نیازمندی های ذی نفعان راه اندازی شده است.«
به گفته او این سامانه ویژگی هایی چون قابلیت دسترسی با سرعت باال، ارتباط 
سامانه با سایر سیستم ها، مشاهده تاریخچه مطالبات و امکان خروجی به سیستم 

مدیریت ریسک و رتبه بندی را دارا خواهد بود.

مدیرعامل بانک توســعه صــادرات در آیین رونمایی از ســامانه جامع وصول 
مطالبات بانک توسعه صادرات گفت: »برای استفاده از تکنولوژی های جدید مانند 

بالک چین در بانک آمادگی داریم.«
علــی صالح آبادی با اعالم این مطلب افزود: »ســامانه وصــول مطالبات کمک 
می کند تــا فرایند ارائه خدمت از زمان پرداخت تســهیالت تا وصول اقســاط و 

بازپرداخت آن تحت کنترل و پیگیری باشد.«
مدیرعامل بانک توســعه صادرات اضافه کرد: »اتصال سامانه های متعددی که 
در بانک با هدف بهبود خدمات به مشــتریان ارائه می شــود بسیار اهمیت دارد 
چرا که جزیره ای عمل کردن هر ســامانه موجب مغایرت های محاسباتی و آماری 

می شود.«
او اظهار داشــت: »عالوه بر لزوم به روز شــدن ســامانه ها همزمان با یکدیگر و 
ارتباط و اتصال آنها، استفاده از آخرین تکنولوژی های روز برای ارتقای سیستم ها 

ضروری است.«
صالح آبادی همچنین نسبت به افتتاح فاز 2 این سامانه ابراز امیدواری کرد.

عشرت عدالت مدیر امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانک توسعه صادرات نیز 
در این مراسم گفت: »سیستم جامع سامانه وصول مطالبات بانک با اهداف چون 
یکپارچه سازی و مکانیزاسیون فراینده وصول مطالبات، تعامل بین ارکان اعتباری 

سامانه جامع وصول مطالبات بانک توسعه صادرات 
راه اندازی شد

به  منظور تحقق سیاست های کالن جمهوری اسالمی 
ایران در حوزه علم و فناوری و تحقق اقتصاد مقاومتی 
دانش بنیان تفاهم نامه همکاری میان ســتاد توســعه 
فناوری اطالعات، ارتباطات و فضــای مجازی معاونت 

علمی با بانک شهر منعقد شد.
بر اســاس انعقاد تفاهم نامه ای  میان ســتاد توســعه 
فناوری اطالعات، ارتباطات و فضــای مجازی معاونت 
علمی و شرکت توسعه و نوآوری بانک شهر، این شرکت 
شــتاب دهنده خود را با عنوان مرکز شتابدهی نوآوری 
شهر در راســتای حمایت از اســتارت آپ های شهری 
راه اندازی کرد. طبق این تفاهم نامه، این مرکز شتابدهی 
با حمایت بانک شهر راه اندازی شده است و از ایده هایی 
که بــا موضوعات خدمات شــهری و هوشمندســازی 

شهری هم راستا باشد برای اجرا حمایت خواهد کرد.

تفاهم نامه تاسیس مرکز شتاب دهی 
توسعه و نوآوری شهر منعقد شد

بانک کارآفرین بر اســاس رتبه بندی صد شرکت برتر 
ایران )IMI-100( در ســال 1397، در زمره 10 شرکت 
پیشــرو قرار گرفت و رتبه دهم از نظر شاخص بازدهی 
 فروش را به خود اختصاص داد. بر اساس اعالم سازمان 
مدیریت صنعتی، معیار اصلی انتخاب شرکت های پیشرو 
تغییر رتبه فروش صد شرکت برتر ایران طی چهار سال 
اخیر بوده اســت. وجود اطالعات شرکت در رتبه بندی 
IMI-100 حداقل در سه سال اخیر، منفی نبودن تغییر 
رتبه فروش شــرکت در یک سال اخیر و زیان ده نبودن 

شرکت از دیگر مالک های این انتخاب به شمار می رود.

بانک کارآفرین در جمع 10 شرکت 
پیشرو قرار گرفت

جشــنواره همراه بانک تجارت با سه جایزه یک 
میلیارد ریالی خرید واحد مســکونی و ده ها جایزه 
نفیس دیگر آغاز شــد. این جشــنواره از پانزدهم 
بهمن تا پانزدهم فروردین سال آینده با سه جایزه 
یک میلیارد ریالــی، 140 جایزه 10 میلیون ریالی 
و 30 جایزه پنج میلیون ریالی برای کاربران همراه 

بانک تجارت برگزار می شود.
عالقه مندان، مشتریان و اعضای باشگاه مشتریان 
این بانک می توانند با کســب امتیاز از طریق نصب 
اپلیکیشــن همراه بانک، انتقال وجه، خرید شارژ، 
پرداخت قبض، خرید بسته های اینترنتی، عضویت 
در باشگاه مشتریان و مشارکت در بخش نیکوکاری 
شــانس خود را برای بهره منــدی از جوایز ارزنده 

جشــنواره همراه بانــک تجارت افزایــش دهند. 
دریافت اپلیکیشــن همراه بانــک تجارت از طریق 
مراجعه به ســایت اینترنتی این بانــک به آدرس 

mobilebank.tejaratbank.ir امکان پذیر است.
نصب همــراه بانک تجــارت 50 امتیاز عضویت 
در باشگاه مشــتریان 20 امتیاز، انتقال وجه کارتی 
25 امتیاز، خرید بســته اینترنتی و خرید شارژ 20 
امتیاز، پرداخت قبــض 10 امتیاز و نیکوکاری 15 
امتیاز را برای اعضای باشگاه و شرکت کنندگان در 

جشنواره به همراه دارد.
حداقل امتیاز برای شــرکت در جشــنواره 100 
امتیاز و برای بهره مندی از ســه جایزه بزرگ یک 

میلیارد ریالی هزار امتیاز است.

جشنواره همراه بانک تجارت آغاز شد

|News Room|
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| گزارش| 

تندیس نوربخش
دوباره
در دستان ایران کیش

حضور ایران کیش در هشــتمین همایش بانکداری 
الکترونیــک و نظام هــای پرداخــت با دســتاوردهای 
بسیاری همراه بود. این شرکت توانست در این همایش 
برای دومین ســال پیایی جایزه نوربخش را در بخش 
مســئولیت های اجتماعی از آن خــود کند و همچنین 
مدیرعامل ایــران کیش بار دیگر مدل پیشــنهاد خود 
برای حذف کارمزد از سیستم بانکی و ترویج کیف پول 
الکترونیکی را ارائه داد. در هشتمین همایش بانکداری 
الکترونیک و نظام های پرداخت ایران کیش توانست از 
چندین محصول جدید خود نیــز رونمایی و آنها را به 
مخاطبانش معرفی کند. این گــزارش روایت کاملی از 
حضور شرکت کارت اعتباری ایران کیش در هشتمین 
همایش بانکــداری الکترونیک و نظام هــای پرداخت 
اســت. همایش بانکداری الکترونیک هرســاله میزبان 
مدیــران، کارشناســان، عالقه منــدان و صاحب نظران 
صنعت بانکی است و مهم ترین همایش این صنعت در 

کشور محسوب می شود.
هشــتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های 
پرداخــت در روزهــای نهم و دهم بهمن ماه در ســالن 
همایش هــای برج میالد برگزار شــد و شــرکت کارت 
اعتبــاری ایران کیــش چهار محصول خــود را در این 
نمایشگاه معرفی کرد. اولین محصوْل استارت آپ دومینو 
بود که کســب وکاری برای پخش مویرگی ســوخت و 
محصول اســتارت آپی ویــژه پین تک و کار مشــترک 
شــرکت کارت اعتباری ایران کیش و دومینوســت. در 
مراســم رونمایی این محصول احمــد هادی پور مدیر 
انستیتو پین تک نیز اعالم کرد اولین گام در اهداف این 
انستیتو محکم برداشته شد و در ادامه گفت: »این اولین 
اســتارت آپ در این انســتیتو بوده که با حمایت ایران 
کیش رشــد روزافزونی خواهد داشت و استارت آپ های 

جدیدی هم به لیست این انستیتو افزوده می شود.« 
پس از آن بزرگ ترین شــبکه پرداخت خرد کشــور 

)کیف پول الکترونیکی( محصول مشترک ایران کیش، 
بانک تجارت و ســیمرغ تجارت روز دهــم بهمن ماه با 
حضور معاون بانک تجــارت و مدیرعامالن ایران کیش 
و سیمرغ تجارت رونمایی شــد. در مراسم رونمایی از 
امکان جدید ایــران کیش و بانک تجارت و ســیمرغ 
تجارت، پیمان طبری معاون فنــاوری اطالعات ایران 
کیش بــا بیان اینکــه کیف پول بانک تجــارت مجهز 
به NFC ایران کیش پذیرش می شــود گفت: »تمامی 
کارت هــای بانک های تجارت که بالغ بــر پنج میلیون 
است با بیش از ۶00 هزار پوز مجهز به ان اف سی ایران 
کیش یکی از بزرگ ترین شبکه های CLOSEDLOOP یا 
کیف پول کشور را تشکیل می دهند.« طبری در ادامه 
اعالم کرد این شبکه پرداخت خرد کشور در دو مرحله 
پذیــرش کارت های کیف پول بانک تجــارت روی پوز 
ایران کیش و پذیرش کارت کیف پول روی اپلیکیشن 
پات ایران کیش قابل دسترســی است. او با بیان اینکه 
کافی اســت کارت به پوز نزدیک شود تا عملیات هایی 
مانند موجودی، گزارش 10 عملیات آخر، شارژ و خرید 
امکان پذیر باشــد گفت: »روی اپلیکیشن موبایلی هم 
قســمتی برای کیف پول بانک تجارت وجود دارد که با 
وارد شدن به آن امکان دریافت موجودی، شارژ و خرید 
امکان پذیر باشــد.« او تاکید کرد در اپلیکیشن پات نیز 
این عملیات ها قابل استفاده است و در جاهای مختلفی 
که پوزهای ان اف سی دار ایران کیش وجود دارند خرید 
می تواند از طریق کیف پول صورت بگیرد. طبری بر این 
باور است که در حال حاضر ایران کیش و بانک تجارت 
بزرگ ترین  شبکه های پذیرش و دارندگی کیف پول را 

 نگاهی به حضور ایران کیش
 در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک
و نظام های پرداخت
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در کشور عملیاتی کرده اند. 

پین تک مرجعی برای جمع آوری شکست ها
همچنین این شــرکت دو کارگاه بــا عناوین پین تک 
و معرفــی مــدل اجمــاع proof of consistency و تاثیر 
مســتقیم آن بر طراحی نســل جدید رمزارزهای غیر 
متمرکز برگزار کرد. صادق فرامرزی، بنیان گذار پین تک 
در کارگاه پین تک هشتمین همایش بانکداری، با تاکید 
بر اینکه هــدف  پین تک حمایت از اســتارت آپ ها در 
زمان رشدشــان نیســت بلکه آنها را در نقطه ســقوط 
درمی یابد گفت: »یک ســال پیش که طرح پین تک را 
با عنوان درد فناوری مطــرح کردیم تالش مان این بود 
که نه فقط شتاب دهنده اســتارت آپ ها باشیم بلکه در 
نقطه ای که استارت آپ ها در آستانه شکستند هم با آنها 
باشــیم.« او همچنین تاکید کرد که چه بسا ایده هایی 
که خــوب بوده اند اما بــه دلیل دارا نبــودن بیزینس 
مدل ها نتوانســته اند آنچــه را می خواســته اند محقق 
کنند. فرامرزی در ادامــه گفت: »پین تک مرجعی برای 
جمع آوری شکســت ها و راه حل هایی برای جلوگیری از 
تکرار شکست در حوزه های مختلف خواهد بود. انستیتو 
پین تک شرکت کارت اعتباری ایران کیش نیز که مدتی 
اســت راه اندازی شــده می تواند محلی برای این مرجع 
باشــد اما تاکیــد می کنم پین تک یک مفهوم اســت و 
ارتباطی با هیچ شرکتی ندارد.« از نکات قابل توجه این 
 zoodfood کارگاه حضور کیارش عبــاس زاده بنیان گذار
بود که به عنــوان یکی از اســتارت آپ هایی که تجربه 
شکست داشته در این جلســه حضور داشت. او درباره 

یک استارت آپ گفت: »در هر کسب وکاری هم داشتن 
نیروی انسانی خوب اهمیت دارد و هم منابع مالی برای 

جذب نیروی انسانی.«
عباس زاده همچنین به دو نکته اشاره کرد، »اوال برای 
آغاز هر تجارتی باید به اینکــه مردم به چه چیزی نیاز 
دارند توجه کرد و ثانیا شخصی که می خواهد تجارت را 

آغاز کند آن نیاز را می تواند تامین کند یا نه.«
او در ادامه گفت: »در امور کســب و کارها ضمن اینکه 
باید به بحث تبلیغات توجه شــود نباید بی هدف در این 
امر هزینه کرد.« بنیان گــذار zoodfood تاکید کرد که 
هیچ اســتارت آپی نباید در برابر یادگیری و رشد مقابله 

کند. 
روح اهلل پرنیان، مدیر استارت آپ دکمه، دیگر سخنران 
این کارگاه بود که چالش های خود را درباره استارت آپ 
دکمه به عنوان شــبکه اجتماعی خریــد در ایران بیان 
کرد. او با اعالم اینکه هفت سال است که در فعالیت های 
کارآفرینی مشــغول شــده گفت: »باید برای شروع هر 
کاری دانســت که ایده خوب چیســت و چه کســانی 
می تواننــد آن را انجام دهند.« به گفته او داشــتن تیم 
خوب مطلب بعدی  اســت که در کنار شناخت قوانین 
کار باید آن را دانســت. پرنیان در ادامه گفت: »تا زمانی 
که در ماه ها یا حتی ســال های نخست یک استارت آپ 
درآمد و هزینه های آن یکسان است این موضوع بیانگر 
موفقیت آن استارت آپ اســت، چراکه استارت آپ ها از 
یک دوره به بعد رشدشان تابع نمایی پیدا خواهد کرد.« 
او در پایان صحبت هایش به راهکارهای جذب ســرمایه 
اســتارت آپ ها پرداخت و گفت: »بــه توانایی های خود 

توجه کنید و آنها را با ایده هایتان هماهنگ کنید.«

دریافت جایزه نوربخش برای دومین بار
هشــتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های 
پرداخت خبر خوب دیگری را هم نصیب شرکت کارت 
الکترونیکی ایران کیش کرد. این شــرکت برای دومین 
ســال پیاپی در این همایش موفق بــه دریافت جایزه 
نوربخش در همایــش بانکداری شــد. جایزه نوربخش 
این بار به دلیــل ارائه پات به عنوان نخســتین و تنها 
نرم افــزار پرداخت قابل اســتفاده برای روشــندالن در 
بخش مســئولیت های اجتماعی برگزیده شــد. ســال 
گذشته از کاربرد پات روشــندالن رونمایی شده بود و 
این محصــول از آنجا که پرداخت را برای روشــندالن 
عملیاتی کرده برگزیده ترین محصول در بخش نوآوری 
در مســئولیت های اجتماعی شــد. ایران کیش ســال 
گذشــته نیز به دلیل ارائه محصول کیوســک پرداخت 
الکترونیکی cng جایزه نوربخش را در بخش سخت افزار 
از آن خود کرده بود. ایران کیش تنها شــرکت پرداخت 
الکترونیکی است که دو ســال پیاپی جایزه نوربخش را 
از آن خود کرده اســت. این جایزه به عنوان معتبرترین 
جایزه در عرصه بانکداری در کشــور به شمار می آید و 
جایزه جشــنواره نوربخش در بخش های ســامانه ملی، 
سامانه های درون بانکی، ســامانه های مشتریان امنیت 
و شبکه های زیرســاخت پلتفرم، مسئولیت اجتماعی و 
سخت افزار و تجهیزات و از بین طرح های رقابتی بانک ها 
و شرکت ها در اختتامیه هشــتمین همایش بانکداری 
الکترونیک و نظام های پرداخت به برگزیدگان داده شد.
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میزگرد کارمزد هشتمین همایش بانکداری الکترونیک 
و نظام های پرداخت در شــرایطی برگزار شد که تمامی 
حاضران در این نشســت از اینکه ساالنه در این میزگرد 
شرکت می کنند و بر اصالح نظام کارمزد تاکید می کنند 
اما باز هم روند تغییر نمی کند و اصالحی در نظام کارمزد 

اتفاق نمی افتد انتقاد کردند.
صادق فرامرزی مدیرعامل شــرکت کارت اعتباری ایران 
کیش با بیان اینکه »از دو ســال پیــش در پنل کارمزد 
پیشــنهادهایی بیان شــد و امیدوار بودیم بــا بیان آنها 
مشــکالت کارمزدی حل شــود« گفت: »اکنون بعد از 
دو ســال همچنان ناچاریم حرف های تکــراری را بیان 
کنیم. امیدواریم دوباره سال آینده مجبور به تکرار همین 

صحبت ها نباشیم.«
فرامــرزی در میزگرد کارمزد و بانکداری در هشــتمین 
همایش بانکــداری با تاکید بر اینکه ســه ســال پیش 
پیشــنهاد مدل کارمزدی خود را در این بــاره ارائه داده 
اســت که در آن کیف پول نقش محرک و کاتالیروز حل 
مشکالت کارمزدی را دارد گفت: »ممکن است عده ای به 
این مدل خرده بگیرند و بگویند این مدل در هیچ کجای 
دنیا نیست اما پاسخ من به این افراد این است که وضعیت 

