


چون خود را هیچگاه کامل نمی دانیم، تحصیل تخصص های کاربردی را وظیفه 
دانسته و با اشتیاق در ارتقای آنها می کوشیم.

بند 3
منشور رفتاری شرکت

2  اخبار جهان
هرشماره، آخرين اخبار پرداخت الكترونيك از سراسر جهان در دو صفحه...

4 بانکدارى مجازى؛ مزايا و چالش ها
چند سالى از همگانى شدن خدمات بانكدارى الكترونيك در كشور مى گذرد. شواهد نشان 
مى دهد مردم از اين شيوه بانكدارى استقبال كرده اند. در حالى كه بانكدارى الكترونيك روند 
رو به رشدى در كشور داشته، طى يكي دو سال اخير بحث جديدى در زمينه بانكدارى به عنوان بانكدارى 

مجازى مطرح شده كه با ابهامات و نواقص فراوانى هم روبه رو است...

7  دانستنی هاى صنعت پرداخت
اگر به دنبال منبعى براى افزايش اطالعات و معرفى اصطالحات پركاربرد صنعت پرداخت 

الكترونيك هستيد، مطالعه اين صفحه و دنبال كردن آن را به شما پيشنهاد مى كنيم.

8  ايران كیش
اگر عالقمند به اخبار داخلى شركت ايران كيش هستيد، تازه هاى ايران كيش را در اين 

صفحه بيابيد.

10 همايش مديران و روساى دفاتر ايران كیش برگزار شد
گردهمايي مديران و دبيران دفاتر، روز پنج شنبه مورخ 92/04/13 در سالن گلزار هتل 

الله واقع در خيابان فاطمي جنب خيابان حجاب برگزار شد. هدف از برگزاري همايش...

15 به مناسبت سالروز تاسیس بانك توسعه صادرات ايران
اعتباري  كارت  شركت  قرارداد  طرف  بانك هاي  از  يكي  ايران،  صادرات  توسعه  بانك 

ايران كيش (سهامي عام) در زمينه نصب و پشتيباني پايانه فروش، 22 سال پيش...

20 انتقال وجه از طريق ايمیل
بعد از آنكه متخصصان صنعت پرداخت الكترونيك از تمام ابزارهاى ممكن براى انتقال 
وجه بهره بردند، حاال نوبت به ايميل رسيده است. در اين گزارش به دو سرويس جديد 
شركت گوگل و Square كه امكان انتقال وجه با ايميل را براى كاربران خود ميسر ساخته اند مى پردازيم.

و مطالب ديگرى از قبیل مصاحبه با كاركنان ساعی شركت ايران كیش، مطالب 
خواندنی صفحه «انديشه»، صفحه دفاتر و نمايندگی ها و...

فهرست مطالب
بهنـامخـدا

نشريه داخلي شركت كارت اعتبارى ايران كيش (سهامى عام) 
اولين نشريه تخصصي صنعت  PSP كشور

مسوول تحريريه: مريم سبزعلى
هیات تحريريه: ندا بيات،  مريم باغـشاهى، محمدرضا حـامدى نژاد 

گرافیـك و صفحه آرايی: مهدي ضرغام، آزيتا كوثري، محمد كيهاني كرجي 
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دانستنی های صنعت پرداخت الکترونیک

E-Payment Terms

اصطالحات
پرداخت الکترونیک

CVC2 :Card Verification Code 2 (MasterCard)
کد اعتبارسنجی کارت )مسترکارت(

CVV2 :Card Verification Value 2 (Visa)
کد اعتبارسنجی کارت )ویزا(

CVD
اطالعات اعتبارسنجی کارت؛ یک عدد 3 یا 4 رقمی پشت کارت اعتباری که برای امنیت بیشتر مورد نیاز است.

EFT
مخفف عبارت انتقال وجه الکترونیک؛ تکنولوژی ای که به یک موسسه مالی یا بانک، مجوز بستانکار یا بدهکار 

کردن امن یک حساب به وسیله ابزارهای الکترونیک را می دهد.

Electronic Banking
بانکداری الکترونیک؛ فرایندی که بوس��یله آن یک مش��تری تراکنش های بانکی خود را به صورت الکترونیک و 

بدون حضور فیزیکی در شعب بانک انجام می دهد. 

Electronic Merchant/e-Merchant
پذیرنده الکترونیک؛ پذیرنده ای که تجارت خود را به صورت الکترونیک و از طریق اینترنت مدیریت می کند.

Electronic Wallet
کی��ف پول الکترونیک؛ ابزاری الکترونیک مش��ابه کیف پول برای انجام تراکنش ه��ای الکترونیک. )کیف پول 
 Passport .الکترونی��ک اطالع��ات کارت اعتباری و پس��وردها را برای ورود به وب س��ایت ها ذخیره می کن��د

مایکروسافت و  Yahoo! Walletنمونه هایی از کیف پول دیجیتال هستند.(

File Transfer Protocol
پروتکل انتقال فایل؛ راه حل رایج برای آپلود یا دانلود کردن اطالعات در بستر اینترنت از یک سرور مرکزی 

Fraud Protection
کلیه اقداماتی را شامل می شود که برای جلوگیری از موارد کالهبرداری اجرا می شوند.