فعلی نیز در هیچ کجای دنیا نیست.«
او بار دیگر در توضیح مدل پنــج مرحله کارمزدی خود 
اظهار داشــت: »در این مدل یک عدد تراکنشی 50 هزار 
تومان به عنوان مالک تعیین شــده است. در مرحله اول 
معتقدم می تــوان ترتیبی داد تا کارمــزد یک درصدی 
تراکنش های زیر 50 هزار تومان را دارنده کارت بدهد و 
باالی 50 هزار تومان را پذیرنده متقبل شود. چرا که در 
گذشته اصناف به دلیل کارمزدهایی که از خرده فروشی 
از آنها گرفته می شد اعتراض شــدید داشتند. البته این 
را هم باید بپذیریم که با این کار نیز ممکن است دارنده 
کارت شــروع به اعتراض کند. معتقــدم در این مرحله 
شاهد گرایش مردم در بسیاری از خریدهایشان به سمت 
پول نقد هســتیم، در این مرحله بانک مرکزی به صورت 
کوتاه مدت می تواند به ســمت ضرب ســکه یا اسکناس 
پیش رود، چراکــه دارندگان کارت بعــد از این به پول 
نقد گرایش پیدا می کنند. به عبارتی در صورت اعتراض 
دارنده کارت برای پرداخت کارمــزد مبالغ زیر 50  هزار 
تومان، راهکار پرداخت با پول نقــد کماکان پیش روی 
اوســت اما در مرحله ســوم ما باید این نکتــه را هم در 
نظر بگیریم که بــه احتمال زیاد شــاهد هجوم بیش از 
اندازه مردم به ســمت ATMها نیز خواهیم بود. قسمت 
سوم طرح نیز در همین جاســت، اینکه روی ای تی ام ها 
نیز کارمزد بگذاریــم. به عبارتی روی دریافت وجه نقد از 

خودپرداز هم کارمزد گذاشته شود تا مردم به  صورت انبوه 
به سراغ خودپرداز و پول نقد نروند. در مرحله چهارم باید 
همزمان کیف پول را توســعه دهیم. زمانی به منفعت از 
رسوب پول کیف پول هم فکر می کردیم که البته اکنون 
جزو خط قرمزهای بانک مرکزی اســت ولی می توانیم از 
تراکنش های خرد کارمزد نگیریم یا نســبت به کارمزد 
پرداخت با کارت،کارمزدی بسیار کمتر بگیریم. روی مدل 
کارمزد کیف پول می توان خیلی طرح ها را در نظر گرفت، 

به این شکل کیف پول می تواند رشد کند.«
او با تاکید بــر اینکه بدون این مدل و به یکباره نمی توان 
کیف پول را توســعه داد گفت: »وقتــی تراکنش آنالین 
بی کیفیت بی دردسر در شبکه گران قیمت شاپرک انجام 
می شود ما مدل آفالین کیف پول را نمی توانیم وارد بازار 
کنیم. در اینجاســت که باید بانک مرکزی فشار آوَرد و 
روی مدل کارمزدی کیف پــول کار کند، کیف پولی که 
هم آفالین است و هم هزینه وحشتناکی که شبکه فعلی 

دارد را ندارد.«
او با انتقاد از مدل بیزینســی تراکنش های شارژ کنونی 
نیز گفت: »هزار تومان شارژ می خرند، بانک صادرکننده 
1313 ریال پــول بابتش می دهد تا ایــن مبلغ پس از 
کسر کسورات زیادی به شرکت پی اس پی برسد، بخشی 
از کارمزدهای آن برداشته می شــود و دیانت ها، شرکت 
پی اس پــی، 80 درصد کارمزد آن را بــه اپراتور می دهد. 
از همین رو قســمت پنجم مدل کارمزدی نیز این است 
که باید فکری هم برای کارمزد شــارژ کرد. معتقدم باید 
کارمزد آن را یا خریــدار بدهد یا اپراتور. که اگر اپراتورها 
ناراحت نمی شــوند می گویم اپراتورهــا می توانند آن را 
پرداخت کنند. با این مدل کیف پول با سرعت رشد پیدا 

می کند و مشکل کارمزد حل می شود.«
او اظهار کرد: »بعضی از دوستان آمدند سقف 200 هزار 
تومان خرید هم گذاشتند که از آن باالتر را بانک کارمزد 
بدهد و این طرح را به بعضی از بانک ها ارائه کردند، که از 

نظر من اصاًل موضوعیتی ندارد.«

ادعای بانک ها
فرامرزی گفت: »امروز بانک ها ادعا می کنند عمده فشاری 
که روی آنهاست از ســمت تراکنش های خرید مستقیم 
روی پوزها و درگاه های پرداخت و شــارژ است. در بقیه 
موارد مشــکلی نیست که بخواهیم در ســاختار کارمزد 

تغییر انجام دهیم.«
مدیرعامل ایران کیش درباره اینکه چرا می گوید بانک ها 
ادعا می کنند گفت: »به بانک ها دی مــاه 94 را یادآوری 
می کنم: آن زمان ســه شرط در یک برگه ابالغ شد. قبل 
از دی 94 هنگام تراکنش ها بانک صادرکننده 70۶ ریال 
پول به بانک پذیرنده مــی داد، اآلن 20۶ ریال می دهد. 
بنابراین 45۶ ریال پرداخت نمی کنــد اما این میزان در 
هیچ کجا محاسبه نمی شــود. آن زمان بابت پذیرندگی 
ATM نیز 85 صدم درصد می گرفــت اآلن 1/10 درصد 
می گیــرد، آن زمان هم بانک کارمزد را غیرمســتقیم به 
صندوق مشــاع می داد و PSP از صندوق مشــاع تقریباً 
همین درآمد را داشــت. بنابراین در ســمت پی اس پی 
تغییر آنچنانی ای اتفاق نیفتاده اســت که بخواهیم فشار 
روی بانک ها را به پی اس پی ها ارتباط دهیم. اما چون این 
هزینه مستقیم شده بانک ها آن را روی کاغذ می آورند و 
می گویند ما 9 هزار میلیارد تومان امسال هزینه داده ایم، 
در حالــی که قباًل نیــز همین مقدار هزینــه می دادند؛ 
معنی اش این نیست که این مدل درست است، معنی اش 

و بازهم کارمزد
همان همیشگی

 میزگرد کارمزد در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک
و نظام های پرداخت  برگزار شد

فرامرزی: فین تک ها سراغ »پی اس پی« 
می آیند که کارمزد بگیرند. پرداخت یار باید 
به بازاری که »پی اس پی« توان، سرعت و 
جسارت ورود به آن را ندارد وارد شود اما 
اگر در بازار پرداخت یارها و پی اس پی ها را 
روبه روی هم قرار بدهند تا مثاًل این دو در 

دادن کارمزد رقابت منفی کنند، این موضوع 
منجر به نابودی هر دو طرف می شود
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این اســت که بانک هایی که کارت و ای تی ام زیاد دارند 
وضع شان خوب است ولی بانک هایی که کارت و ای تی ام 

ندارند و پوز زیاد دارند در واقع متضرر می شوند.

همدیگر را نابود می کنیم اگر...
فرامرزی در بخش دیگری از ایــن میزگرد با بیان اینکه 
فین تک هــا نمی تواننــد یک تنــه در اصالح ایــن نظام 
کمک کننده باشند به جدال فین تک ها و پی اس پی ها که 
اخیراً در بحث کارمزد پیش آمده نیز اشاره کرد و با تاکید 
بر اینکــه امروز نباید پرداخت یارها را به اشــتباه رقیبان 
»پی اس پی« دانست گفت: »فین تک ها سراغ »پی اس پی« 
می آیند که کارمزد بگیرند. پرداخت یار باید به بازاری که 
»پی اس پی« توان، سرعت و جسارت ورود به آن را ندارد 
وارد شــود اما اگر در بازار پرداخت یارها و پی اس پی ها را 
روبه روی هم قرار بدهنــد تا مثاًل این دو در دادن کارمزد 
رقابت منفی کنند، این موضــوع منجر به نابودی هر دو 

طرف می شود.«
فرامرزی در پایان خاطرنشــان کرد: »واقعیت این است 
که همه اعضای یک خانواده هستیم و اگر دعوایی است 
دعوای خانوادگی اســت. ما همه عضو شــبکه شاپرک 
هستیم، این شــبکه با سالمت کامل پیش می رود و باید 

قدردان شبکه بانکی بود.«
از دیگر کســانی که در این میزگرد حاضر بودند می توان 
به مدیرعامل شاپرک محسن قادری اشاره کرد. او گفت: 
»نظــام کارمزد باید به ریل اصلی خــود بازگردد. در این 
خصوص بارها تاکید شده است اما هیچ کس حاضر نیست 
خودش کارمزد بگیرد بلکه همه می گویند بگذار دیگری 
آن را بگیرد. ما وقتی یک سیستم یا یک تکنولوژی را در 
کشــور می آوریم باید فرهنگ آن را نیز ایجاد کنیم. نظر 

بنده این است که باید طبق اســتانداردها عمل کنیم و 
کسی که ســرویس دریافت می کند باید هزینه آن را نیز 

ب پردازد.«
حسین مهرانی، عضو هیات مدیره پست بانک ایران، گفت: 
نظام کارمزد کشور باید از حالت سنتی خود خارج شود. او 
ادامه داد: »به نظر می رسد امروز باید با یک رویکرد جدید 
یه این موضوع ورود کنیم. مولفه ای در کشور وجود دارد 
به نام فین تک ها؛ اگر فین تک ها را به سمتی هدایت کنیم 
تا بتوانند نقش فرانت بانک هــا را بازی کنند و در فرانت 
بانک ها خالقیت ایجاد کننــد، می توانیم نظام نوینی در 

کارمزد داشته باشیم.«
مهرانی ادامه داد: »مســاله ای که درباره فین تک ها وجود 
دارد این اســت که فین تک ها نتوانســته اند فاصله خود 
را با نظام بانکی کم کنند. بنابراین باید کســی باشــد تا 
فین تک ها را راهنمایی کند. بنــده اعتقاد دارم که تغییر 
یکباره در نظام کارمزد نتیجه نمی دهد و نقش فین تک ها 
در این راه منطقی اســت؛ بنابراین برای فین تک ها باید 
فضاســازی ایجاد کــرد. در نتیجه ما خلئــی در هویت 

فین تک ها داریم.«
او همچنین به ســوئیچ ملی اشاره کرد و گفت: »با توجه 
به عملکرد سوئیچ ملی کشور باید کارنامه بانک مرکزی 
را کارنامه خوب و موفقی دید. ســوئیچ ملی داشــتن و 
مدیریت آن ســاده نیست و با ســابقه ای که این سوئیچ 
در کشور دارد، بانک مرکزی دارای کارنامه موفقی است. 
موضوع کارمزد نیز به نقطه ای رســیده که نیاز به تغییر 
دارد امــا نباید با اصل مســاله فرسایشــی برخورد کرد. 
همچنان اعتقاد شدیدی به حضور و نقش فین تک ها در 
این موضوع دارم تا بیایند و با خالقیت خود نظام سنتی 
ما را تغییر دهند.« محمدمهدی صادق مدیرعامل شرکت 

پرداخت الکترونیکی ســداد نیز در پاسخ به اینکه تاثیر 
نظام کارمزد در توســعه پول الکترونیکی چه بود گفت: 
»نظام کارمزد فعلی باعث زیاده روی در اســتفاده از پول 
الکترونیکی شده است و متوســط مبلغ تراکنش ها نیز 
بسیار پایین هستند و این هزینه زیرساختی شرکت های 

پرداخت را افزایش می دهد.«
به گفته صادق، بهتر است در این باره کمیته غیرذی نفعان 
تشکیل شــود چراکه آنها افرادی هســتند که به اشتباه 
دارند کارمزد پرداخت می کنند و باید نظامی را پیشنهاد 
دهند. بنابراین حضور ذی نفعــان در اصالح نظام کارمزد 

کمک کننده نیست.
مدیرعامل شــرکت پرداخت الکترونیکی ســداد نیز در 
این میزگرد بــر گرفتن کارمزد از پذیرنــده تاکید کرد. 
محمدمهدی صادق گفت: »بــا توجه به اینکه هم اکنون 
بخش هــای مختلــف کارمــزدی پرداخــت نمی کنند، 
حجم زیادی از تراکنش های خرد روی شــبکه پرداخت 
الکترونیکی آنالین که هزینه باالیی دارد قرار گرفته است. 
نتیجه آن شده که شــرکت های PSP مجبور به گسترش 
زیرساخت های خود برای تراکنش هایی شده اند که شاید 
از کیفیت خوبی )از نظر مبلغی( برخوردار نباشند و برای 

شبکه سودآوری ای به این گرانی نداشته باشند.«
میزگرد درآمدهای کارمزدی و بانکداری الکترونیکی در 
سالن رودکی مرکز همایش های بین المللی برج میالد با 
حضور محمدحسین مهران عضو هیات مدیره پست بانک 
ایران، محســن قــادری مدیرعامل شــرکت شــاپرک، 
صادق فرامرزی مدیرعامل شــرکت کارت اعتباری ایران 
کیش، محمدمهدی صادق مدیرعامل شــرکت پرداخت 
الکترونیکی سداد و احمد میردامادی رئیس هیات مدیره 

شرکت ایران ارقام برگزار شد.
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اپلیکیشن پات ماهانه بیش از پنج 
میلیون تراکنش ثبت می کند

امسال اپلیکیشــن پات برنده جایزه نوربخش در 
بخش مســئولیت های اجتماعی شد. کمی درباره 
اتفاقی که منجر به کســب جایزه نوربخش شد 

می گویید؟
پیش از آن می خواهم از تاریخچــه و اتفاقاتی که برای 
اپلیکیشــن پات افتاده و منجر به دریافــت این جایزه 
شده است صحبت کنم. سال گذشته اوایل زمستان بود 
که آقای فرامرزی به ما گفتند ســال ها نماینده یکی از 
انجمن های روشــندالن برای انجام برخی فعالیت ها در 
سیستم بانکی بوده اند. این کار بسیار سختی است. زیرا 
سازمان ها و نهادهای بیزینس محور در سال های گذشته 
به دنبال موارد اینچنینی که بیشتر در حوزه مسئولیت 
اجتماعی است نبودند. این مســاله که فعالیتی در این 
زمینه صورت بگیــرد که منفعت مالــی و فایده منجر 
به سود برای ســازمان ندارد کار سختی است و توجیه 
کردن مجموعه در این زمینه بســیار دشــوار. البته در 
سال های اخیر این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفته 
اســت. آقای فرامرزی درباره دغدغه های خودشان با ما 
صحبت کردند و گفتند دوست دارند در این باره فعالیتی 
در مجموعه ای که خودشــان تصمیم گیر آن هســتند 

داشــته باشــند. به همین دلیل خاطرات خودشان را از 
کارهای بزرگی که گروه روشــندالن در این زمینه انجام 
می دهند برایمان گفتند. پیش از آن من نمی دانستم که 
روشندالن امکان اســتفاده از موبایل  هوشمند را دارند 
و کارهایــی از این جنس می توانند انجــام دهند. از آن 
زمان به بعد متوجه شــدم کارهای بســیاری برای این 
گروه می تــوان انجام داد. پس از آن مــا را به اصفهان و 
نزد انجمنی که چند نفر از روشندالن نخبه در آنجا کار 
می کردند فرستادند تا با آنها آشنا شویم و برنامه ریزی ها 
را برای ساخت یک اپلیکیشن پرداختی برای روشندالن 
که تا بــه امروز هم در این زمینه بی رقیب اســت انجام 
دهیم. مــا در همان زمان به اصفهــان رفتیم و با همان 

گروه کار را شروع کردیم. 
در ابتدا چطور به این موضوع پرداختید؟

در آن زمان تیمی تشکیل شــد و اپلیکیشن هایی را که 
برای روشــندالن قابل استفاده است و قابلیت هایی را که 
اندروید و آی او اس در اختیار آنها قــرار داده تا بتوانند از 
گوشی هوشمند اســتفاده کنند مورد بررسی قرار دادیم 
و در این زمینه کســب دانش کردیم. در حال حاضر در 
تمام دنیا استانداردهایی برای برنامه نویسی در این زمینه 
وجود دارد و شــما ضمن اینکه استانداردهای اپلیکیشن 
خودتان را افزایش می دهید قابلیت هایی نیز به آن اضافه 
می کنید که برای گروه های مختلفی که محدودیت های 
اینچنینی دارند هم مورد استفاده باشد. بر همین اساس 
ما با مشاوره همان گروه روشندالن در اصفهان توانستیم 
این اپلیکیشن را برایشان شخصی سازی کنیم و از قابلیت 
Talk Back گوشی های اندروید استفاده کردیم. ما قوانین 
و مقرراتی از سوی رگوالتوری داریم که داده های حساس 
کارت را نباید کســی غیــر از صاحــب کارت در اختیار 
داشته باشــد. به همین دلیل به اســتانداردهایی که در 
تمام دنیا رعایت می شــود رجوع کردیم و کاری کردیم 
که اطالعات روشندالن عزیز در اختیار کسی قرار نگیرد 
و برای داده های حساس نیاز به استفاده از هدفون باشد. 
سپس با همان گروه اپلیکیشــن را تست و در اسفندماه 

سال گذشته آن را رونمایی کردیم. 
چه بازخوردهایی از رونمایــی این قابلیت جدید 

دریافت کردید؟
تقریباً دو ماه از ابتدای امســال گذشــته بود که انجمن 
نابینایان ایران نســبت به این قابلیت توجه نشــان داد و 
پس از آن هم بانک مرکزی به شدت از آن استقبال کرد 
و دعوت مان کردند و برای این قابلیت تقدیرنامه ای به ما 
دادند. در نهایت هم در چند هفته گذشته جایزه نوربخش 