 Frontend
یک برنامه کامپیوتری با یک واس��ط کاربری جهت وارد کردن تعاملی اطالعات یا نمایش آن ها؛ این برنامه به 

یک یا چند برنامه متصل شده و پردازش، مدیریت و ذخیره اطالعات وارد شده را برعهده می گیرد.

 Funding/Fund Process
فرایند تامین وجه؛ انتقال ارزش پولی از حساب دارنده کارت به حساب شناور صادرکننده/کیف پول الکترونیک

شماره 3

اداره روابـــط عـمــومـــی

یکم مهرماه 1392؛ دومین 
گردهمایی روسای دفاتر و 

مدیران ایران کیش

در س�مينار روز پنج ش�نبه مورخ 1392/04/13 مقرر ش�د 
ت�ا با پيگيری مس�تمر رفع مش�کالت و اس�تفاده از راهکارهای 

آين�ده ك�ه در روز دوش�نبه م�ورخ  نتاي�ج در جلس�ه  پيش�نهادی، 
1392/07/01 تش�کيل خواه�د ش�د، مورد بررس�ی قرار گي�رد. در اين 

هماي�ش مديرعام�ل ايران كي�ش از تمامی پرس�نل خواس�ت تا با 
مساعدت خالصانه موجب بهبود هرچه بهتر امور شوند. ايشان 

اظه�ار داش�تند بدون تعام�ل دو س�ويه، موفقيت بزرگی 
حاصل نخواهد شد. 







عزيزانى كه تمايل به ارتباط با ماهنامه يارياران دارند مى توانند از طريق 
به  تمايل  در صورت  باشند.  تماس  در  ما  با  پيامك 3000333  شماره 
شامل  پيامكى  ارسال  با  است  كافى  ماهنامه  اين   PDF نسخه  دريافت 
آدرس ايميل و شماره ماهنامه درخواستى، آن را از طريق ايميل خود 

دريافت نماييد. 
متن پيام درخواست ماهنامه:

 Yareyaran, E-mail, PDF, شماره ماهنامه درخواستی

همچنين  با ارسال پيشنهادات و انتقادات خود از طريق اين سامانه، ما را 
در بهبود مطالب ماهنامه يارى فرماييد. 

متن پيام ارسال نظرات:
 Yareyaran, نظرات و پیشنهادات 
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راه ان�دازی سولوش�ن جدید جه�ت پرداخ�ت هزینه 
خریدهای اینترنتی

»HowPeoplePay«، ارایه دهن��ده خدم��ات 
پرداخت و »Tauros Media« برای راه اندازی 
سولوشنی با نام »HowPeopleShop« وارد 

همکاری شدند. 
سولوش��ن راه اندازی ش��ده جدید دارای یک 
گزینه ورود به Magentowebshop اس��ت 
که امکاناتی نظیر هاس��تینگ، ارتباط با تمام 

روش های مرسوم پرداخت و صورتحساب اتوماتیک و ماژول سازگار را دارد.
این وب ش��اپ جهت تبدیل، بهینه سازی شده و ش��امل 30 گیگابایت هاستینگ 
و پش��تیبانی است. صاحب فروش��گاه می تواند محتوا را مدیریت کرده و وب شاپ 
خ��ود را از طری��ق CMS ارتقا دهد. این وب ش��اپ به تم��ام روش های پرداخت 
مش��هور نظیر iDEAL ،Paypal و کارت های اعتباری متصل اس��ت. عالوه بر 
 Currence پرداخت ه��ا همچنین توس��ط ش��رکت بانکی ،HowPeoplePay

مدیریت می ش��ود. این وب ش��اپ قابلیت اتصال به نرم افزار حس��ابداری صاحب 
فروشگاه را نیز دارا است.  

ماژول صورتحس��اب، جزییات صورتحس��اب را به ط��ور اتوماتی��ک در نرم افزار 
حس��ابداری وب ش��اپ قرار داده و به طور خ��ودکار صورتحس��اب ها را به محض 

پرداخت تطبیق می دهد. 

راه اندازی اپلیکیشن موبایلی جدید برای سرویس های 
Forte Payment Systems توسط mPOS

«Forte Payment Systems» پردازش��گر 

پرداخت و ارایه دهنده سولوش��ن های پرداخت 
به پذیرندگان، اپلیکیش��ن موبایلی جدید با نام 
Slyde راه اندازی کرده است که امکان تبدیل 
تلفن های هوش��مند، تبلت و سایر دستگاه های 
موبایل��ی به پایانه فروش جهت پذیرش کارت 

اعتباری، کارت نقدی و چک را برای پذیرندگان فراهم می کند.
پذیرندگان��ی که دور از محل کار خود هس��تند، می توانن��د کارت اعتباری، نقدی 
و چک ه��ای الکترونی��ک را از طریق تلفن هوش��مند و تبلت خود با اس��تفاده از 
خوانش��گر MagTek بپذیرند. هر خوانش��گر اطالعات را بعد از کش��یدن کارت 
رمزنگاری می کند. س��ایر مشخصه ها شامل حفاظت پسورد، گزارش دهی روزانه، 
دسترسی آسان به جزییات تراکنش، کارمزد پایین جهت کشیدن کارت و... است. 