را برای این قسمت کسب کردیم.
آیا قرار است امکانات دیگری از این جنس به پات 

اضافه شود؟
بله. واقعیت این است که ما در شرکتی کار می کنیم که 

مدیر پروژه اپلیکیشن پات:

پروژه اپلیکیشــن پات بیش از 20 
ماه اســت که فعالیت خود را آغاز 
کرده و در این مدت توانسته برنده 
بانکداری،  صنعت  جایزه  مهم ترین 
 جایزه نوربخش، شــود. به همین بهانه به ســراغ
شــهره آقابابایی، مدیر پروژه پــات، رفتیم و از او 
خواســتیم درباره روند فعالیت و دستاورهای این 
اپلیکیشــن برایمان بگوید. او در این گفت وگو به 
آمارهای بسیار جالبی اشــاره کرد و اعالم کرد در 
حال حاضر این اپلیکیشــن 41 قابلیت دارد و این 
در حالی است که در ابتدای شروع پروژه تنها هفت 
قابلیت داشته اســت. تعداد کاربران پات امروز از 
مرز سه میلیون نفر گذشته و این اپلیکیشن ماهانه 
بیش از پنج میلیون تراکنش ثبــت می کند. او از 
برنامه های تیم پروژه پات برای سال آینده هم خبر 
می دهد و در نهایت اعالم می کند که فاز اول پروژه 
پات به پایان رسیده و وارد فاز دوم خود شده است. 
اگر دوست دارید همه آنچه را درباره این اپلیکیشن 
وجود دارد از ابتدا تا امروز بدانید،  گفت وگوی ما را 

با مدیر پروژه اپلیکیشن پات بخوانید:

| گفت وگو|
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غیر از بیزینس و رشد کسب وکار در گوشه ذهن بحث های 
مرتبط با زیباشناسی و مسئولیت اجتماعی پررنگ است 
و ما را به این ســمت هدایت می کند کــه در این زمینه 
برنامه ریــزی کنیم. یکی از کارهایی کــه ما برنامه ریزی 
کردیم و زیرســاخت های آن آماده شده و در حال انجام 
آن هســتیم بحث پرداخت QRکدی اســت. همان طور 
که می دانید سرمایه گذاری روی دستگاه های پوز هزینه 
زیادی به کشور تحمیل کرده و با توجه به نرخ تورم و دالر 
به صرفه نیســت که مانند گذشته این سیستم ادامه پیدا 
کند. در حالی که سیستم های جدید در همه دنیا بر این 
محورند که تا حد امکان انجام تراکنش را برای مشــتری 
ساده می کنند و در عین حال در زیرساخت هایی که برای 
پیاده سازی اســتفاده می شوند هم صرفه جویی می کنند. 
در همین راستا ما پرداخت QRکدی را راه اندازی کردیم 
که در نمایشگاه الکامپ امسال از آن رونمایی شد. کسانی 
که اپلیکیشن پات را دارند می توانند از پذیرندگانی که به 
جای دستگاه پوز QR کد دارند اجناس خود را تهیه کنند 
و به این شیوه پرداخت خود را انجام دهند. ضمن اینکه 
رسید این پرداخت هم کاغذی نیست. این مساله در حال 

حاضر تبدیل به دغدغه کشور شده است. 
رســید پرداخت به چه شکل در اختیار مشتری و 

پذیرنده قرار می گیرد؟
رســید این نوع پرداخت ها در اپلیکیشــن برای دارنده 
کارت موجود اســت و برای پذیرنده هم از ســوی ایران 
کیش پیامک خواهد شــد. افراد از این طریق می توانند 
پرداخت را انجام دهنــد و صرفه جویی زیادی در مصرف 
رول کاغذی و ســرمایه گذاری روی دستگاه های فیزیکی 

می شود.
به نظر شما ســرمایه گذاری روی این قابلیت چه 

منفعت هایی در پی خواهد داشت؟
اگر روی این موضوع سرمایه گذاری شود و از آن استفاده 
شــود به صنعت بانکداری برای پیشــرفت بهتر کمک 
می کند و می توانند سرمایه گذاری های خود را در جاهای 

بهتری انجام دهند.
 QR در حال حاضر تمام امکانات پات و همین بخش

کدی هم برای روشندالن قابل استفاده است؟
تمام امکانــات پات برای روشــندالن قابل اســتفاده و 

شخصی سازی شده است.
آیا کار دیگری از جنس مسئولیت اجتماعی برای 

اپلیکیشن پات انجام شده است؟
کار خاص دیگــری که انجــام دادیم اینکه پــات تنها 
اپلیکیشــن چندزبانه است که مجهز به زبان های کردی، 
آذری، عربی، انگلیســی و فارسی اســت. زیرا ما احترام 
زیادی برای اقوام قائل هســتیم و این قابلیت باعث شده 
تماس هایی از اقوام مختلف داشــته باشــیم و برایشان 
جالب است که با اپلیکیشنی کار می کنند که زبان آن را 

خودشان می توانند انتخاب کنند.
برای سال آینده چه برنامه ای دارید؟

ما برای ســال آینده برنامه های بزرگ تر و بهتری در نظر 
گرفته ایم و قرار اســت بخش های مختلفی به اپلیکیشن 
پات اضافه کنیم کــه به ترتیب رونمایی خواهند شــد. 
می خواهم مثل گذشــته این بخش ها بــرای کاربران به 
شکل ســورپرایز باقی بماند و به همین دلیل نمی خواهم 
فعاًل درباره آنها حرفی بزنم. اما ســال 98 سالی است که 
ما به شدت روی رضایت مندی و ماندگاری مشتریان فعلی 
خود کار خواهیم کرد و کمپین ها و قدردانی های مختلفی 
برای آنها در نظر گرفته ایم. بیشتر برنامه ریزی های ما بر 
این محور است که از کسانی که روزانه با اپلیکیشن پات 
کار می کنند و تراکنش انجام می دهند قدردانی کنیم و 

منفعتی را که برایمان ایجــاد می کنند با همان کاربران 
تقسیم و تسهیم کنیم. ما می خواهیم کسی که برایمان 
منفعت ایجاد می کنــد خودش هم از این منفعت منتفع 

شود. 
در فاصلــه 20 ماهــه اجــرای پــروژه پات چه 
دستاوردهایی داشــته اید و چه اتفاقاتی افتاده 

است؟
پیش از اجرای پروژه پات تنها هفت ســرویس روی آن 
فعال بود و امروز بیش از 41 سرویس روی آن فعال است 
که کاری ارزشمند محسوب می شود و به این معنی است 
که به طور متوسط هر ماه دو قابلیت اصلی اضافه شده و 
برخی قابلیت های جزئی هم بوده که آنها را به حســاب 
نیاورده ایم. زمانی که پروژه شروع شد پات 30 هزار کاربر 
داشت و امروز سه میلیون و 400 هزار کاربر دارد. در ابتدا 
ماهانه 200 تراکنش داشــت و امروز باالی پنج میلیون 
تراکنش دارد و همه این موارد نشان دهنده این است که 
تیم خوبی روی این موضوع کار کــرد و همت کرد تا به 
اینجا برســد و امیدواریم در فاز دوم هم با همین سرعت 

پیش برویم و همه را از این محصول خرسند کنیم.
آیا در برنامه ریزی های شــما این مساله قرار دارد 
که برای گروه های دیگری غیر از روشندالن چنین 

امکاناتی فراهم کنید؟
واقعیت این است که سخت ترین کار برای روشندالن بود 
که بتوانند از این اپلیکیشــن در گوشی هایشان استفاده 

کنند. ما برنامه هایی داریم که می خواهم سورپرایز بماند. 
قرار است اتفاق بسیار خوبی در شش ماهه اول سال آینده 
بیفتد که دوست دارم در زمان خودش درباره اش صحبت 

کنم تا از لذت آن برای کاربران کاسته نشود. 
در پایان چیزی هست که مایل به گفتن آن باشید؟

دوســت دارم در پایــان مصاحبه این مســاله را اعالم 
کنم: از نظر مــن فاز یک پروژه پات به اتمام رســیده 
و فاز دو آن در حال آغاز اســت. با توجــه به موفقیت 
اخیری که پات کســب کرده و موفق شــده مهم ترین 
جایزه صنعت را کسب  کند، می خواهم از تمامی اعضای 
پروژه پات به عنوان مدیر پروژه تشــکر کنم. کســانی 
که در 20 ماه گذشــته با من همکاری زیادی داشتند 
و دوســت دارم از آنها یاد کنم. در وهله نخست از تیم 
فنی شرکت، آقایان طبری، رشــادی و ارمغان و خانم 
یادگاری تشــکر می کنم که در این مدت باعث شدند 
اپلیکیشن بتواند رشــد خوبی پیدا کند. تیم فنی برای 
پیاده سازی سرویس های مورد نیاز با ما همکاری کرد. 
از تیم تبلیغات شرکت آقای احمدی تشکر می کنم که 
پابه پــای ما در این مدت 20 ماه برای رشــد برندینگ 
اپلیکیشــن فعالیت کردند و باعث شدند که امروز سه 
میلیون و 400 هزار کاربر داشــته باشیم. ما برندینگ 
موفقی داشــتیم و امروز پس از 20 مــاه همه پات را 
می شناسند. در حال حاضر خیال مان راحت است که ما 
را با بقیه اپلیکیشــن ها اشتباه نمی گیرند. می خواهم از 
تیم توســعه بازار شرکت تشکر کنم زیرا در حال حاضر 
ما اپلیکیشنی هستیم که توانســته ایم با 28 بانک کار 
کنیم و خدمــات انتقال وجه و دیگــر امکانات را برای 
آنها فراهم کنیم. ما تنها اپلیکیشــنی هســتیم که این 
امکان را برای روشــندالن فراهم کرده ایم و حتی خود 
بانک ها نتوانســته بودنــد این امکان را به روشــندالن 
بدهند اما ما از طریق اپلیکیشــن پات ایــن امکان را 
به دارندگان روشــندل کارت هــای مختلف می دهیم 
که بتواننــد انتقال وجه انجام دهنــد. آقایان وکیلیان، 
صفایی نیک و تهرانی، طی این مــدت همراهی زیادی 
با ما داشتند و این مساله باعث شد توسعه قابل قبولی 
داشته باشیم. تعداد موسسات نیکوکاری بسیاری روی 
پات فعال اســت که به همت دوســتان بوده؛ بارها در 
تیم پروژه پــات، زمانی که به همراهی ارکان پروژه نیاز 
داشــتم، چنان شور و شعفی دیدم که مرا هم به عنوان 
مدیر پروژه بیشــتر به جلو می برد. امــور پذیرندگان و 
آقای موسوی و تیم ایشان و به ویژه پشتیبانان شرکت 
که صف مقدم شرکت هستند و باعث شدند اپلیکیشن 
در سال گذشته به خوبی میان پذیرندگان ما جا بیفتد 
و بیش از 280 هزار پذیرنده ما امروز از پات اســتفاده 
کنند. آنها گزارش های خودشــان را از پات می گیرند و 
درخواست رول و پشــتیبانی را از طریق این اپلیکیشن 
ثبت می کنند و همه این موارد به همت پشتیبانان عزیز 
ما بوده اســت. ما برای ادامه این کار به کمک آنها نیاز 
داریم تا بازار و خدمات مان را توسعه دهیم. می خواهم 
بــه طور ویژه از آقایــان طاها خوشــکام، رضا متکی و 
سعید پسندیده، سه تن از پشتیبانان که در این مسیر 
با ایده هایشــان به من کمک می کردند، تشکر کنم. در 
انتها از آقای فرامرزی عزیز و بزرگوار تشکر می کنم که 
در تمام مســیر هدایتگر ما بودند و بسیاری از ایده های 
پات مانند استفاده برای روشندالن ایده و خوش فکری 
شخص ایشان بوده است. به همین دلیل از ایشان برای 
همراهی و همدلی و نظارت و هدایتی که داشتند تشکر 
کنم. از بقیه ارکان پروژه که به طور غیرمستقیم در این 

پروژه تاثیر گذاشتند هم تشکر می کنم.

آقابابایی: ما برای سال آینده برنامه های 
بزرگ تر و بهتری در نظر گرفته ایم و قرار 

است بخش های مختلفی به اپلیکیشن پات 
اضافه کنیم که به ترتیب رونمایی خواهند 

شد. سال ۹۸ سالی است که ما به شدت روی 
رضایت مندی و ماندگاری مشتریان فعلی خود 

کار خواهیم کرد و کمپین ها و قدردانی های 
مختلفی برای آنها در نظر گرفته ایم

|Dialog|



| پرداخت سبز | نشریه داخلی شرکت کارت اعتباری ایران کیش |  
ستان 9۷ 

| شماره پانزدهم  | زم
10

| گزارش|

دومینو در حال حاضر عالوه بر تهران در استان 
سیستان و بلوچستان در شهرهای زاهدان و 

چابهار فعالیت می کند و سرویس می دهد و به 
گفته موالیی نسب قرار است به زودی در کرج، 

تبریز، مشهد و شیراز هم فعال شوند

اپلیکیشــن دومینو با هدف توزیع مویرگی انرژی از 
خردادماه امســال فعالیت خود را آغاز کرده است. این 
اپلیکیشن توانسته از خردادماه تاکنون نرخ رشد ماهانه 
150 تا 300 درصدی داشته باشد و دو محصول جدید 
هم که در واقع ســوخت های ســازگار با محیط زیست 
اســت برای ارائه به بازار مشــتریان خود آماده کرده. 
در روزهــای اخیر ایــران کیش نیز به عنوان شــریک 
تجاری به تیم سازندگان این اپلیکیشن پیوسته و اولین 
محصول از اســتارت آپ انســتیتو پین تک ایران کیش 

رونمایی شده است.
پخش مویرگی سوخت، عنوان محصول استارت آپی 
ویژه پین تک و کار مشترک شــرکت کارت اعتباری 
ایــران کیــش و دومینوســت کــه 9 بهمن مــاه در 
هشتمین همایش بانکداری کشــور رونمایی شد. در 
این محصول مشــتری با مراجعه به وب ســایت ایران 
کیش یا اپلیکیشــن دومینو درخواست بنزین می کند 
و بعد از آن این استارت آپ با مجوزها و تجهیزاتی که 
پیشتر تامین شــده بنزین را در گریدهای مختلف با 
مراجعه در محل مشــتری تحویل و سوخت رسانی را 
انجام می دهد. در مراسم رونمایی این محصول صادق 
فرامــرزی، مدیرعامل ایران کیــش، اعالم کرد که به 
زودی اپلیکیشــن پات نیز پخش مویرگی ســوخت 
را بــه خود اضافه خواهد کرد. احمــد هادی پور مدیر 
انســتیتو paintech نیــز با بیان اینکــه اولین گام در 

اهداف این انســتیتو محکم برداشته شده است گفت: 
»این اولین اســتارت آپ در این انســتیتو بوده که با 
حمایت ایران کیش رشــد روزافزونی خواهد داشــت 
و اســتارت آپ های جدیدی هم به لیست این انستیتو 

افزوده می شود.«

دومینو، محصولی برای انتقال حامل های انرژی
محسن موالیی نســب، بنیان گذار دومینو، هدف این 
اپلیکیشن را توزیع مویرگی انرژی دانست و در این باره 
به پرداخت ســبز گفت: »برنامه ریزی ما بر این اساس 
اســت که حامل های مختلف انــرژی را در محلی که 
مشتری می خواهد و به میزانی که تقاضا می کند تحویل 
دهیم.« او تاکید کرد فعالیت آنها تنها منوط به سوخت 

نیســت و حامل های دیگر انرژی را همچون گازوئیل، 
نفت ســفید و برق تحویل می دهند. موالیی نســب از 
سیستمی به نام فالیویل که تحت اختراع دومینو است 
یاد کرد و درباره جزئیات آن گفت: »این سیســتم برق 
را در حالت غیرپیک و شــب هنگام ذخیره می کند و در 
طول روز تحویل می دهد. این سیســتم در حال حاضر 
در مرحله تســت قرار دارد اما در برنامه ما ارائه عمومی 
آن وجــود دارد. ما از ماه خرداد فعالیت مان را شــروع 
کردیم و در حــال حاضر نواحی یک، دو، ســه، پنج و 

شش شهرداری تهران را پوشش می دهیم.«
موالیی نسب در پاسخ به این سوال که تفاوت دومینو 
با دیگر رقبایش چیســت گفت: »دومینو سه فرق مهم 
با ســه رقیب اصلی خود در بازار دارد. رقیب اصلی ما 
پمپ های بنزین هســتند که آنها متحرک نیســتند و 
جای ثابتی دارند و هزینه های سرمایه گذاری اولیه شان 
بسیار باالســت. همه این مسائل سبب شــده که ارائه 
بنزیــن در پمپ بنزیــن محدود به روش های ســنتی 
باشد. دومین رقیب ما شــرکتی است که آنها هم یک 
گروه تلمبه ساز یا بهتر اســت بگوییم جایگاه دار بودند 
که در حــال حاضر ماشــین هایی را راه اندازی کرده اند 
که به نوعی پمپ بنزین سیار هســتند. این ماشین ها 
در یک نقطه توقف کرده اند و شــما خودتان را به آنها 
می رســانید. این گروه کاالی جایگزین ماست و خیلی 
رقیب محســوب نمی شــود زیرا این ماشین ها به محل 
شــما نمی آیند. رقیب دیگر ما اپلیکیشــنی بود که در 
حالت ناایمن یعنی در دبه بنزین را به مشتری تحویل 
مــی داد. عملکرد آنها شــبیه این بود کــه پیک برای 
شــما از پمپ بنزین، بنزین بیاورد. تجهیزاتی که روی 
موتورهای دومینو قرار گرفته تجهیزات ایمنی است که 
برای این کار طراحی شده و مخازن و تجهیزات فروش 
کمک می کند یک ســوخت گیری ایمن و بدون خطر 