رونمایی از کیف پول دیجیتال MasterPass در کانادا

کانادا س��رویس   »MasterCard«
 MasterPass کیف پول دیجیتال

را برای کانادایی ها فعال کرد.
بس��یاری از ش��رکت های مع��روف 
در  را  س��رویس  ای��ن  کانادای��ی 
وب س��ایت خود فع��ال کرده اند. در 
هنگام خرید از طریق وب سایت  این 
 MasterPass شرکت ها، سرویس 
به مش��تریان کانادایی این امکان را 
می ده��د که تراکنش های خری��د خود را با چند کلیک و ب��دون تکمیل چندباره 

اطالعات حمل و نقل و کارت انجام دهند.
MasterCard در نظر دارد تا پایان س��ال 2013 تعداد پذیرندگان متصل به این 

سرویس را در کانادا به 800 پذیرنده و تا پایان سال 2014 به 2800 نفر برساند. 
قابل ذکر اس��ت در کانادا رش��د تجارت الکترونیک در مقایس��ه با رش��د فروش 
خرده فروشان قابل مالحظه بوده به طوری که افزایش فروش اینترنتی در کانادا در 
ش��ش ماه منتهی به فوریه 2013 در مقایسه با افزایش فروش خرده فروشان که 

تنها 2.9 درصد بوده است به رقم  26.6 درصد رسیده است.  

WorldPay توسط EMV دریافت گواهینامه

»WorldPay«، تامین کننده آمریکایی خدمات 
 EMV پرداخت الکترونیک و ریسک، گواهینامه
ویزا را که در آماده کردن صاحبان مشاغل برای 
پذیرش کارت های پرداخت چیپ دار رمزنگاری 
 (EMV) Visa، MasterCard شده با استاندارد
و EuroPay یک مرحله مهم به ش��مار می آید، 
 EMV دریاف��ت کرد. همچنین این ش��رکت آمریکایی در تالش اس��ت گواهینامه
مش��ابهی که توس��ط MasterCard، Discover و AmEx به ثبت رسیده است، 
در چند ماه آینده دریافت کند. کارت های EMV دارای یک میکروچیپ هستند که 
اطالعات حفاظت ش��ده را به صورت پویا و منحصر به هر تراکنش ارسال می کنند. 
س��طح امنیت تامین شده توس��ط این کارت ها به نسبت سایر کارت ها بیشتر بوده و 
پیش بینی می شود تمایل مشتریان به استفاده از این کارت های چیپ دار بیشتر باشد.    
»WorldPay«، دارای 75 روش پرداخ��ت مل��ی و بین المللی بوده و در بیش از 

40 کشور دنیا اجرا می شود. 

PayPal به LG اتصال تلویزیون های هوشمند

کمپانی LG، سرویس پرداخت آنالین PayPal را به تلویزیون های هوشمند خود متصل کرد. تلویزیون های هوشمند قابلیت اتصال به اینترنت 
را دارند. خریداران می توانند با ثبت نام و تهیه حس��اب PayPal، به اطالعات ذخیره ش��ده در حساب خود و جزییات صورتحساب جدید از طریق 
کنترل تلویزیون دسترسی یابند. آپشن های پرداخت هم اکنون در تلویزیون های هوشمند LG 2013 برای مشتریان آمریکایی، کانادایی و انگلیسی 

موجود است. به زودی این سرویس در سایر کشورها مانند فرانسه، ایتالیا، آلمان، اسپانیا و استرالیا نیز فعال خواهد شد. 

راه اندازی ورژن جدید اپلیکیشن IPAD برای بانکداری 
Bank of China آنالین توسط

ورژن   Bank of China مال��ی  موسس��ه 
جدیدی از اپلیکیشن IPAD را برای بانکداری 
آنالی��ن راه ان��دازی کرد ک��ه مجموعه ای از 
قابلیت ها نظیر مش��اهده وضعیت حس��اب، 
انتقال و ارسال وجه، خدمات کارت اعتباری، 

پرداخت الکترونیک، تنظیمات و گزارش ثبت عملیات را شامل می شود.  
اپلیکیش��ن BOC IPAD عملی��ات مختلف نظیر کلیلک ک��ردن، دراگ کردن، 
اسالید کردن و چند لمسی را پشتیبانی می کند. این اپلیکیشن همچنین خدمات 
مالی موبایلی شخصی س��ازی شده را به وس��یله فراهم کردن امکان آپلود تصاویر 
پروفایل ش��خصی، سفارشی س��ازی پیغ��ام خوش آمدگویی و تواب��ع مورد عالقه 

کاربران به نمایش می گذارد. 