داشته باشید.«
دومینو از خردادماه تاکنون به طور ثابت بین 150 تا 
300 درصد رشد ماهانه داشته است. پیش بینی دومینو 
این است که بتواند سه درصد بازار فروش بنزین تهران 
را از آن خود کند و برای رسیدن به این هدف یک سال 
زمان در نظر گرفته اســت. تالش تیم دومینو این است 
که نرخ رشــد را روی همین عــدد 150 تا 300 حفظ 
کنند و بنیان گــذار این اپلیکیشــن در این باره گفت: 
»ایران کیش شریک تجاری دومینو محسوب می شود و 
با توجه به اضافه شدن ایران کیش به مجموعه ما تالش 
بر این اســت که در ماه های آینده نرخ رشد روی 300 

ثابت بماند.«

 دومینوی جهانی
در سبد استارت آپ های ایرانی

دومینو، اولین استارت آپ انستیتو پین تک
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دومینــو در حال حاضــر عالوه بر تهران در اســتان 
سیســتان و بلوچستان در شــهرهای زاهدان و چابهار 
فعالیــت می کنــد و ســرویس می دهــد و بــه گفته 
موالیی نسب قرار است به زودی در کرج، تبریز، مشهد 
و شیراز هم فعال شوند. او در ادامه درباره جزئیات این 
موضوع گفت: »در حال حاضر اعطای نمایندگی به این 
شهرها انجام شــده و در حال اعطای شبکه ناوگان به 
آنها هستیم. بر اســاس برنامه ریزی های انجام شده، به 
زودی کرج به شهرهای مجموعه دومینو اضافه می شود 
و پس از ماه مبارک رمضان هم مشهد به شهرهای فعال 
ما اضافه خواهد شــد و بقیه شــهرها نیز در بازه زمانی 
دوماهه به مرور اضافه می شــوند. برنامه ریزی های ما بر 
این اســاس اســت که هر دو ماه یک شهر به مجموعه 
فعالیتی مان اضافه شود.« اما دومینو نمی خواهد به تمام 
شهرهای ایران برود و موالیی نسب اعالم کرد شهرهایی 
که جمعیت و میزان مصرف بنزین مشــخصی دارند در 
برنامه ریزی های دومینو قرار گرفته اند. او تاکید کرد این 
اپلیکیشن به جای دیگر شهرهای ایران، سرویس دهی 
به کربال را شروع کرده و در اربعین امسال در این شهر 
ســرویس دهی کرده و این فعالیت ادامــه پیدا خواهد 
کرد. به گفته او در حال حاضر کربال، بغداد، اســتانبول 

و دوحه در برنامه ریزی های دومینو برای سرویس دهی 
قرار دارند.

همراهی محیط زیستی ایران کیش و دومینو
موالیی نســب در پاسخ به این ســوال که هدف آنها از 
شراکت با ایران کیش چه بوده گفت: »همراهی ما با ایران 
کیش بر اســاس یک دلیل مهم بود که مجموعه دومینو 
برای خود تعریف کرده اســت. این دلیل مباحث مربوط 
به محیط زیست اســت. در حال حاضر مجموعه دومینو 
روی موضوع افزایش نشر CO2 کار می کند و در دومینو 
به ازای هر سرویســی که ارائه می شود نشر CO2 به ازای 
هر خودرو ســه و نیم کیلوگرم کاهش پیدا می کند. هر 
سرویس دومینو 2۶ دقیقه زمان برای هر مشتری ذخیره 
می کند و هر ســرویس در کاهش ترافیک تهران 0/13 
درصد تاثیرگذار اســت. این مسائل از نظر محیط زیستی 

برای ما اهمیت دارد و در حال حاضر در شبکه خودمان 
توزیع بیوفیول و بیودیزل را شروع کرده ایم که طی یکی از 
آنها از روغن های سوخته فروشگاه ها و دیگری از پسماند 
کشاورزی نیشــکر تولید می شود و سوخت های جدیدی 
هستند که در شبکه ما وارد شــده اند و قصد ما استفاده 
مردم از سوخت های پاک برای داشتن محیط زیستی بهتر 
است.« او در ادامه گفت: »این طرح در حال حاضر در فاز 
پایلوت قرار دارد و به همین دلیل اطالع رســانی بزرگی 
برای آن انجام نشــده اما در دومینو کام، که کنفرانسی 
مربوط بــه محصوالت جدید دومینو اســت، همکاری با 
ایران کیــش و محصوالت جدید مــا رونمایی و معرفی 
خواهند شد.« بنیان گذار اپلیکیشن دومینو در پایان تاکید 
کرد محصوالت جدید آنها دارای استانداردهای بین المللی 
هستند و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است 

دومینو کام در فروردین ماه برگزار شود.

کاهش زمان سوخت گیری
به ازا هر بار سوخت گیری 

25 دقیقه

کاهش مسافت 
طی شده

16 کیلومتر 
کاهش مسافت به 

ازای هر بار سوخت گیری

 CO2کاهش نشر
برای سوخت گیری

156 کیلوگرم به 
ازای هر خودرو در 

سال

کاهش خسارات 
ناشی از سوخت 

بی کیفیت
کاهش آالینده های سوخت

تجربه مشتریان از 100 سال گذشته که اولین پمپ بنزین ایران در تبریز راه اندازی 
شد تاکنون تغییر چندانی نکرده اســت. همواره برای رسیدن به پمپ های بنزین 
زمان و سوخت زیادی هدر می رفته است و این موضوع همچنان ادامه دارد. دومینو 
اولین پمپ بنزین ایرانی است که در جیب شما جای دارد. استفاده از دومینو بسیار 
ساده اســت، به جای اینکه به پمپ بزنین بیایید ما خودمان را به شما می رسانیم 
و در مصرف سوخت و زمان شــما صرفه جویی می کنیم. یکی از سوخت رسان های 
اختصاصی ما با رانندگان متخصص و آموزش دیده به محل انتخابی شــما می آیند 
و ســوخت مورد نیاز شــما را تحویل می دهند. وقت آن اســت که ایستگاه های 
پمپ بنزین و صف های طوالنی و آلوده آنهــا را فراموش کنید، به دنیای فناوری و 

سوخت رسانی حرفه ای خوش آمدید.
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شــاهین نورصالحی، مشــاور مدیرعامل شرکت ایران 
کیش در کارگاه ارائه محصول شرکت ایران کیش، مدل 
اجماع )Consensus( جدیدی به نام »برهان ثبات« را برای 
استفاده در سیستم های غیرمتمرکز در هشتمین همایش 

بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت ارائه کرد.
نورصالحــی درباره ایــن محصول گفــت: »این ارائه 
درباره یک روش اجماع نوظهور اســت که مشــکالت 
 موجــود در روال هــای کاری Proof-of-Work و
Proof-of-Stake را پوشــش داده و نــرخ بهــره وری 
نهایی شــبکه را باال می برد. از بیــن بردن میزان باالی 
هدررفت انرژی در Proof-of-Work در کنار ایجاد نوعی 
تمرکزگرایی در Proof-of-Stake به همراه انواع حمالتی 
که هر دو آنهــا را تهدید می کند انگیــزه طراحی یک 

روش اجماع نوین در کالس جهانی بوده است.«
نورصالحی بیان کــرد: »به همین منظــور، با هدف 
دســت پیدا کردن به بهترین شــکل ممکن از اجماع 
برای یک سیستم غیر متمرکز، روابط میان نورون های 
عصبی موجود در مغز انســان به عنوان بهترین نمونه 
ممکن مورد مطالعه قرار گرفته اســت؛ یعنی برخالف 
انــواع روش های اجماع کــه در آن ماینرهــا در قالب 
واحدهایــی مجزا دائم با یکدیگــر در حال رقابت برای 
کسب سود بیشــتر هستند، سلول های عصبی از طریق 
نوعی تقسیم کار و همکاری همواره به دنبال دست پیدا 
کردن به اجماع هســتند. همین امر در نهایت خواصی 
را به منظور آغاز طراحی اجمــاع به روش برهان ثبات 
)Proof-of-Consistency / PoCo( آشــکار می سازد که 

عبارت انــد از: مصرف انرژی بهینه، پهنــای باند انتقال 
داده باال، سرعت انتقال داده باال و قابلیت ذخیره سازی 

حجم باالی داده.«
به گفتــه نورصالحی: »انتظار داریــم در صورتی که 
به عنوان مثال یــک رمزارز بر مبنای PoCo ســاخته 
شــود– برخالف بیت کوین– مصرف بــاالی پهنای باند 
اینترنتی و حافظــه جانبی را با مصــرف باالی انرژی 
جایگزین کند. البته نیاز به دخالت هرچه بیشتر دانش 
شــبکه های رایانه ای در PoCo منجر به یک اســتفاده 
غیرعادی از توپولوژی Ring در جریان تولید یک بالک 
تازه به منظور شناسایی زودهنگام شکل گرفتن هر نوع 
فورک و اطالع آن به همه Nodeهای موجود در شبکه 

شده است.«
او با اشــاره به اینکه توپولوژی Ring در کنار مزایای 
قابل توجهی که دارد نســبت به بروز خطا یا قطعی در 
شبکه بسیار حســاس بوده و به سرعت محل بروز خطا 
در آن قابل شناسایی است گفت: »PoCo از این قابلیت 
به عنوان یک آشکارساز برای فورک استفاده می کند و 
چنان که صاحب نظران رمزارزها توضیح می دهند، عدم 
شناسایی به موقع فورک منشــاء بسیاری از حمالت به 
رمزارزها و آسیب پذیری سایر سیستم های غیرمتمرکز 

است.«

Flash-Back-Pinning مکانیسم
نور صالحی گفت: »روش اجماع PoCo از مکانیســم 
دیگــری بــه نــام Flash-Back-Pinning در ســاختار 

تراکنشی رمزارزها نیز بهره می برد که وقوع نوع دیگری 
از فورک ها )که جنبه حمله به شبکه را دارند( را بسیار 
هزینه بر و تقریبــاً غیرممکن می ســازد. در واقع وقوع 
حمالت 51 درصد همــواره از طریق سوءاســتفاده از 
واحد ذخیره ســازی موقت تراکنش های پردازش نشده 
)mempool یا استخر تراکنش ها( بر مبنای این حقیقت 
صورت می گیرد که یک تراکنش پردازش نشده به هیچ 
وجه مشــخص نمی کند کــه متعلق به کــدام زنجیره 
بلوک شناخته شــده در یک رمز ارز است، در حالی که 
با مکانیســم Flash-Back-Pinning شما به عنوان کاربر 
نهایی موظف هســتید اعالم کنید کــه تراکنش تان از 

کدام زنجیره بلوکی نشأت می گیرد.«
به گفته مشاور مدیرعامل ایران کیش، به این ترتیب 
یک حمله 51 درصــد، که به طور کلــی یک زنجیره  
بلوکی مخفی را توسعه می دهد، نمی تواند تراکنش های 
موجود در mempool را برداشــت و وارد زنجیره مخفی 
خود کند. در نتیجه مجبور است تعداد زیادی تراکنش 
واقعی نیز ایجــاد کند که معقول به نظر نمی رســد و 
هزینه فرصت طراحی یک حمله را بسیار باال می برد. به 
همین منظور یکی از برجسته ترین تفاوت های PoCo با 
سایر روش های اجماع نمایان می شود که طی آن عمل 
ماینینگ از یک بالک برداشــته و به سطح هر تراکنش 
منتقل می شود و اصطالحاً هر تراکنش پیش از ورود به 
یک بالک باید ابتدا توســط یک ماینر pre-mine شود. 
آزمایشگاه آســمان آبی ایران کیش به زودی اطالعات 
جامع تری درباره این مدل اجماع ابتکاری ارائه می دهد.

کارگاه ارائه محصول ایران کیش با نام مدل اجماع به روش »برهان ثبات« برگزار شد

افزایش نرخ بهره وری شبکه
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اخیراً ارزش بیت کوین به اوج رســیده است. آسواث 
داموداران اســتاد امور مالی در دانشگاه نیویورک است 
که اغلب مرکز ارزش گذاری وال استریت تلقی می شود. 
وی معتقد اســت که در میان نســل جوان تر پول های 
رایــج دیجیتالی جایگزین طال شــده اند. دیــر یا زود 
 )ethereum( ارز های دیجیتالی نظیر بیت کوین و اتریوم

با ارزهای کاغذی ملی رقابت خواهند کرد.
آیا بیت کوین می تواند به ارز محبوب تبدیل شــود و 
از محبوبیت یــورو، دالر، پوند، روبل و غیره بکاهد؟ هر 
ارزی که بخواهد بــه  عنوان پول جریان یابد باید دارای 
ســه عملکرد باشــد: ذخیره ارزش، اندازه گیری ارزش 
و واســط مبادله. افت و خیز ارزش بیت کوین نشانه به 
بلوغ نرسیدن این ارز دیجیتالی است، اما قطعاً ظرفیت 

پیشرفت دارد. 
البته ارزهــای دیجیتالی نظیــر بیت کوین تنها یکی 
از کاربردهــای فنــاوری زنجیره بلوکــی )بالک چین( 
است. طبق توصیف بی بی سی، زنجیره بلوکی، »روشی 
برای ثبت داده هاســت- دفتر کل دیجیتال معامالت، 
توافق نامه ها، قراردادها و هر امــری که باید به  صورت 
مستقل ثبت و تایید شــود. تفاوت بزرگ در این است 
کــه این دفتر کل در یک محل ذخیره نمی شــود و در 
میان صدها یا حتی هزاران کامپیوتر در سراســر جهان 
توزیع می شود. هر شــخصی که در شبکه حضور دارد 
می تواند به نســخه به روز این دفتر کل دسترسی پیدا 

کند، بنابراین معامالت بسیار شفاف هستند«.
زنجیره بلوکی یا همان بالک چین، امنیت رمزنگاری 
ذخیره و سرعت انتقال داده ها در حالت کدبندی شده و 
شبکه های همتا به همتا )peer to peer( را ترکیب می کند 
تا پایگاه داده ای مشترک از معامالت مورد اعتماد همه 

به  صورت مستقل به  وجود آید. 
اگر زنجیــره بلوکی در انواع صنایــع مختلف به  کار 
گرفته شــود، اقتصاد جهانی دیجیتالی خواهیم داشت 
که می تواند رشــد اقتصادی را بهبود بخشــد و فقر را 

کاهش دهد.

ظرفیت عظیم
در کســب وکار امروزی هنوز هم بــه مدیرانی برای 
مدیریــت و ثبــت اعــداد و پایگاه داده ها، بازرســان، 
هیات های نظارتی و غیره نیــاز داریم. ظرفیت زنجیره 
بلوکی در این است که فرصت توزیع این دفتر کل های 
دیجیتالــی را از طریــق شــبکه ای از کامپیوترها در 
سراســر جهان به همه مردم فراهم می ســازد. در واقع 
این فنــاوری می تواند کســب وکارهایی را که به روابط 
قابل اعتماد متکی هســتند از دور خارج کند - همانند 
بانکداری، بازرسی، وکالت و حتی بخش هایی از دولت؛ 
برای مثال در سوئد، گرجستان و اوکراین ثبت اموال به 

زنجیره بلوکی منتقل می شود. 
در بخــش مالی مــردم به  ندرت بــه همدیگر قرض 
می دهند، بنابراین نیاز به بانک به  عنوان واســط قابل 

اعتماد افزایش می یابد. جذابیــت ارز های رمزدار نظیر 
بیت کوین یا اتریوم در این است که نیاز به شخص ثالث 
معتمد را از بین می برد و در عوض از پایگاه داده امن و 
رمزدار بهره می گیرد. ایــن امر تاثیر عظیمی بر هر نوع 
کسب وکار دارد که بسته به تایید پرداخت ها و عملکرد 
قراردادهاست. اغلب کســب وکارها به این نوع عملیات 

نیاز دارند.

واقعیت و اعتماد
فرایند تایید که در باال تشــریح شــد بذر تحول در 
صنایع مختلف را خواهد افشاند. دفتر کل توزیع شده -  
همان زنجیــره بلوکی-  فرصت بهبود اعتماد و حقیقت 
را در هر نظام و ســامانه فراهم مــی آورد. این فناوری 
می تواند ثابت کنــد که در هر لحظه هر شــخص چه 
چیزی دارد. هر ابــزاری که امروز برای تایید قراردادها، 
مالکیت، پرداخت ها و حتی عملکرد به  وجود آمده است 

به زنجیره بلوکی منتقل خواهد شد.
این امر قدرت اشخاص و نهادهایی را کاهش خواهد 
داد که اکنــون معامالت را مدیریــت و تایید می کنند 
-تحولی بنیادین که دنیــا را تغییر خواهد داد. همانند 
هر نوع تغییر قدرتی افــرادی که اکنون صاحب قدرت 
هســتند تمایلی به ترک قدرت ندارنــد. برندگان این 
چالش از شرکت های کنونی می آیند نه استارت آپ ها، 
زیرا اگر قرار باشد نظام جدیدی شکل بگیرد، به اعتماد 
نیاز است؛ برندهای کنونی می توانند چنین اعتمادی را 

جلب کنند.
نقاط مثبت زنجیره بلوکی چیســت؟ زنجیره بلوکی 
بــا اجرای عملیــات ثبت، حفــظ و مدیریــت داده ها 
مرکززدایی خواهد کرد، تعداد واسط ها را کاهش خواهد 
داد و جایگزینــی برای نحوه ذخیــره ارزش ارز فراهم 
خواهد کرد. ســرمایه های فیزیکی و دیجیتالی به  طور 
مســتقل در فضای آنالین تایید خواهند شد تا مالکیت 

تایید شود. 
معامالت ذخیره شده در زنجیره بلوکی را می توان به 
 صورت مستقل بررســی و ردیابی کرد، بنابراین مبارزه 

با جرم، جعل و کالهبرداری راحت تر خواهد شــد. این 
خطر دائمی همــواره در نظام مالی فیزیکی وجود دارد. 
دفتر کل دیجیتالی توزیع شده تغییر یا جعل داده ها را 
غیرممکن می سازد، زیرا در این صورت داده ها باید در 
تمام بلوک ها تغییر یابند و هر نوع مداخله به  ســرعت 
شناســایی می شــود. در نتیجه هزینه هــا کاهش پیدا 

می  کند و رشد و رفاه اقتصادی بهبود خواهد یافت. 
شــکاف بزرگ هم اکنون نیز در صنعــت مالی قابل 
 ،BNY Mellon ،مشاهده است: بزرگ ترین بانک جهانی
از ســکوی مبتنی بر زنجیره بلوکی استفاده می کند تا 
معامالت خــود با دولت ها را مدیریــت کند. همچنین 
یکی از زمینه های پژوهشــی کنونی در بانک انگلستان 
به »فین تــک« )Fintech( می پــردازد. موضوع تحقیق 
این پژوهش هــا عملکرد فنــاوری مالــی در جامعه و 

بازارهاست. 
نکته مثبت بعــدی در مورد زنجیره بلوکی دیجیتالی 
شدن پرداخت خرد است. در کشوری نظیر هندوستان 
که در آن تعداد زیادی از مردم هنوز به بانک  دسترسی 
ندارنــد، اگر چنین فناوری ای اشــاعه یابــد، وضعیت 
اقتصادی مردم و روابط مالــی آنها دچار تحول خواهد 

شد.

بازیابی حریم خصوصی
صنعــت بازاریابــی و تبلیغات آنالین بــر داده هایی 
متکی اســت که توســط کاربران اینترنت و سکوهای 
رســانه های اجتماعی نظیر فیس بوک تولید می شود. 
گوگل و آمازون نیــز مقادیر زیادی داده های خصوصی 
جمع آوری می کنند. زنجیره بلوکــی حریم خصوصی 
آنالین ما را بهبود داده اســت زیرا به ما اجازه می دهد 
اثرانگشــت دیجیتالی مــان را روی زنجیــره بلوکــی 
منحصربه فــرد خــود ذخیره و دسترســی بــه آن را 
کنترل کنیم. در چنین شــرایطی سازمان های عظیم 
نخواهند توانســت ســلیقه ما را حدس بزنند. داده ها 
نیز مرکززدایی می شــوند و تحت کنترل قرار خواهند 

گرفت. 
زنجیره بلوکــی می تواند کارآفرینی در کشــورهای 
در حال توســعه و توســعه یافته را بهبود دهد، موانع 
دیوان ســاالری را از میان بردارد و بــا ارائه کردن ابزار 
عبــور از ســاختارهای کنونی قدرت فســاد را کاهش 
دهد؛ برای مثال دفتر کل دیجیتالی Everledger اشیای 
فیزیکــی در زندگی روزمره را ردیابــی می کند، مانند 
جواهر، تا از ســرقت آنها جلوگیری شــود. در نتیجه 

اعتماد به نظام بهبود می یابد. 
زمانــی کــه اینترنت متولد شــد برای بســیاری از 
صنایع نیرویی ویرانگــر و تحول خواهانه بود- فناوری 
زنجیــره بلوکی نیز چنیــن ظرفیتی دارد. بــا انتقال 
اعتماد از تاییدکننده های کنونی به سامانه بالک چین 
توزیع یافته دنیا شــاهد تحولی بــزرگ در قدرت عام 

مردم خواهد بود- اتفاقی واقعاً انقالبی.

آیا بالک چین دنیای آینده را تغییر خواهد داد؟

بازی قدرت

زمانی که اینترنت متولد شد برای بسیاری از 
صنایع نیرویی ویرانگر و تحول خواهانه بود 
-فناوری زنجیره بلوکی نیز چنین ظرفیتی 

دارد. با انتقال اعتماد از تاییدکننده های کنونی 
به سامانه بالک چین توزیع یافته دنیا شاهد 

تحولی بزرگ در قدرت عام مردم خواهد بود- 
اتفاقی واقعاً انقالبی
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صــادق فرامــرزی بنیان گــذار PAINTECH  گفت: 
»شــرکت ها و بیزینس هایی که رشــد می کنند یا در 
مرحله رشــد هســتند صاحــب زیاد دارنــد! اآلن هم 
همین گونه اســت. ما شرکت و ســازمان های مختلفی 
داریم که در واقع خودشــان را پشــت استارت آپ های 
رو به رشــد می دانند ولی کافی اســت که این مرحله 
رشد تمام شــود و مرحله سقوط برســد؛ درست مثل 
زندگی مــان این گونه وقت ها کمتر کســی اســت که 
 paintech پیش مان بنشــیند و دســت مان را بگیرد. اما
و انســتیتوpaintech قــرار اســت در اینجــا کنار آن 
ســقوط کننده بنشینند. ما قرار اســت در نقطه سقوط 

ایده قرار بگیریم.«
مدیرعامل شــرکت کارت اعتباری ایران خاطرنشان 
کرد: »در پین تک ایــن نکته مطرح می شــود که اگر 
ما جای آن اســتارت آپ در نقطه شکســت بودیم چه 
می کردیم؟ ایــن راهکارها به مرور جمع می شــوند و 
می توانند مرجعی شوند تا در آینده بدانیم برای حرکت 

از سقوط به صعود چه باید کرد.«
او در اظهاراتی به مناســبت رویــداد فیناپ با عنوان 
Paintech گفت: »قرار است ما دردهای استارت آپ ها را 
بشنویم. در کنار بقیه که شکست  خورده اند بنشینیم و 
در ادامه موارد را طبقه بندی و مستند کنیم. مطمئنم از 

داخل همان ها عوامل پیروزی بیرون می آید.«
فرامرزی گفت: »شرکت های اســتارت آپ که از آنها 
یاد می کنیم شرکت هایی هســتند که عموماً جوان اند، 
ریســک پذیرند، سرعت و جرات شــان باالست و خیلی 
بهتر از شرکت هایی هستند که سنگین جلو می روند اما 

اشتباهات این شرکت ها نیز باالست.«

مالکیت paintech برای هیچ شرکتی نیست
فرامرزی با بیان اینکه مفهوم PAINTECH به معنای 
درد فنــاوری را با الهام از ســیب معروف اســتیو جابز 
که گاز زده شــده اســت گرفته، گفت: »من تعریفی از 
آن ســیب اســتیو جابز دارم؛ آن را به همــان هبوط و 
آمدن انســان از بهشــت به زمین تعبیر می کنم، زمانی 
که دانستْن آرامش بهشت را به دردهای زمینی تبدیل 
کرد. ما این ســیب دانایی را گاز زدیم و اکنون باید در 
جزیره ای که فرود آمده ایم دست وپا بزنیم و جلو برویم.« 
او گفت: »مالکیت PAINTECH برای هیچ شــرکتی 
نیســت. در واقع این واژه مفهومی اســت تا همیشــه 
بتوانیم از آن اســتفاده کنیم. در حال حاضر در شرکت 
ایران کیش یــک بخش ویژه در ایــن ارتباط با عنوان 
انستیتو پین تک راه اندازی شــده است و دوستانی که 
در چارچوب اهداف pAINTECH می گنجند می توانند 
حضور یابند. در اینجا می توانیم تا جایی که می شود به 

استارت آپ ها کمک کنیم.«

مدیرعامل شــرکت کارت اعتباری ایران کیش ادامه 
داد: »آن شرکت اســتارت آپی که می گوید من مشکل 
مالی پیدا کرده  و شکســت خورده ام معلوم اســت که 
بیزینس مدل نمی دانســته اســت و تنها بیزینس پلن 
را در نظر گرفته. وقتی شــما بیزینس پلــن دارید اما 
بیزینس مدل نداریــد نمی توانید کاری انجام دهید. در 
این  مواقع شاید ما و استارت آپی ها بتوانیم در کنار هم 
قرار بگیریم و با یکدیگر بلند شویم. قرار نیست ما کسی 
را از زمین بلند کنیم، قرار است با یکدیگر بلند شویم و 

فرصت های ازدست رفته را دوباره احیا کنیم.«
بنیان گــذار پین تــک ادامــه داد: »پین تــک لزوماً 
ســرمایه گذاری نیســت. پین تک در نقطه سقوط ایده 
می نشیند، آنجا قرار می گیرد و آنجا قرار است که نقش 

خودش را بــازی کند. فراوان می بینیم ســمینارهایی 
که افراد از عوامل پیروزی خودشــان صحبت می کنند. 
پین تک جایی اســت کــه در رابطه با شکســت حرف 
می زنیم. اما قرار نیست درباره آن حسرت بخوریم بلکه 

می خواهیم از این مرحله عبور کنیم.«
فرامــرزی اظهار کرد: »پین تک محدود به انســتیتو 
paintech ایران کیــش نیســت. دلــم می خواهد آن را 
بزرگ کنیم، چون بــه نظرم این بحــث نقطه مغفول 
کسب وکارهاســت. هر صعودی ســقوطی هم دارد، ما 
قرار است اســتارت آپ ها را در نقطه سقوط هول دهیم 
تا دوباره به قله برسند. بنابراین ما باید بشنویم دردهای 
فناوری را و از تنها دل ســوزاندن های بی عمل دســت 

برداریم.« 
او گفت: »امیدوارم که این مفهوم یک  بار هم از ایران 
ما در جایی ثبت شود و روزی همه  جا از فواید پین تک 

سخن بگوییم و افتخار آن برای همه باشد.«

آمادگی کامل داریم
احمــد هادی پور مدیــر انســتیتو paintech نیز در 
رویداد فینــاپ گفت: »انســتیتو  paintech از دو ماه 
پیش در ایران کیش راه اندازی شــد تا بتواند بسته های 
کارا برای ایده هایی که در سرازیری قرار گرفته اند ارائه 
دهد. می خواهیم با فراهم کردن زیرســاخت ها مختلف 

همراه با استارت آپ ها رشد کنیم.«
او اظهار کــرد: »انســتیتو paintech در حوزه های 
مختلــف و با تامین زیرســاخت های متنــوع آمادگی 
همکاری و مشارکت در راســتای ارتقای استارت آپ ها 

و فین تک ها را دارد.«

صادق فرامرزی در رویداد فیناپ تاکید کرد:

 مرجعی
در نقطه سقوط برای صعود

 paintech فرامرزی: پین تک محدود به انستیتو
ایران کیش نیست. دلم می خواهد آن را بزرگ 
کنیم، چون به نظرم این بحث نقطه مغفول 
کسب وکارهاست. هر صعودی سقوطی هم 
دارد، ما قرار است استارت آپ ها را در نقطه 
سقوط هول دهیم تا دوباره به قله برسند. 

بنابراین ما باید بشنویم دردهای فناوری را و 
از تنها دل سوزاندن های بی عمل دست برداریم
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چرا فیناپ؟ از گروهی که فیناپ را شــکل داد و 
اینکه ایده چنین موضوعــی چگونه به ذهن این 

گروه رسید برایمان می گویید؟
فینــاپ مخفف دو واژه فین تک و اســتارت آپ و نام یک 
رویداد آموزشــی تعاملــی برای جامعه اســتارت آپی به 

 خصوص حوزه فین تک است.
ســال های 95-9۶ بود که تب برگزاری اســتارت آپ و 
رویدادهای جایزه محور در حوزه کارآفرینی استارت آپی و 
فین تک تند شد. زمانی که من به همراه علیرضا هوشمند 
به  عنوان خبرنــگارِ تخصصی با تیم ها و جوانان حاضر در 
این رویدادها گفت وگو می کردیم ضعف دانش تخصصی 
و تجربه کارآفرینی بین آنها کاماًل مشــهود بود. ضعفی 
که باعث می شــد این افراد و تیم ها بدون توجه به آینده 
فعالیت خود و تکامل محصول شــان فقط برای به  دست 
آوردن یک جایزه تالشی کوتاه مدت داشته باشند. درک 
این کمبود باعث شد ما به فکر برگزاری رویدادی متفاوت 
با محوریــت آموزش، انتقال تجربه و شبکه ســازی برای 
تمام افراد اکوسیستم اســتارت آپی بیفتیم. رویدادی که 
می توانســت جوان ترها و افراد تازه کار را به متخصصان، 
افراد باتجربه تــر و حتی مدیران پیوند دهــد و به  جای 
جایزه های چندمیلیونی به آنها دانش، تجربه یا ارتباطات 

جدیدی ببخشد.
این رویداد در شهریور 9۶ توسط یک تیم چهارنفره آغاز 
به کار کرد اما اکنــون هنگام برگزاری هر رویداد بیش از 
10 نفر نیروی خالق و متخصص در تیم برگزاری فیناپ 

فعالیت می کنند.
اهدافی که در فیناپ به دنبال می کنید چیست؟

در ابتدا هدف فیناپ آموزش، انتقال تجربه و شبکه سازی 
در کل کشــور بود ولی به  مرور، بعــد از برگزاری هفت 
رویــداد و با توجه به بازخوردهــای متفاوتی که دریافت 
کردیم، اهداف تیم ما نیز گســترده تر شده و قصد داریم 
توســط فیناپ یک حلقه بزرگ ارتباطی در کل کشــور 
یا حتی خارج از مرزهای کشــور بسازیم. همچنان هدف 
نخست ما آموزش و یادگیری در فیناپ است ولی هدف 
نهایی آن شــکل دهی یک کامیونیتی بــزرگ و قوی در 

حوزه استارت آپی و فین تک است.
تصور می کنید تفاوت این همایش ها با نشست های 

مشابه در خارج از کشور چیست؟
اکوسیستم استارت آپی و کارآفرینی کشور ما کوچک اما 
روبه جلو اســت. نیازها، چالش ها و چشم انداز اکوسیستم 
داخلی و خارجی بسیار مشابه است؛ بنابراین همایش ها، 
رویدادها و نشســت هایی که در کل دنیا برگزار می شود 
اغلب اهدافی مشابه دارند. ما نیز سعی کردیم طبق نیازی 
که در حوزه اســتارت آپی کشــور درک کردیم رویدادی 
مفید برگزار کنیم و با توجه به ســابقه رســانه ای خود 
بتوانیم این نیازها و چالش ها را رسانه ای کنیم و به گوش 

مسئوالن کشور برسانیم.
چه شــد که موضــوع پین تک را در سلســله 
رویدادهای خود مطــرح کردید؟ و تفاوت آن را با 
همایش های شکست مانند failcon در چه می دانید؟

در یک سال گذشته هفت رویداد فیناپ با هفت موضوع 
خاص برگزار شده اســت و هفتمین فیناپ با موضوعی 

متفاوت مخاطبان را گرد هم جمع کرد.
موضــوع  PainTech یا رنج کارآفرینی کــه پیش از این 
نیز در رویداد  اســفند 9۶ فیناپ توسط دکتر فرامرزی، 
بنیان گذار PainTech، مطرح شــده بود و بازخوردهای 
خوبی از مخاطبان دریافت کرده بود این  بار مفصل تر مورد 
بررسی قرار گرفت. در این رویداد که با سایر رویدادهای 
فیناپ تفاوت داشت هشت راوی که تاکنون کمتر جایی 
ســخنرانی کرده بودند آمدند و قصه های خــود از رنج 

کارآفرینی را در مقابل صد نفر تماشاگر روایت کردند.
در ایــن فیناپ نه راهکاری بیان شــد و نــه قضاوتی در 
خصوص شکست و درد کارآفرینی شکل گرفت بلکه صرفاً 
روایت هایی را شــنیدیم که حاوی تجربه های بی نظیری 
بودند و با استقبال خوب شرکت کنندگان و حتی رسانه ها 

روبه رو شد.
تفاوت فیناپ پین تک با ســایر رویدادهایی که با موضوع 
شکســت برگزار می شــوند در طول زمان شکل خواهد 
گرفت و قرار اســت موضوع رنج کارآفرینی به شکل های 
مختلف در فیناپ ادامه دار باشد و پرونده این موضوع نباید 

با یک رویداد بسته شود.
فکر می کنید برگزاری چنین نشســت هایی چه 

کمکی به بهبود کارآفرینی در کشور می کند؟
برگزاری نشســت و رویدادهای مختلف کمکی به بهبود 
هیچ چیــزی نمی کند بلکه ارائه محتــوای باکیفیت این 

رویدادها و نشست هاست که می تواند اثربخش باشد.
ما در فیناپ ســعی می کنیم برای موضــوع و محتوای 
رویداد از کارشناسان حوزه های مرتبط و مخاطبان خود 
مشورت بگیریم و حتماً پیش از رویداد تمام چیزی را که 

قرار است در آن مطرح شود بررسی کنیم.
رویداد ما اولین رویداد آموزشــی حوزه فین تک است و 

تابه حال دانشجویان، اعضای استارت آپ ها، پژوهشگران 
 ،PSP و نیز کارمندان و متخصصان زیادی از شرکت های
شــرکت های فناوری اطالعات و اســتارت آپ ها و حتی 
از شــرکت های بزرگ حاکمیتی نظیر شاپرک و شرکت 
خدمات انفورماتیک به این رویــداد آمدند و از مباحث 
رویداد اســتفاده کردند. قطعاً برای هر کارآفرین یا حتی 
کارمند بهره مندی از دانش روز ضروری است و این گونه 
رویدادها سعی می کند در چند ساعت عصاره ای از دانش 
یا تجربه های افراد را به شرکت کنندگان منتقل کند. اما 
مزیت دیگر رویدادها و دورهمی ها ایجاد یک کامیونیتی 
است و افراد را به هم پیوند می دهد و در این ارتباطات و 