ارایه سرویس پرداخت آنالین Tenpay در تایوان 

Tencent، کمپان��ی اینترنتی چینی، با بانک 

«E.SUN» جهت ارایه س��رویس پرداخت 

آنالین Tenpay برای کاربران چینی قرارداد 
همکاری امضا کرد. 

این س��رویس برای کارب��ران چینی امکان  
خرید اینترنتی محصول شرکت های کوچک و متوسط تایوانی نظیر مواد غذایی و 
لوازم آرایش��ی را فراهم می کند. مشتریان چینی می توانند با استفاده از اسکن کد 
محصوالت تایوانی و پرداخت با س��رویس Tenpay، محصول خود را به صورت 
مستقیم در چین دریافت کنند. رییس بانک E.SUN در گفت و گویی اعالم کرده 
که هم اکنون 200 پذیرنده تایوانی این س��رویس را پش��تیبانی کرده و پیش بینی 

می شود تعداد بیشتری از این طرح استقبال کنند.

خرید بیش از نیمی از دارندگان تلفن هوشمند و تبلت از 
طریق موبایل 

مطالع��ات EPiServer نش��ان می دهد که 
موبای��ل به یک مرورگ��ر عملی و ابزار خرید 

در خانه و بیرون تبدیل شده است. 
بر اس��اس گزارش EPiServer، ارایه دهنده 
سولوش��ن های بازاریابی دیجیتال و تجارت 
الکترونیک، تقریبا دو س��وم کاربران تبلت و 
تلفن هوش��مند دسترس��ی روزانه به اینترنت 
داش��ته و بیش از نیمی از آن ها خرید خود را حداقل هفته ای یک مرتبه از طریق 
دس��تگاه موبایل خود انجام می دهند. اگرچه، قابلیت تجارت الکترونیک از طریق 
موبایل کمتر از انتظارات است به طوری که نیمی از خریداران اظهار کردند هنگام 

خرید از طریق موبایل اغلب با مشکالتی روبرو شده اند.  
این مطالعه اش��اره می کند که با برآورده نش��دن انتظارت موبایلی، خرده فروشان 
در خطر جدی از دس��ت دادن کس��ب و کارشان هس��تند. 54 درصد از مشتریان 
زمانی که اجرای عملیات با مشکل مواجه می شود سایت موبایلی را ترک می کنند 
و بیش از یک چهارم آنها )28 درصد( به س��مت استفاده از تکنولوژی های رقیب 
می روند.  این مطالعه همچنین نشان می دهد که استفاده از تبلت و تلفن هوشمند 
لزوما یک تجربه »متحرک« نیس��ت. بیش��ترین مکانی که در آن استفاده از وب 
ب��ا تبلت صورت گرفت��ه به گفته 80 درص��د از کاربران خانه اس��ت در حالی که 
فق��ط 12 درصد وس��ایل نقلیه عمومی و 10 درص��د خیابان های اصلی را عنوان 
کرده اند. به طور مشابه، 62 درصد از کاربران تلفن هوشمند در خانه از وب استفاده 
می کنند، اگرچه فعالیت این کاربران در بیرون از خانه از کاربران تبلت بیشتر بوده 
و 22 درصد از آنها در وس��ایل نقلیه عمومی و 25 درصد در خیابان های اصلی و 

14 درصد در اتومبیل از وب سایت تلفن هوشمند خود استفاده می کنند. 

رکوردشکنی کارت  های بدون تماس

Smart Payment Association در   

   Cartes North Americaکنفران��س
اع��الم کرد ک��ه کارت ه��ای پرداخت 
ب��دون تماس از زمان معرفی تاکنون با 
باالترین سرعت در حال توزیع هستند. 
بی��ش از 975 میلیون کارت در س��ال 
2012 توزیع شده  که بزرگترین صعود 
در منطقه آس��یا پاس��یفیک بوده اس��ت. تمایل چینی ها ب��ه کارت های پرداخت 
مبتنی بر چیپ نرخ رش��د 24 درصدی در منطقه را نشان می دهد. صدور و توزیع 
کارت های بدون تماس در آمریکای ش��مالی 1 درصد بوده که بیش��ترین آن در 
کانادا رخ داده است. تراکنش ها در ایاالت متحده آمریکا در سال 2014 به سمت 

EMV پیش می رود. 

به طور کلی، 23 درصد از کل کارت های پرداخت هوش��مند صادر ش��ده در سال 
2012 کارت ه��ای ب��دون تماس اس��ت. کارت ه��ای تعاملی دوگان��ه که هر دو 
تکنولوژی چیپ و پین و بدون تماس را دارا هس��تند در حال حاضر از نرخ رش��د 

سالیانه 77 درصدی برخوردارند. 