اجتماعات کوچک کارهای بزرگی شکل می گیرد.
چه مکانیسمی برای خروجی این همایش ها دارید 
و چگونه می توانید درباره مفید بودن آنها از دید 

آماری سخن بگویید؟
جامعه اســتارت آپی و فین تک در ایــران هنوز جامعه 
بزرگی نیســت و ما خروجی و بازخورد برنامه های خود 
را خیلی ســریع از مخاطبان دریافــت می کنیم. اینکه 
عده ای مخاطب همیشــگی مان هســتند برای ما بسیار 
خوشحال کننده است و نشــان می دهد مباحث رویداد 
فیناپ برای آنها مفید و جالــب بوده که همچنان آن را 
دنبال می کنند. حتی دو ســه نفــر از مخاطبان قدیمی 
فیناپ اآلن عضوی از تیم ما هستند که این اتفاق خیلی 

خوبی است.
اما برای به  دســت آوردن آمار دقیق تــر در حال ثبت و 
داکیومنت کردن اطالعات رویدادها هستیم و برای سال 

جدید برنامه های دقیق تری در نظر داریم.
آیا پیشرفتی در برگزاری چنین رویدادهایی طی 
این سال ها رخ داده است؟ به مقایسه ای از عملکرد 

فیناپ طی این دوره ها می پردازید؟
هر ایده ای اگر درســت پرورش داده شــود، به محصول 
خوبی می  رســد. ما هم طی یک سال ونیم گذشته برای 
پرورش ایده ای که داشــتیم زمــان و هزینه های زیادی 
پرداختیم ولی بازخوردهای مثبــت و حتی منفی به ما 

برای ادامه کار خود انگیزه می دهد.
ما رشد و پیشرفت این رویداد را در کمیت آن نمی بینیم 
و ســعی داریم در برنامه ریزی جدید خود برای سال 98 
بر افزایش کیفیــت فیناپ تمرکز کنیــم و رویداد را از 
دوره های ماهانه به دوره های فصلــی تغییر دهیم و هر 
فصل یک رویــداد بزرگ با محتوای خــوب ارائه کنیم. 
برای پیشــرفت و بهبود کیفیت فیناپ نیازمند حمایت، 
یاری و همکاری همه  اعضا و افراد اکوسیســتم هستیم 
و از ســخن دکتر فرامرزی در خصــوص  PainTech وام 
می گیرم و می گویم فیناپ هم متعلق به همه است و ما 
از برنامه های مشترک و کارهای بزرگ تر برای رسیدن به 

اهداف فیناپ استقبال می کنیم.

مدیر رویداد فیناپ امسال:

تمرکزمان بر افزایش کیفیت فیناپ 
ادامه دارد

با محوریت  امســال  فیناپ  رویداد 
رویکرد  بــا  و   paintech موضــوع 
در  کارآفرینی  حــوزه  در  متفاوتی 
برگزار شد.  نوآوری های وی  کارخانه 
رویدادی که چند سالی است برگزار می شود و امسال 
با توجه به محور paintech در آن ویژه استارت آپ هایی 
بود که تجربه شکست در این مدت داشتند، از همین 
رو به سراغ مریم فریدشاد مدیر رویداد فیناپ و یکی 
این رویداد طی سال های گذشته  از هم بنیان گذاران 

رفتیم و درباره فیناپ از او پرسیدیم.

|Dialog|
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 گزارش تصویری
از برخی رویدادهای
ایران کیش

ایران کیش به عنوان تنهاشرکت پرداخت الکترونیکی در دو سال پیاپی جایزه نوربخش را از آن خود کرد.

بزرگ ترین شبکه پرداخت خرد کشور )کیف پول( محصول مشترک ایران کیش، بانک تجارت و سیمرغ تجارت در هشتمین همایش بانکداری با حضور معاون بانک تجارت و مدیر عامالن ایران کیش و سیمرغ تجارت رونمایی شد.

کارگاه paintech با حضور بنیان گذاران zoodfood و دکمه برگزار شد.

| گزارش تصویری| 
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سومین نشست هم اندیشی مشترک بانک تجارت و شرکت کارت اعتباری ایران کیش برگزار شد.

ایران کیش به عنوان تنهاشرکت پرداخت الکترونیکی در دو سال پیاپی جایزه نوربخش را از آن خود کرد.

بزرگ ترین شبکه پرداخت خرد کشور )کیف پول( محصول مشترک ایران کیش، بانک تجارت و سیمرغ تجارت در هشتمین همایش بانکداری با حضور معاون بانک تجارت و مدیر عامالن ایران کیش و سیمرغ تجارت رونمایی شد.

در هفتمین رویداد فیناپ صاحبان استارت آپ هایی که تجربه شکست در کار خود داشتند به بیان عوامل شکست شان پرداختند.

|Report Image|
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این روزها بســیاری از ســازمان ها و نهادها دغدغه آینده دارند، از محیط زیست گرفته تا 
روزگار مردم.

ایران کیش سال هاســت که با رویکرد توجه به مسئولیت های اجتماعی سعی کرده 
در این مســیر گام بردارد. در راهی که بتواند به عنوان بخشــی از مردم، ســهمی 
در مســئولیت های ملی ایفا کند. در این ســال ها آنچه را در حیطه 
مســئولیت های اجتماعی ایران کیش مطرح شده به صورت 
کلی می توان در فعالیت های محیط زیستی، امور خیریه، 
فعالیت های فرهنگی و اقداماتی در راســتای افزایش 

انگیزش در سرمایه های انسانی تقسیم بندی کرد.
محیط زیســت امــا بــه گونه هــای مختلفــی در 
فعالیت های این شرکت ظهور و بروز یافته است. گاه با 
طرح یک شعار، گاه با حذف مصرف کاغذ در شرکت، 
گاه با برنامه هایی ماننــد درختکاری، گاه با ثبت یک 
اختراع و محصول در راستای احترام به محیط زیست، 
گاه با سبز کردن یک مدرسه و... صد البته که حیطه 
کاری کل شرکت در زمینه پرداخت الکترونیکی نیز 

بی ارتباط با کمک به محیط زیست نمی تواند باشد.

قصه پرداخت سبز
»پرداخت ســبز« عنوانی بود که از سال ها پیش 
ایــران کیش در جســت وجوی گام نهــادن در راه 
مسئولیت های اجتماعی و کمک به محیط زیست آن 
را مطرح کرده است. عنوانی که تالش شد نامش در 
شعارهای این شــرکت با عنوان »ایران کیش مسیر 
سبز پرداخت« نهادینه شــود و اندکی بعد با تغییر 
نام نشریه داخلی این شرکت به »پرداخت سبز« آن 
هم با کسب مجوز رســمی از وزارت ارشاد بیش از 

گذشته این بحث در ایران کیش مطرح شود.
شــعار مســیر ســبز پرداخت در این شــرکت 
فعالیت هــای ایران کیش را به این ســمت بیش از 
گذشته رهنمون کرد. تالش شد این شعار اندکی بعد 
خود را در بســیاری از اقدامات حاشیه ای و اصلی این 

شرکت به نوعی نشان دهد.
حذف کاغذ و سررسید، برنامه های ساالنه درختکاری، 
پیام های محیط زیســتی در تراکنش ها و ایمیل ها، چاپ کتاب 
کودکان با موضوع محیط زیســتی و پرداخت ســبز در شش جلد، عالوه بر 
شعار و نام مجله، همه ماجرا نبود... سبز کردن مدرسه فضیلت و مجهز کردن آن 
به ابزارهای خورشیدی توسط این شــرکت به مرور این مدرسه را تبدیل به نمادی 

برای حیطه مسئولیت های اجتماعی ایران کیش در حوزه محیط زیست کرد.
اما ایران کیش در کنار همه اینها دســت به ابداعات و نوآوری هایی در محصوالت خود 
نیز زد، ابداع و تولید ســوالر پات یکی از این کارها بود؛ ســوالر پات، در ساده ترین توصیفی 
که می توان از آن داشــت، تامین انرژی الکتریکی الزم برای یک دستگاه POS با کمک صفحات 
خورشــیدی اســت. مطابق برآوردهای صورت گرفته اگر شارژ باتری یک دســتگاه POS حدوداً دو 
ســاعت به طول بینجامد، بقیه ســاعات بیکاری دستگاه ســوالر پات می تواند برای تامین انرژی انواع 
تبلت ها و موبایل هایی که به نوعی در اختیار مســتاجر دســتگاه POS قرار دارند به کار گرفته شود، بدین 

ترتیب می توان نسبت به تامین انرژی سبز برای پرداخت الکترونیکی اقدام کرد.

 »پرداخت سبز«
مسیری که از یاد نمی رود

| گزارش| 
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در کنار ایــن اما نرم افــزار پــات و همین طور دیگر 
محصوالت ایران کیــش در حیطه پرداخت الکترونیکی 
را نیز باید به ســایر اقدامات ایران کیش در مسیر سبز 
پرداخت اضافه کرد که در آن تالش شــد تا حد ممکن 
با کاهش مصــرف کاغذ از جمله رول هــای معمول در 
دســتگاه های پوز گامی دیگــر در تحقق ایــن آرمان 
برداشته شود. اساساً چنانچه محدودیتی قانونی در این 
راستا وجود نداشت، این شرکت قادر بود چاپ رول های 
کاغذی را برای همیشه از دستگاه های خود متوقف کند.

غرفه ایران کیش در هشتمین همایش بانکداری
نمایشــگاه امســال و غرفه ایران کیش در هشتمین 
همایــش بانکداری نیــز تبدیل به نمــادی از پرداخت 
سبز شــد. ایران کیش در این شرکت مشخصاً رول های 
پرداخت را هــدف قرار داده بود و بــا طراحی مفهومی 
غرفه خود بــه اســتفاده از مصرف رول هــای کاغذی 

پرداخت اعتراض کرد.
با توجه به اینکه ســاالنه بیــش از 13 هزار تن کاغذ 
صرف رول های دستگاه پوز می شود، این شرکت امسال 
کف غرفه های خــود را از کاغذ تراکنش ها پر کرده بود. 
در کنار آن وجود تبر و درخت در غرفه این شرکت هم 

قابل توجه بود.
البته ناگفتــه نماند که همیشــه از درخت به عنوان 
یک نماد در غرفه استفاده می شد، درختی که همچنان 
پابرجاست، شــاخ و برگ داشته و رشد پیدا کرده و این 
بار قرار اســت از این درخت در برابر تبری که در غرفه 
به صورت نمادین گذاشته شــده محافظت شود. تبری 
که می تواند بالی جان صنعت پرداخت کشــور باشــد. 
رول های کاغذی از جمله تبرهایی هســتند که به این 

صنعت و این کشور ضربه می زنند.
اما ایــن غرفه یک مهمان ویژه هم داشــت که کاری 

متفاوت در این زمینه انجام داده است.

صداقت، مهمان ویژه غرفه ایران کیش
فوق لیســانس تصویرسازی و البته در حوزه موسیقی 
نیز دستی بر آتش دارد و عالقه اش در عرصه بازیگری را 

هم دنبال می کرده.
او همان نقــاش روزهای همایش بانکداری با آن تیپ 
خاص و اصطالحاً هنری است: »محمدمهدی صداقت«.

کسی که در غرفه ایران کیش با کشیدن نقاشی های 
مفهومــی بــا موضــوع محیط زیســت روی کاغذهای 
تراکنش، نظــر برخی را به خود جلــب و بعضی ها را با 
تعجب متوجه خود می کند. یک جور اعتراض به استفاده 

از کاغذهای تراکنش.
»ایده ای که موجب شــد من و شرکت ایران کیش با 
هم آشــنا شویم به نمایشگاه نقاشــی ای برمی گردد که 
در آذرماه امســال برگزار کردم، نمایشــگاهی با عنوان 

پرتره های بازیافتی.«
صداقت با بیان این مطلب درباره نمایشگاه پرتره های 
بازیافتــی می گوید: »این نمایشــگاه شــامل مجموع 
نقاشی هایی بود که همه روی کاغذهای تراکنش بانک ها 

ترسیم شده بود.«
ایده این نمایشگاه از یک سال پیش به ذهن صداقت 
رسید آن هم وقتی که فاکتورهای زیاد و رسیدهایی که 
در کیف پولش هر هفته جمع می شــد آزارش می داد، 
از اینکــه باید هر هفته ایــن همه کاغــذ را دور بریزد 
حس خوبی نداشــت؛ از آن عذاب وجدان هایی که برای 

فروکش کردنش باید راه چاره ای جست.
راه چاره صداقت هم این بود که به  جای دور ریختن 

این کاغذها به دنبال راهی برای اســتفاده دوباره از آنها 
باشــد. برای همین این بار کاغذهای رسید و فاکتور را 
به  جای دور ریختــن دور هم جمع  کــرد، آنها را کنار 
هم چســباند تا اینکه بتواند بومــی بیافریند از جنس 

کاغذهای تراکنشی و فاکتور.
و به مرور شــروع می کند به کشیدن نقاشی روی این 
کاغذهای فاکتور و امتحــان کردن آزمون وخطا و اینکه 

ببیند چگونه می شود روی آنها نقش زد.
»کار خیلی سختی اســت چون این کاغذها نازک و 
آسیب پذیر هســتند؛ اما به  تدریج یک مجموعه نقاشی 
شــکل گرفت که نام آن را هــم پرتره هــای بازیافتی 
گذاشتیم. خدا را شکر این نمایشگاه بازتاب خیلی خوبی 
داشــت. روزنامه های کثیراالنتشار صداوسیما هم سراغ 
من آمدند و آن را رســانه ای کردند تا به این نمایشگاه 

رسیدیم.«

اما هدف از این نمایشــگاه چه بود؟ اینجا، در واقع در 
غرفه ایران کیش؟ صداقت پاســخ می دهــد: »در واقع 
هدف من گســترش این تفکر و این پیــام بود که این 
کاغذها یکی از معضالت محیط زیستی ما هستند. آمار 
رسمی می گوید که ســاالنه 10 هزار تن از این کاغذها 
در ایران مصرف می شــود. آمار بسیار وحشتناکی است 
با توجه به اینکه این کاغذها به دلیل کد پینی که روی 
خود دارند مواد سمی داخل شــان است و همین باعث 

می شود قابل بازیافت نباشند.«
او ادامه می دهــد: »اینها نه  تنها بازیافت نمی شــوند 
بلکه بدتر از آن تفکیک هم نمی شوند. این معضلی است 
که در تمام دنیا وجود دارد. در ایران اما شــدیدتر است 
چراکه مردم برای خریدهای خرد حتی یک آب معدنی 

هزارتومانی هم کارت می کشند.«
صداقت اضافه می کند: »سیاســت اولیه در سال های 
گذشته این بوده اســت که مردم را تشویق به خرید با 
کارت کننــد تا از این طریق نقدینگــی از جامعه خارج 
شود. در حال حاضر به  طور نسبی این هدف به موفقیت 
رســیده و حاال وقت آن اســت تا با معضلی دیگر به نام 
کاغذهای تراکنشی مبارزه شــود. امروز با نرم افزارهای 
پرداخت و اپلیکیشن های مختلفی که به صورت آنالین 
وجود دارد خیلی از تراکنش ها از طریق گوشــی همراه 
انجام می شــود. بدون اینکــه خبری از کاغــذ و رول 

پرداخت باشد.«
او دربــاره طراحی غرفــه ایران کیــش و کاغذهای 
تراکنشــی که روی زمین ریخته شــده است می گوید: 
»اینکه در محوطه ایــن غرفه می بینید که کف غرفه پر 
شده از کاغذهای تراکنش همان چیزی است که یک  بار 
در گالری خودم نیز انجام  دادم و وقتی شما می خواستید 
وارد گالری شــوید باید از روی فاکتورها رد می شــدید 
و پیامش را دریافت می کردید؛ درســت مثل همین جا. 
کاغذهایی که ما آنها را زباله می دانیم جایشان می تواند 

روی دیوار باشد.«

حذف کاغذ و سررسید، برنامه های ساالنه 
درختکاری، پیام های محیط زیستی در 

تراکنش ها و ایمیل ها، چاپ کتاب کودکان با 
موضوع محیط زیستی و پرداخت سبز در شش 
جلد، عالوه بر شعار و نام مجله، رنگ و بوی 

همه ماجرا نبود... سبز کردن مدرسه فضیلت و 
مجهز کردن آن به ابزارهای خورشیدی توسط 
این شرکت به مرور این مدرسه را تبدیل به 
نمادی برای حیطه مسئولیت های اجتماعی 

ایران کیش در حوزه محیط زیست کرد

|Report|
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فین تک واژه ای که این روزها زیاد شنیده می شود قرار 
اســت تحولی در صنعت بانکداری ایجــاد کند. صنعتی 
محافظه کار کــه چندان بــا تغییر میانه خوبــی ندارد 
حال با حیطه ای به  شــدت در حال رشــد مواجه شده 
که بســیاری از افراد از کارآفرینان تا مدیرعامالن و افراد 
معمولی را به هیجان آورده اســت. دلیل چنین هیجانی 
پتانســیل تکنولوژی های جدید برای تغییر شیوه انجام 
تراکنش هاست که بســیاری از افراد با بهره بردن از آنها 
ثروتمند شده اند. هرچند ثروتمند شدن در این بازار برای 

همه خوشایند است اما چندان هم کار ساده ای نیست.
تکنولوژی های جدید با چنان ســرعت باالیی منتشر 
می شــوند که همگام ماندن با آنها می تواند بسیار سخت 
باشــد. چنین چیزی به خصوص در رابطه با حیطه  مالی 
صادق است، حیطه ای که افراد درگیر آن صدها کار برای 

انجام دادن دارند و با محدودیت زمانی مواجه اند.
تکنولوژی مالی عماًل عمر یکســانی با صنعت خدمات 
مالــی دارد اما از زمــان بحران اقتصادی 2008 نســل 
جدیدی از آشــوبگران، ارائه دهندگان ســنتی، خدمات 

تجاری را با خدماتی بهینه تر جایگزین کرده اند.
شــاید بگویید به دلیــل فاصله ما بــا مباحث مربوط 
به تکنولــوژی با فین تــک میانه ای نداریم امــا وقتی از 
پی پل، اپل پی، کیف پول گوگل یا خیلی ســاده از کارت 
اعتباری تان برای خرید آنالین اســتفاده می کنید شــما 
به عنوان مصرف کننده و دیگران، از جمله فروشــنده و 
بانک های پشــتیبان این انتقال مالی، در حال اســتفاده 
 Charles( از فین تــک هســتید. وقتی چارلــز شــوآب
Schwab(، تی دی آمریترید )TD Ameritrade( یا فیدلیتی 
اینوســتمنتز )Fidelity Investments( ســهام می خرند و 
بانک ها تراکنش های اوراق بهادارشــان را انجام می دهند 
از فین تک اســتفاده می کنند؛ زمانی که آنالین می شوید 
تا بهترین وام های مســکن برای خانه  رویایی تان را پیدا 
کنید یا وام جدیدی برای خانه  فعلی تان بگیرید از فین تک 

استفاده کرده اید.
فین تک به عنوان کاربــرد تکنولوژی در خدمات مالی 
زمانــی پلتفرمی بــرای بک اند و پــردازش مرکز داده ها 
محســوب می شــد، در ســال های اخیر بنیان پردازش 
سرتاســری تراکنش ها بر بســتر اینترنت و با استفاده از 

خدمات ابری قلمداد شده است.
فین تک رویداد جدیدی نیســت. ایــن مفهوم از زمان 
پیدایش خدمات مالی به شــکل های دیگری حاضر بوده 
اســت. با این حال بعد از بحران اقتصادی جهانی ســال 
2008 فین تک برای از هم گسیختن و شکل دهی دوباره 
به تجارت، پرداخت، ســرمایه گذاری، مدیریت دارایی ها، 
بیمه، تســویه و پرداخت اوراق بهــادار و حتی خود پول 
و ارزهای رمزنگاری شــده ای همچون بیت کوین تکامل 

پیدا کرد.
اریک پیســینی )Eric Piscini( یکــی از مدیران بخش 
تکنولــوژی و بانکداری مشــاورین دیلویــت می گوید: 
»وقتی بانک های امــروز را در نظر آورید و نگاه کنید که 
پول هایشان را کجا خرج می کنند به این نتیجه می رسید 

که در واقع بانک ها شرکت های تکنولوژی هستند.«
مشــاورین دیلویت می گویند فقط در عرض چند سال 
شــرکت های ارائه دهنده  فین تک مســیر، شکل دهی و 
سرعت تغییر تمام زیربخش های خدمات مالی را تعیین 

کرده اند.
گزارش دیلویت و فــروم اقتصاد جهانی )WEB( عنوان 
کرده است: »مشتریان انتظار پذیرش دیجیتالی یکپارچه، 
پذیرش ســریع وام هــا و پرداخت های رایگان شــخص 
به شــخص را دارند که تماماً نوآوری هایی هســتند که 
فین تک باعث محبوبیت شان شده و گرچه احتمال اینکه 
شرکت های فین تک این صنعت را در کنترل خود بگیرند 
کم است، این شرکت ها به عنوان کسب وکارهایی مستقل 
و ارتباطاتی حیاتی در زنجیره  ارزشــی خدمات مالی به 

موفقیت رسیده اند.«
طبق گفته های دیلویت و وب، نیروهای آشوبگری که 
می توانند صنعت فین تک را شــکل دهند شامل مواردی 
چون رشد خرید آنالین می شــوند. این نوع خرید که به 
سرعت در حال توسعه است و جایگزین خرید حضوری 
شده تســلط راه حل های آنالین و غیرنقدی برای انجام 

تراکنش ها را در پی داشته است.
یکی دیگر از مواردی که بســیار حائز اهمیت اســت 
تغییر موازنه  قدرت اســت. قدرتی که تاکنون در دست 
بانک ها و دیگر ارائه دهندگان خدمات مالی بود به سمت 
ارائه دهندگان خدمات مالی دیگــری می ورد که تجربه  
کاربری بهتــری دارند. بانک ها در حــال حذف خدمات 
حضــوری و متمایــل به اســتفاده از فین تک و ســایر 
شــرکت های تکنولوژی بزرگ هستند تا راه های دیگری 
برای مشارکت مشــتریان پیدا کنند. پلتفرم های جدید 
بازرگانی در حال جمع آوری اطالعات برای ایجاد دیدی 
کلی از بازار با استفاده از آمار هستند تا ترندهای موجود 
را کشف کنند. از ســوی دیگر محصوالت بیمه متحول 
شده اند؛ این محصوالت با حالتی که همیشه مشتریان را 
مجبور به استفاده از سرویس های خود می کرد حال  بیش 
از پیش مناسب مشتریانی می شوند که درخواست پوشش 
برای مکان ها، استفاده ها و محدوده های زمانی خاصی را 
دارند. چنین چیزی باعث شده است بیمه گران داده های 

بیشتری درباره  مشتریان شان جمع آوری و تحلیل کنند.
در ادامه تعدادی از ترندهای ســال گذشته میالدی و 

امسال را بررسی می کنیم.

وقتی  ارزها رمزی شدند
از کســی پنهان نیســت که ارزهای رمزنگاری شــده 
کســب وکار خوبی در اواخر ســال 2017 و اوایل ســال 
2018 داشــته اند و در ایــن بین بیت کویــن به تنهایی 
رشــدی نمایی پیدا کرده اســت. هرچند ایــن روزها با 
کاهش قیمت مواجه شده است اما هنوز فعاالن این بازار 
منتظرند که رشد قیمت آن به شــکل گذشته بازگردد. 
به همین دلیل اســت که افراد زیادی در حال راه اندازی 
ارزهای رمزنگاری شــده  خود از طریــق ICOها )عرضه  
اولیه  سکه( هستند؛ چنین اتفاقی به این معنی است که 

مصرف کنندگان و افراد متخصــص در این زمینه هنگام 
استفاده از ارز رمزنگاری شده انتخاب های بیشتری نسبت 

به هر زمان دیگری دارند.
اما با چنیــن اتفاقــی چندپارگی نیــز رخ می دهد و 
همچنین بســیاری از کالهبــرداران و بازرگانان ارزهای 
رمزنگاری شــده  جعلی راه می اندازند تا از سرمایه گذاران 
ساده سوءاستفاده کنند. بازار ارزهای رمزنگاری شده باید 
بالغ شود اما صرف نظر از این نیاز به بلوغ، بازاری است که 

باید متوجه آن بود.

بلوک های زنجیره ای
هیچ اشــاره ای به ارزهای رمزنگاری شده بدون در نظر 
گرفتن بالک چین کامل نیست: تکنولوژی مورد استفاده 
در ارزهای رمزنگاری شــده که اســتفاده از این ارزها را 
ممکن می کند. یک بالک چین در واقع یک دفتر حساب 
دیجیتالی نامتمرکز اســت که بین تعــدادی از کاربران 
پخش شده. چنین چیزی به این معنی است که هیچ کدام 
از کاربران کلید این داده ها را ندارند و تغییر دفتر حساب 

پس از ذخیره شدن داده ها غیرممکن است.
ایــن تکنولوژی کاربردهای وســیع تری نیــز دارد که 
از جملــه  آنها می توان به حیطه  ســالمت اشــاره کرد، 
بالک چین در این حیطه برای ذخیره  ســوابق ســالمت 
افراد استفاده می شود تا این اطالعات برای ارائه دهندگان 
مختلف در دسترس باشــد. اما این تکنولوژی پتانسیل 
زیادی به همین اندازه برای ایجاد اختالل بیشتر در بازار 
مالی دارد؛ بــرای مثال بالک چین می تواند موجب تغییر 
شــیوه  خرید و فروش خانه ها شود، به این صورت که هر 
ملک می تواند رکورد خود در بالک چین را داشته باشد و 
بانک ها می توانند هنگام اختصاص وام این اطالعات را در 

نظر گیرند.

پوشیدنی
کارت های تماســی یا بزن و برو )tap and go( یکی از 
جذابیت هایی است که بســیار مورد استقبال فین تک ها 
قرار گفتند. البته این کارت ها این روزها دیگر جای خود را 

به ابزار پرداخت غیرلمسی داده اند.
ارتبــاط میدانی NFC همین حاال نیــز در حال تغییر 
 NFC شیوه  پرداخت هاســت. در بسیاری از کشــورها از
برای پرداخت غیرلمســی اســتفاده می شــود که افراد 
می تواننــد کارت خود را نزدیک کارتخــوان نگه دارند تا 
اطالعات آن دریافت شــود. همچنین این تکنولوژی در 
بیشتر گوشی های هوشمند مدرن نیز تعبیه شده و حتی 
می توان آن را توســط جراحی در بدن شــخص قرار داد 
تا فــرد بتواند در عمل با تکان دادن دســت خود هزینه  

قهوه اش را پرداخت کند.
 بســیاری آرزو دارند این تکنولوژی را در ایمپلنت های 
خود نیز جا دهند. البته مسیری طوالنی در پیش است تا 
به نقطه ای برسیم که با ایمپلنت های پرداخت مان به همه  
جا برویم، اما همان طور که NFC بالغ تر می شود شیوه های 
جدید اســتفاده از آن جالب تر خواهد شــد مخصوصاً با 

همه مصرف کنندگان فین تک هستیم

قانون گذار بر فین تک غلبه می کند
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وجود دســتگاه های پوشــیدنی بیشــتری که وارد بازار 
می شوند. شاید سال 2018 همان سالی باشد که موفقیت 

پوشیدنی های فین تک را در بازار شاهد خواهیم بود.

دونده ای با نام قانون گذار
ســرعت رشــد صنعت فین تک آن قدر زیاد است که 
قانون گــذاران برای همــگام ماندن با آن دچار مشــکل 
شده اند. آنها تا تصمیم به قانون گذاری برای یک تکنولوژی 
می گیرند متوجه می شوند که عمر تکنولوژی به سر آمده 
است و باید ســراغ دیگری بروند. با این حال تالش خود 
را در این زمینه انجام می دهند و ناامید نمی شــوند؛ اما 
همچون مالیات و مرگ، قانون گذاری اجتناب ناپذیر است 
و احتماالً شاهد موسسات و بدنه های کنترلی بزرگ تری 
خواهیم بود کــه تاکید مضاعفــی روی قانون گذاری در 
زمینه  ســخت افزارها و نرم افزارهای این حیطه خواهند 
داشت. باید با این حقیقت روبه رو شویم که صنعت مالی 
صنعت مورد توجهی اســت که نیاز به بیشــترین سطح 
امنیت دارد. در این صنعت با وجوه و ســرمایه های افراد 

روبه رو هستیم.
با این وجــود افزایش قانون گذاری لزومــاً اتفاق بدی 
نیســت. در واقع اگر قانون گذاری درست انجام شود، این 
صنعت را قدرتمندتر و ایمن تر می کند و مصرف کنندگان 
اعتماد بیشــتری به آن خواهند داشــت و اگــر اعتماد 
مصرف کننده باال باشــد، می توانیم افزایش بهره گیری و 
نوآوری در صنعت فین تک را انتظار داشته باشیم. چنین 

افزایش تقاضایی عرضه را نیز باال می برد.
بعد از بحــران اقتصــادی 2007-2009 قانون گذاران 
فشــار بیشــتری روی بازیگران بزرگ تر صنعت خدمات 
مالی وارد کردند تا شــرکت های کوچک تــر و چابک تر 
قدرت بگیرنــد؛ برای مثال قانون اصــالح و محافظت از 
مصرف کنندگان وال استریت دادفرنک سال 2010 سبب 
تاسیس تعدادی موسسه  نظارتی و بزرگ ترین مجموعه  
تغییرات نظارتی در صنعــت خدمات مالی از زمان رکود 

بزرگ شده است.

 )Jason Deleeuw( طبــق گفته های جیســون دیلیــو
نایب رئیس پایپر جفری )Piper Jaffray( که شــرکت های 
خدمات مالی و کســب وکاری را پوشش می دهند، عالوه 
بر این شــرکت هایی که تکنولوژي، خدمــات، داده ها و 
آمار یکپارچه ای بــرای بانک ها ارائــه می دادند افزایش 
چشمگیری در استفاده از خدمات میزبانی خود را شاهد 

بوده اند.
دیلیو می گوید بعد از صــرف میلیاردها دالر و هزاران 
ســاعت برای تمکین بــا این چشــم انداز قانونی جدید، 
بــازار خدمات مالی توجه جمعی خود را به ســمت ارائه  
محصوالت و خدمات جدید بــرد. در برخی از این موارد 
بانک هــا تبدیل به توســعه دهندگان تکنولوژی شــدند 
اما در بیشــتر موارد به جای ایجاد ســاختارهای درونی 
برای شــرکت، بخش خدمات مالی، تکنولوژی پرداخت 

الکترونیکی یا پذیرش مشتریان را برون سپاری کرده اند.
برای مثــال پلتفرم های خدمات پرداخــت وام آنالین 
مسکن شاهد افزایش درخواســت بانک ها برای پردازش 

حساب های کاربری مشتریان بوده اند.
به نظر دیلیو: »بانک ها با مشــکالت قانونی بیشــتری 
در رابطه با خدمات وام های مســکن روبه رو هســتند و 
انجام چنین کاری با سیســتم های درونی هزینه بردارتر 
شــده اســت. فکر می کنم چنین کاری باعث شده است 
بانک ها به دلیل هزینه و کاهــش خطر قانونی مدیریت 
سیستم های خودشان به سمت راه حل های برون سپاری 

بروند.«
دیلیو اضافه می کند که با افزایش توجه به سیستم های 
خدماتی زمانی که هزینه  پیاده ســازی این سیســتم ها 
کاهش پیدا کرد این تکنولوژی قدرتمندتر و پیشرفت آن 

بیش از پیش شد.

استارت آپ های کمتر، شرکت های مالی بیشتر
تاریخ بازار فین تک شــاهد اســتارت آپ های کوچکی 
بوده اســت که توانســته اند از دانه درشــت های سطح 
جهانی ســبقت بگیرند، نوآوری های ســریعی داشــته 

باشــند و تخیل عموم مردم را تســخیر کنند؛ اما لزوماً 
این روزها پایان نیافته اند، زمانه تغییر کرده است و حاال 
همان اســتارت آپ ها در رقابتی سخت در حال مبارزه با 
شرکت های بزرگ تر و استوارتری هستند که خودشان را 

با تکنولوژی های جدید وفق داده اند.
این تغییر لزوماً به معنای بدتر شــدن شرایط نیست. 
سازمان های بزرگ تر منابع و تخصص بیشتری در دست 
دارند اما استارت آپ های کوچک تر معموالً بهتر با عموم 
مردم »در ارتباط« هســتند. خبر خوب اینکه تمام این 
رقابت ها باعث پیدایش نوآوری می شود که شرکت هایی 
با هر اندازه ای را مجبور می کند بهترین باشــند. ممکن 
اســت چنین چیزی باعث سخت تر شــدن زندگی افراد 
نوآور شــود، اما به طور کلی بــرای کل صنعت نیز خبر 

خوبی است.

نتیجه گیری
آینده  فین تک در نامش هویداست. این صنعت تمرکز 
شــدیدی روی تکنولوژی دارد و تکنولوژی به سرعت در 
حال تغییر اســت. تنها چیزی که می توانیم با قاطعیت 
بدانیم این است که بازار فین تک مهیای اختالل بیشتری 
اســت و پاداش کسانی که مقادیر درســتی از نوآوری و 
عمل گرایی را با یکدیگر ترکیب کنند بسیار بزرگ خواهد 
بود. با این حال پنج روندی که درباره شان صحبت کردیم 
حداقل در چند سال آینده قطعاً منبع اختالل ها خواهند 
بود. اگر می توانستم بگویم دقیقاً چه اتفاقاتی رخ خواهد 
داد، همه مان ثروتمند می شدیم، اما نمی توانم. چیزی که 
می توانم بگویم این اســت که تماشای پیشرفت این پنج 
ترند بسیار جالب خواهد بود، چه مشاهده کننده ای منفعل 

باشید چه رهبر شرکت تان.
یک چیز قطعی است: زمان هیجان انگیزی برای حضور 
در این صنعت اســت و مشاهده  توسعه  آن جالب خواهد 
بود؛ اگر فرصتی به دســت آورده اید که بــا یکی از این 
تکنولوژی ها آشنا شوید، شاید شما همان کسی باشید که 

تغییر را وارد این صنعت می کند.
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نتایج انتخابات بریتانیا و آمریکا و بی اعتمادی به بازار 
جهانی در سال 201۶ سرمایه گذاران را محتاط تر کرده 
است. با این حال سرمایه گذاری در فین تک پایان نیافته 
اســت. این بازار همچنان برای ســرمایه گذاران جذاب 
اســت و به دنبال پروژ ه هایی می گردنــد که پول خود 
را خرج آن کنند. ســرمایه گذاری جهانی فین تک طی 
ســال های 2014 تا 2017 رشــد مرکب ساالنه 18/2 
درصد را تجربه کــرده، همچنین آماری که از ســوی 
مجامع بین المللی منتشر می شود نشان می دهد میزان 
سرمایه گذاری در سال 2017، 38/9 میلیارد دالر بوده 

است. 
طبق گزارش فوریــه  کی پی ام جی، ســرمایه گذاری 
خطرپذیر )کارآفریــن( در این فضا هفت درصد افزایش 
پیدا کرده و به 13/۶ میلیارد دالر رسیده است. به دلیل 
تکامــل تکنولوژی ها و موفقیت شــرکت هایی که روی 
تجربه  کاربری تمرکز کرده اند ســرمایه گذاری کلی در 

فین تک به 24/7 میلیارد دالر رسیده است.
بنا بر گزارش فین تک گلوبال سرمایه گذاری معامالت 
با ارزش بیش از 100 میلیون دالر 43 درصد نسبت به 
سال قبل در دوره زمانی مشابه افزایش یافته و به 23/3 

میلیارد دالر رسیده است.