W o r l d  N e w s
اخبار جهــان
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اداره روابـــط عـمــومـــی
A r t i c l e
مقالــــــه

تفاوت بانكداری مجازی با بانكداری اینترنتی
طي رویکردي که در چند س��ال اخیر و با استفاده از 
بستر اینترنت و با توجه به پیشرفت هاي تکنولوژیک 
در زمینه ارتباطات حاصل ش��ده، تمامي بانک هاي 
معتبر جهان به ارایه خدمات خود از طریق اینترنت 
مب��ادرت ورزیده اند. براي ارایه خدم��ات بانکداري 
اینترنت��ي دو رویکرد ثبت ش��ده  که در زیر به آن ها 

ندارند. کارمزد این بانک ها به نسبت 
سایر بانک ها بسیار کمتر است زیرا 
هزینه هاي جانبي آن ها به دلیل عدم 
وجود س��اختمان هاي فیزیکي بسیار 
پایین است. این بانک ها بانک های 
مج��ازی نامی��ده می ش��وند. ف��رد 
مي تواند از طریق بانک های مجازی 
خدمات متنوعي مانند انواع تراکنش  
را انجام داده یا به صورت مس��تقیم 
هزینه قبوض را از حس��اب جاري یا 
پس انداز خود پرداخت کند که مسلما 

باع��ث کاهش هزینه ه��اي جانبي مي ش��ود. وجوه 
مي توانند از حس��اب جاري فرد به حساب پس انداز 

وي انتقال یابند یا بالعکس. 

بانكداري مجازی و مزایای آن
 تس�هیل در افتت�اح حس�اب بانکداري 

اینترنتي 
افراد به راحتي مي توانند در منزل خود از طریق تکمیل 
فرم مورد نظر در س��ایت گشایش حساب کنند. براي 
دسترسي  به حساب الزم است افراد اطالعات امنیتي 

مانند پسورد و نام کاربري خود را وارد کنند.

 کاهش هزینه هاي بانکداري اینترنتي
ساختمان و تشکیالت کمتري در این نوع بانکداري 
الزم اس��ت. همچنی��ن کاه��ش پرداخ��ت حقوق 
کارکن��ان، هزینه ه��اي بانک را سرش��کن مي کند. 
کاهش هزینه ها ب��ه این نوع بانک ها اجازه مي دهد 
نرخ س��ود باالت��ري به حس��اب هاي س��پرده خود 
تخصیص دهند. همچنین کارم��زد خدمات در این 
شیوه کاهش مي یابد. حتي بانک هاي فیزیکي نیز با 
ارایه خدماتي همچون کارمزد رایگان براي پرداخت 
قبوض به ص��ورت آنالین، باعث تش��ویق مردم به 

استفاده از این شیوه بانکداري مي شوند.

 تسهیل در انتخاب بهترین بانک 
مقایس��ه بانک ها به صورت آنالین بس��یار س��ریعتر و 
راحت تر است. فرد می تواند به سرعت تعرفه وام ها، سود 
س��پرده ها یا در صورت وجود، نرخ سود کارت اعتباري 

خود را مشاهده و بهترین بانک را انتخاب کند.

 رفع مشکل برگشت چک
مشتری مي تواند حساب آنالین خود را در هر زمان 

ردیاب��ي فعالیت ه��اي کالهبرداري 
را قب��ل از آنک��ه خس��ارتی ب��ه بار 
به محض  راحت ت��ر مي کن��د.  آی��د 
آن که ف��رد به حس��اب خ��ود وارد 
شود، به س��رعت متوجه تغییرات در 
حساب خود مي ش��ود. اگر وجهي از 
حس��اب شخص برداش��ت یا چکي 
نوش��ته شده باش��د که فرد می داند 
آن را ننوش��ته است، به سرعت قابل 
مش��اهده ب��وده و فرد به س��رعت 
نسبت به  بررس��ي آن اقدام مي کند. 
این امر برخالف بانکداري س��نتي است که شخص 
بایستي منتظر بماند تا بعد از گذشت زماني طوالني 

تنها سرنخي از وقوع کالهبرداري را مشاهده کند.

 تس�هیل در ارای�ه خدم�ات بانک�ی به 
مشتریان

بانکداري مجازي انجام معامله را به نسبت آنچه در 
بانکداري سنتي پیش��نهاد مي شود، تسهیل مي کند. 
مش��تری نیازي به تبعیت از محدودیت هاي دس��ت 
و پاگیر زماني بانکداري س��نتي ندارد. حتی هنگامی 
که در محل کار اس��ت نیازي نیست محل کار خود 

را براي انجام کارهاي بانکي ترک کند. 

چالش های بانكداري مجازي
بانکداري مجازي کامل )صرف( نوعي از بانکداري 
مجازي اس��ت که بانک فاقد هرگونه شعبه یا مکان 
براي مراجعه حضوري مش��تریان اس��ت. بر همین 
اس��اس در ای��ن بخش چالش هایي ک��ه بانک هاي 
صرف��ا مجازي در س��طح دنیا با آن روبرو هس��تند 

بررسي شده است.
مش�کالت بس�تر اینترنت با توجه به وجود 
مش��کالتی در س��رعت بس��تر اینترن��ت و برخ��ی 
قطعی ها، یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی 
بانک ه��ا برای ارایه یک س��رویس پایدار و مطمئن 
که مورد اس��تقبال مش��تریان قرار گیرد، مشکالت 
اینترن��ت اس��ت. لذا پیش��نهاد موکد آن اس��ت که 
بانک ها با مذاکره با نهاده��ای نظارتی و حاکمیتی 
سرویسی پایدار را برای مشتریان بانکداری مجازی 
خود اخذ کنند که تحت هیچ ش��رایطی دچار قطعی 

یا کندی نشود.
عدم وجود س�اختار فیزیک�ی در این نوع 
بانک��داري، به ج��ز تع��داد معینی از پرس��نل جهت 

بخش اول

بانكـداری مجازی 
مزایا و چالش ها

چند س�الی از همگانی ش�دن خدمات بانکداری الکترونیک در کش�ور می گذرد. شواهد نش�ان می دهد مردم از این شیوه بانکداری استقبال کرده اند. 
در حالی که بانکداری الکترونیک روند رو به رش�دی در کش�ور داش�ته، طی یکي دو س�ال اخیر بحث جدیدی در زمینه بانکداری به عنوان بانکداری 
مجازی مطرح ش�ده که با ابهامات و نواقص فراوانی هم روبه رو اس�ت. با وجود اظهارات ناقصی که از زبان مس�ووالن ش�نیده می ش�ود، همچنان 
ابهاماتي در خصوص مکانیزم این بانک ها و چگونگي فعالیت آنها در چارچوب بانکداري اسالمي رایج در کشور وجود دارد و اساسا مشخص نیست 
این بانک ها به صورت مس�تقل فعالیت خواهند کرد یا در دل بانک هاي موجود و فعال کش�ور. برای آش�نایی بیش�تر با نظام بانکداری مجازی، مزایا و 

چالش های پیش روی این بانک ها را در ایران مورد بررسی قرار داده ایم.

از روز ی��ا ش��ب کنترل و موجودي حس��اب خود را 
دنب��ال کرده و بفهمد که کدام چک ها در چه زماني 
تس��ویه ش��ده اند و از واریزهاي خودکار، پرداخت ها 
و زم��ان آن ها مطلع ش��ود. تمام این م��وارد تنها با 
دسترسي به س��ایت بانک و چند کلیک امکان پذیر 

مي شود.

اس�تفاده  ب�ا  حس�اب  موازن�ه  حف�ظ   
ازکامپیوتر و صورتحساب ماهانه

اطالع��ات دانل��ود ش��ده روي نرم افزارهای��ي مانند 
Microsoft Money و Quiken ب��ه کارب��ر اج��ازه 

مي ده��د تا به راحت��ي و تنها با چند کلیک کس��ري 
حس��اب خ��ود را جبران کن��د. راحتي دسترس��ي به 
اطالعات آنالین به فرد کمک مي کند تا به راحتي پول 
خود را س��رمایه گذاري یا دنبال کند. حساب اینترنتي 
حت��ی قابلیت آن را دارد که به مش��تري کپي هایي از 

چک هایي که هر ماه مي نویسد را نمایش دهد.

 ام�کان کنت�رل آنالین وضعی�ت امنیتی 
حساب 

توانای��ي بازبیني حس��اب فرد در هر زم��ان، امکان 

مجازي  بانكداري   
كامـــل (صـــرف) نوعـــي 
مجـــازي  بانكـــداري  از 
اســـت كه بانـــك فاقد 
يـــا  شـــعبه  هرگونـــه 
مـــكان بـــراي مراجعـــه 

حضوري مشتريان است

اشاره مي شود:
  بس��یاري از بانک ه��ا و موسس��ات اعتب��اري 
هم اکنون در حال ارایه خدم��ات بانکداري اینترنتي 
هس��تند. این نوع بانکداري امکان انجام تراکنش  را، 
هم به صورت حضوري و هم به صورت غیرحضوري 
و با استفاده از بستر اینترنت و موبایل فراهم مي کند. 
فرد مي تواند به حس��اب بانک��داري اینترنتي خود در 
هر س��اعت از روز یا شب دسترس��ي یابد. همچنین 

می توان��د ام��ور بانکي خ��ود را از طری��ق موبایل و 
لب تاپ در یک هتل یا از طریق کامپیوتر ش��خصي 

خود در خانه انجام دهد.
  ن��وع دیگري از بانک ها ک��ه خدمات بانکداري 
اینترنتي ارایه مي دهند »بانک هاي مجازي« هستند 
که تنها از طریق اینترنت و موبایل با مشتریان خود 
در ارتباطند. با انتخاب این بانک ها مشتریان نیازي 
به مراجعه فیزیکي به ش��عبه و گش��ایش حس��اب 
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دانستنی های صنعت پرداخت الكترونیك

E-Payment Terms

اصطالحات
پرداخت الكترونیك

CVC٢ :Card Verification Code ٢ (MasterCard)
کد اعتبارسنجی کارت )مسترکارت(

CVV٢ :Card Verification Value ٢ (Visa)
کد اعتبارسنجی کارت )ویزا(

CVD
اطالعات اعتبارسنجی کارت؛ یک عدد 3 یا 4 رقمی پشت کارت اعتباری که برای امنیت بیشتر مورد نیاز است.

EFT
مخفف عبارت انتقال وجه الکترونیک؛ تکنولوژی ای که به یک موسسه مالی یا بانک، مجوز بستانکار یا بدهکار 

کردن امن یک حساب به وسیله ابزارهای الکترونیک را می دهد.

Electronic Banking
بانکداری الکترونیک؛ فرایندی که بوس��یله آن یک مش��تری تراکنش های بانکی خود را به صورت الکترونیک و 

بدون حضور فیزیکی در شعب بانک انجام می دهد. 

Electronic Merchant/e-Merchant
پذیرنده الکترونیک؛ پذیرنده ای که تجارت خود را به صورت الکترونیک و از طریق اینترنت مدیریت می کند.

Electronic Wallet
کی��ف پول الکترونیک؛ ابزاری الکترونیک مش��ابه کیف پول برای انجام تراکنش ه��ای الکترونیک. )کیف پول 
 Passport .الکترونی��ک اطالع��ات کارت اعتباری و پس��وردها را برای ورود به وب س��ایت ها ذخیره می کن��د

مایکروسافت و  Yahoo! Walletنمونه هایی از کیف پول دیجیتال هستند.(

File Transfer Protocol
پروتکل انتقال فایل؛ راه حل رایج برای آپلود یا دانلود کردن اطالعات در بستر اینترنت از یک سرور مرکزی 

Fraud Protection
کلیه اقداماتی را شامل می شود که برای جلوگیری از موارد کالهبرداری اجرا می شوند.

 Frontend
یک برنامه کامپیوتری با یک واس��ط کاربری جهت وارد کردن تعاملی اطالعات یا نمایش آن ها؛ این برنامه به 

یک یا چند برنامه متصل شده و پردازش، مدیریت و ذخیره اطالعات وارد شده را برعهده می گیرد.

 Funding/Fund Process
فرایند تامین وجه؛ انتقال ارزش پولی از حساب دارنده کارت به حساب شناور صادرکننده/کیف پول الکترونیک

شماره 3

اداره روابـــط عـمــومـــی

پیگیری موارد خ��اص، هیچ گونه س��اختار فیزیکي 
جهت مراجعه مش��تریان پیش بیني نش��ده و تمامي 
خدم��ات بانکداري صرف��ا از طری��ق اینترنت قابل 
انجام هس��تند. بنابراین در هنگام بروز مش��کالت، 
کافی اس��ت مش��تري به ج��اي مراجعه ب��ه بانک، 
اق��دام به تماس آنالین ی��ا تلفني با کارمندان بانک 
 ATM کن��د. در این نوع بانک��داري دس��تگاه هاي
به طور معم��ول وجود ندارد ت��ا جایي که بانک هاي 
صرف��ا مجازي عموم��ا در پي توافق ب��ا بانک هاي 
فیزیکي داراي ATM هس��تند تا استفاده از آن ها را 
براي مش��تریان خود امکان پذی��ر کنند. گزینه دیگر 
براي دریافت پول نقد از حس��اب مج��ازي، انتقال 
وجه از این حس��اب به حس��اب بانک��ي فیزیکي و 
س��پس اس��تفاده از ATM آن بانک جهت دریافت 

پول است. 
دریافت وجه نق�د از بانک های مجازی 
موضوع دیگر واریز وجه به حساب مجازیست که از 
روش هاي مختلف قابل انجام است. از آنجایي که در 
بانکداري مجازي امکان مراجعه فیزیکي به ش��عبه 
وج��ود ندارد، تمامي انتقال ها و واریزها مي بایس��ت 
به ص��ورت اتوماتیک انجام ش��ود بنابراین اس��تفاده 
از چ��ک یا پول نق��د براي دریافت پ��ول روي این 
حساب امکان پذیر نیس��ت یا با زحمت همراه است 
تا جایي که برخي بانک هاي مجازي در س��طح دنیا 
جهت کاهش مشکالت مشتریان خود در این زمینه، 
در پي توافق با بانک هاي فیزیکي، امکان واریز وجه 
نقد از طریق ATM آن بانک ها را به مش��تریان خود 

پیشنهاد مي کنند.

امنیت، چالش اصلي بانكداري مجازي

امنیت یکي از مهمترین نگراني هاي مش��تریان در 
رویک��رد آن ها ب��ه بانکداري مجازي اس��ت اگرچه 
حت��ي در بانک��داري فیزیکي و بانک��داري اینترنتي 
نیز اس��تفاده از اینترنت و بس��ترهاي مجازي تبدیل 
ب��ه یکي از مراح��ل غیرقابل اجتناب اجراي عملیات 
بانکي ش��ده اس��ت با  این حال بانک��داري مجازي 
به دنب��ال حرکت به جلو و در نهایت اس��تفاده صرف 

و مطلق از بسترهاي مجازي است.

 ش�یوه هاي امنیتي به کار گرفته شده در 
سیستم بانکداری مجازی 

رویک�رد بانک�داري مجازي ب�راي ایمن کردن 
اطالعات مش�تري، علم�ي، منظ�م و چند الیه 
اس�ت. امن نگه داشتن اطالعات با به کارگیري 
آنالی�ن  امنیت�ي  مختل�ف  تکنولوژي ه�اي 

امکان پذیر است.
اولین دی�وار دفاعي مج�ازي فرایند کدگذاري 
پیغام ها است. طي فرایند کدگذاري، اطالعات 
حس�اس تبدی�ل ب�ه کدهای�ي مي ش�وند ک�ه 
رمزگش�ایي آن ها فقط با اس�تفاده از کلیدهاي 

دیجیتال مخصوص امکان پذیر است.
جه�ت افزایش امنی�ت، بهتر اس�ت بانکداري 
  1SSL مج�ازي مجهز به پروتکل انتق�ال پیغام
باش�د. این پروتکل که از کلیدهاي خصوصي و 
عمومي مورد تایید اس�تاندارد 2RSA اس�تفاده 
مي کن�د، قابلیت حمای�ت از گواهینامه دیجیتال 

جهت تایید امضاي دیجیتال را نیز داراست.

 رمز عبور 
رمز عبور انتخابي توس�ط مشتري و تاییدشده 
توس�ط بانک بایس�تی داراي حداق�ل الزامات 
امنیتی ذیل باشد که به صورت اتوماتیک توسط 
سیستم کنترل و تنها در صورت تایید سیستم، 

رمز جهت استفاده فعال خواهد شد.
  حداقل از 7 کارکتر برای رمز عبور استفاده 

شود
  شامل حروف الفبا و اعداد باشد 

  از ترکیبي از حروف بزرگ و کوچک )aBc ( و 
کارکترهاي خاص مثل ) #،٪<&....( استفاده شود

 امنیت موبایل و کامپیوتر شخصي 
امنی�ت الیه بندي ش�ده، س�طوح مختلف امنیت 
را در م�ورد اطالع�ات ش�خصي مش�تري به کار 
مي گیرد و هر سطحي به عنوان یک مانع مستقل 

براي دسترس��ي به اطالعات مشتري عمل مي کند. 
با اس��تفاده از ی��ک رویکرد مش��ابه روي موبایل و 
کامپیوتر ش��خصي مشتریان، محافظت از فایل هاي 
شخصي ذخیره شده توسط آن ها به طور چشمگیري 

افزایش خواهد یافت. 

 پچ ه�اي مرورگ�ر اینترن�ت و سیس�تم 
عامل 

غفل��ت در به روزرس��اني سیس��تم عامل و مرورگ��ر 
اینترنتي مش��تریان بانک باعث مي ش��ود اطالعات 
شخصي روي کامپیوتر مشتري، توسط فرد مخرب 

مورد آسیب و خطر قرار گیرد. 

 نرم افزارهاي ضد ویروس 
ویروس ه��اي کامپیوت��ري، بدافزاره��ا و تروجان ها3    
برنامه ریزي ش��ده اند تا فایل هاي کامپیوتر را خراب 
کنند و اطالعات ش��خصي مشتري را به سرقت برند. 
ای��ن برنامه ها عموما به طور س��هوي توس��ط اپراتور 
کامپیوت��ر از طریق مرورگر اینترن��ت و ایمیل دانلود 
مي شوند. براي محافظت کامپیوتر ها از این نرم افزارها 
برنامه هاي ضد ویروس باید همواره به روزرساني و در 

مقابل جدیدترین ویروس ها مقاوم شوند.

Firewall  شخصي
یک برنامه Firewall شخصي به طور فعال، ارتباط 
اینترنت��ي کامپیوت��ر و موبای��ل مش��تري را نظارت 
و کنت��رل مي کند و به طور مس��تمر ای��ن ارتباط را 
به منظور توقف برنامه هاي مخرب اس��کن مي کند. 
براي اطمینان از افزایش امنیت کامپیوتر و موبایل، 
 Firewall پیش��نهاد مي ش��ود مش��تریان از برنامه
ش��خصي ارایه شده از س��وي این بانک ها استفاده 

کنند. 
ادامه دارد...

پاورقي ها
1. Secured Socket