اروپا تنها منطقه  شاهد رشد حجمی در سرمایه گذاری 
فین تک بود. این رشد از 230 ســرمایه گذاری در سال 
2015 به 242 مورد در ســال 201۶ رســید. در حالی 
که از ســال 201۶ بــه عنوان »عصــر طالیی« جذب 
ســرمایه  خطرپذیر یاد می شود این ســرمایه گذاری در 
سال 2017 چشــمگیرتر بود. با این حال این بار تمرکز 

روی همکاری است. به نظر می رسد بانک ها، موسسات 
مالی و شرکت های بیمه اهمیت بهینه بودن و تمرکز بر 

مشتری را درک کرده اند.
 با این حال بیشتر اوقات این سازمان ها فاقد تخصص 
کافی برای ایجاد تجربه  کاربــری و طراحی نوآورانه ای 
هســتند که فین تک در آن متخصص است. بسیاری از 
این موسسات »سنتی« فهمیده اند که نمی توانند چنین 
گذاری را به تنهایی انجام دهند. در عوض همکاری خود 
با فین تک ها را برای افزایش توانایی های شــان شــروع 

کرده اند.

میل به نوآوری در مقابل توانایی چنین کاری
بانک ها به شدت تحت نظارت قانونی اند و نمی توانند 
خدمات سریع و مشتری محوری ارائه دهند. اما بانک ها 
ســتون فقرات اقتصاد مدرن هســتند و بر فروش های 
بزرگ و خدمات مشــتریان تکیه دارنــد. از طرف دیگر 
فین تک ها هنگام تمرکــز روی بخش های به خصوص و 
نیازهای انجام نشده انعطاف پذیر و عموماً موفق هستند. 
بیشتر بانک ها به هوش مصنوعی و یادگیری ماشین به 
عنوان روشــی برای کاهش هزینه ها نگاه می کنند. آنها 
در حــال هدف گیری شــرکت های فین تک نویددهنده 

نگاهی به وضعیت همکاری بانک ها با فین تک ها

به دنبال سرمایه بگرد

فین تک هایی که دنبال سرمایه گذاری اند 
 Creamfinance می توانند یک یا چند چیز از
و دیگر استارت آپ های در حال مشارکت با 
بانک ها فرا گیرند. برای بانک ها و فین تک ها 
همکاری به جای ایجاد آشوب در فعالیت های 

یکدیگر تا چند سال پیش به نظر کار 
غیرممکنی می رسید؛ حاال شبیه پیوندی است 

که در آسمان ها ایجاد شده باشد

| گزارش| 
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هستند تا به کمک آنها توسعه ای جهانی پیدا کنند.
مثالــی مرتبــط در این زمینه  ســنتندر اســت که 
ســرمایه گذاری خــود در فین تــک را دو برابــر کرد. 
Goldman Sachs روی اســتارت آپ هایی از پلتفرم های 
مقایســه  کاالهای اقتصادی گرفته تا اســتارت آپ های 
سرمایه گذاری در امالک تجاری ســرمایه گذاری کرده 
اســت. Creamfinance، یکی از وام دهندگان جایگزین 
اروپایی، اخیراً توانسته اســت 21 میلیون یورو سرمایه 
از ســومین بانک بزرگ آفریقای جنوبی کســب کند. 
این شــرکت که به عنوان پرســرعت ترین فین تک در 
حال رشد در اروپا شناخته می شود بر یادگیری ماشین 
و الگوریتم هــای داده ای پیشــرفته تمرکــز می کند تا 
درخواست های شخصی دریافت وام را بررسی کند و به 

شیوه ای انفرادی به آنها امتیاز دهد.
گزارش  فین تک گلوبال نشان می دهد 10 سرمایه گذار 
فعال در بخش فین تک جهانی طی سال 2017 در 9/9 
درصد معامالت سال 2017 شرکت داشته اند. مقر اصلی 

همه این 10 سرمایه گذار آمریکاست. 
شتاب دهنده Y Combinator با 29 معامله فعال ترین 
 سرمایه گذار فین تک در ســال 2017 بوده است. بعد از

Y Combinator، DCG یا Digital Currency Group با 

19 معامله قرار دارد. 
نیویورک، سان فرانسیســکو و لندن ســه شهر اولی 
هستند که در سطح جهان در معامالت فعالیت می کنند. 
سهم معامله نیویورک طی سال های 2014 تا 2017 از 
34 و نیم درصد به 37/۶ درصد رسیده است. البته این 

ارزش به 30/2 درصد در سال 2017 کاهش یافت. 
ســهم معامله لندن طی همین دوره مشابه یعنی از 
ســال 2014 با 2۶/4 درصد به 42/7 درصد در ســال 
2017 رسید. این مساله نشان می دهد لندن برای اولین  
بار از نیویورک نیز فراتر رفته و شــهری شده است که 

بیشترین معامالت فین تک در آن انجام می گیرد.

پرنده مهاجر
 ،)Matiss Ansviesulis( متیــس انسویســولیس
از بنیان گــذاران و مدیرعامــل اجرایی شــرکت لتوین 
)Latvian( که مقر آن در لهســتان اســت، اعالم کرده 
قراردادی 21 میلیون یورویی بخشــی از سرمایه گذاری 
ســری بی آنها با هلدینگ بانکی کپیتک بوده اســت. 
ایــن حجــم ســرمایه گذاری روی تنها یک شــرکت 
تاییدی بر پیش بینی کی پی ام جی محســوب می شــود 
که ســرمایه گذاری کم ســرعت تر در فضــای وام دهی 
آنالین می تواند نشــانی از اســتحکام بازار باشد. گروه 
انتخاب شــده ای از شــرکت ها همین حاال نیز به عنوان 

برندگان این موضوع مطرح شده اند.
گــری فــوری )Gerrie Fourie( مدیرعامل کپیتک 
)Capitec( می گویــد: »بــا توجــه بــه گســترش و 
تمرکزشان روی عملکرد درســت، Creamfinance به 
عنوان ارائه دهنده  پیشــتاز خدمات مالی شــخصی در 
اروپا شناخته می شود. تمرکز Creamfinance بر امتیاز 
هوشــمند داده ای ما را شــگفت زده کرده است. مدل 
کسب وکارشان طوری طراحی شده است که کشورهای 
جدیــد را می توان به ســرعت و بهینگی بــه آن اضافه 
کرد. چنین کاری به سرمایه گذاری بسیار محدودی در 

زیرساخت های محلی آن کشور نیاز دارد.«

قدرتمند حرف اول را می زند
انگیــزه  بانک از این ســرمایه گذاری کمــی واضح تر 
شده اســت. مدل کســب وکار Creamfinance بسیار 
جذاب است. عالوه بر این منفعت طوالنی مدت هر دوی 
این شرکت ها اشــتراک بسیار ســاده ای دارد: کپیتک 
می خواهد تکنولوژی بــه روز مالی را در عملیات جهانی 
خود ترکیب کنــد. بزرگ ترین محرک برای پیوســتن 
بانک ها به رقیبان چاالک ترشــان این است که بتوانند 
راه حل ها را سریع تر و با هزینه  کمتری بیازمایند. چنین 
چیزی در عوض سبب شتاب گرفتن ورود به بازار در کل 

این فرایند، از ایده تا اجرا،  می شود.
کپیتک اعــالم کرده اســت: »ما بر ایــن باوریم که 
Creamfinance فرصت کسب تجربه در ورود و فعالیت 
در کشــوری بیگانه را در اختیــار مدیریت کپیتک قرار 
می دهد. چنین چیزی همراه با پیشرفت اعتبار در فضای 
بین المللی و آنالین اســت و باعث همکاری با شــرکای 

خارجی و مدیریت کسب وکاری جهانی می شود.«
Creamfinance پیش بینی می کند این سرمایه گذاری 
به شرکت شــان اجازه می دهد توسعه  سریع تری داشته 
باشــند. چنین چیــزی ماموریــت جهانی شــان برای 

دسترس پذیرتر کردن خدمات مالی را تسهیل می کند.
متیوس انسویسولیس می گوید: »این سرمایه گذاری 
توسط بانکی پیشرو که بر تکنولوژی و بهینگی عملکرد 
تاکید می کند و توانایی ما برای توســعه  سریع را درک 

کرده هیجان انگیز است. این ســرمایه گذاری همچنین 
آغازی جدید و احتمالی در همکاری فین تک و بانک ها 
خواهد بود، به خصوص در این شــرایط که بســیاری از 

افراد با چنین کاری مخالف اند.«

مقابله به مثل
نکته  اشاره شــده توســط انسویســولیس نشــانه ای 
واضح از فضای فعلی فین تک اســت. مهم ترین اشــاره  
ســرمایه گذاری کپیتــک در Creamfinance بــرای 
ارائه دهندگان خدمات مالی و مصرف کنندگان این است 
که بعد از ســال ها رقابت همکاری بانک ها و فین تک ها 

شتاب بیشتری به خود گرفته است.
همکاری بانک ها با استارت آپ ها این موسسات را در 
جایگاه نوآورانه تــری قرار می دهد. چنین همکاری هایی 
برای بانک هــا ایجاد ارزش می کند، چــون راه حل های 
ارا ئه شده بیشتر اوقات مدلی نوآورانه و عملکردی عالی 
دارد. برای استارت آپ ها این اتحاد باعث ثبات و حمایت 
مالی می شــود. چنین چیزی همکاری برد-بردی است 
که به هر دو طرف ارزش می افزاید. این همکاری در اروپا 
تکررهای مختلفی به خود دیده است. خبرهای مداومی 
درباره  شــتاب دهنده  فین تک جدید، خرید شرکت های 
نویدبخش و سرمایه گذاری مســتقیم در استارت آپ ها 
توســط سرمایه  شــرکت ها می شــنویم. انسویسولیس 
می گوید: »حتی برای تغییرات چشمگیرتر نیز پتانسیل 
زیادی وجود دارد. ایجاد مشــارکت موثــر بین بانک ها 
و فین تک ها آینــده  دیجیتالی تازه و بازسازی شــده ای 

می آفریند.«
می توانیم انتظار داشته باشیم که این آینده  دیجیتالی 
به زودی به ســراغ مان بیایــد. ترند مــداوم همکاری 
بانک ها و فین تک هــا به جای تضادشــان همین حاال 
نیز نتایج خوبی برایشــان داشــته اســت. آن طور که 
بیزینس اینسایدر گزارش می دهد، 54 درصد متصدیان 
بریتانیا افزایش سود و کاهش هزینه هایشان را گزارش 
کرده اند. همچنیــن گزارش کرده اند بعــد از همکاری 
با فین تک ها برندشان تقویت شــده است. تحقیقی که 
توسط فینکسترا انجام شد نشان می دهد در شمال اروپا 
نیز اتفاق مشــابهی در حال رخ دادن است. در آنجا 74 
درصد بانک ها تمرکزشان را بر همکاری با فین تک ها در 
سال 2017 گذاشــته اند. احتماالت نوآوری بی پایان اند. 
اکثر کسانی که برای گزارش 2017 آشوبگران فین تک 
با آنها مصاحبه شــد موافق اند که این مرحله از افزایش 
همــکاری در حال ایجــاد »چرخه  خوبــی از پذیرش 
تکنولوژی« اســت. چنین چیزی به افزایش سوددهی 
و تعریف استانداردهای جدید تکنولوژی کمک می کند.

نتیجه چه می شود
در پایــان بزرگ ترین برنــده مصرف کننده اســت. 
همکاری بیشــتر باعث ایجاد خدماتی بهتر، ســریع تر، 
ســاده تر و متوجه مشــتری می شــود. چنین چیزی 
احتماالت جدیدی را در اختیــار مصرف کنندگان قرار 
می دهد تا شــیوه  استفاده شان از خدمات مالی فردی را 

بهبود دهند.
فین تک هایی که دنبال ســرمایه گذاری اند می توانند 
یــک یــا چنــد چیــز از Creamfinance و دیگــر 
اســتارت آپ های در حال مشارکت با بانک ها فرا گیرند. 
برای بانک ها و فین تک ها همکاری به جای ایجاد آشوب 
در فعالیت های یکدیگر تا چند ســال پیش به نظر کار 
غیرممکنی می رسید؛ حاال شــبیه پیوندی است که در 

آسمان ها ایجاد شده باشد.

|Report|
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ســال 93 بود و یک تیم فوتبال که بــا یک فراخوان 
تشکیل شــد و چمن مصنوعی ساعی آغاز تمرین های 
تیم. هرچند شــکل دهی منظم تر این تیم را از چمن 
مصنوعی به سالن های سرپوشیده سوق داد. تیمی که 
از سال 95 به صورت جدی تر شروع به فعالیت هایش 
در این زمینه کرد. از همان ســال بود که ایران کیش 
در مســابقات نیز حضــور یافت. در مســابقاتی مثل 
جــام انفورماتیک و جــام رمضان؛ اما امســال ایران 
کیش برای اولین بار موفق به کســب مقام در دو جام 

همزمان شد.
امر اهلل خیرخواه، سرپرســت تیم فوتسال ایران کیش، 
در این باره می گوید: »در جام چهاردهم انفورماتیک که 
در کشتیرانی منطقه شیان برگزار می شد، ایران کیش 
از مجموع 48 تیم از موسســات شرکت های پی اس پی، 
بانک و شــرکت های خصوصی مقام چهارم را کســب 
کرده اســت. این شرکت همزمان با این بازی ها در جام 
ادارات و بانک های برتر نیز شــرکت داشــت که عنوان 
سوم را کســب کرد و امیدواریم در سال های بعد روند 

پیشرفت تیم هم سریع تر شود.«
سرپرست تیم فوتســال ایران کیش درباره نحوه جذب 

بازیکنــان فوتبال در تیــم ایران کیش نیــز می گوید: 
»جذب بازیکنان تنها از شــرکت و زیرمجموعه های آن 
اعم از پیمانکاران و پرســنل ایران کیش بوده و نیروی 
خارج از شرکت نداشــته ایم. در این زمینه هم با دادن 

فراخوان به جذب عالقه مندان پرداخته شده است.«
او از مذاکره برای تشــکیل یک جام درون ســازمانی 
به نام »پات ســالمت« هم خبر می دهــد و می گوید: 
»تالش شده تا بین شــرکت ایران کیش و پیمانکاران 
زیرمجموعه مسابقات فوتســال درون سازمانی صورت 
بگیرد و حتی واحدهای مختلف شــرکت نیز می توانند 

تیم جداگانه ای داشته باشند.« 
اما تیم فوتســال مردان ایران کیش کــه با مربی گری 
جمشید معصومی در این رقابت ها موفق به کسب مقام 
شــده همه آن چیزی نیســت که در حوزه ورزش این 

شرکت رخ داده است.

والیبال هم در راه است
نه ورزش مختص مردان است و نه فوتسال. تالش برای 
ایجاد نشاط، سالمتی یا برنامه های انگیزشی هر عنوانی 
را که روی آن بگذارید هم همین طور. از همین رو ایران 

کیــش تصمیم دارد موضوع تیم ورزشــی را به صورت 
متمرکز هم برای بانــوان و هم برای مردان دنبال کند. 
مدتی است که برای تشکیل یک تیم فوتسال منسجم 
بانوان نیز اقدام شده اســت. شرکت اقدام به نام نویسی 
افراد برای فوتســال بانوان کرده و ظاهراً اســتقبال از 
آن نیز بیش از حد انتظار بوده اســت، نفرات جدید هم 
نام نویسی می شوند. هم اکنون تیم فوتسال بانوان ایران 
کیش هر هفته در ســالن حجاب برای تمرین دور هم 
جمع می شوند هرچند فعاًل این تمرینات جنبه آمادگی 
و شکل دهی بیشتر به تیم را دارد. اما هدف حضور این 

تیم در رقابت ها و مسابقات طی سال های آینده است.
از طرفــی تمرکــز روی ورزش هم فقط در فوتســال 
خالصه نشده، والیبال یکی دیگر از حوزه هایی است که 
شرکت به آن ورود پیدا کرده است. والیبال شرکت نیز 
زیر نظر ذوالفقاریان معاون طرح و برنامه و علی یادگار 
شکل گرفته و ثبت نام برای حضور در جام انفورماتیک 
انجام شده است. احتماالً در ســال آینده در این حوزه 

نیز شاهد رقابت هایی از سوی ایران کیش باشیم. 
شاید بد نباشد که به واسطه این فعالیت ها از هم اکنون 

به فکر یک واحد ورزشی هم در شرکت بود.

نگاهی به فعالیت های ورزشی ایران کیش 

 از کسب مقام فوتسال مردان
تا آماده سازی تیم فوتسال بانوان

| گزارش| 






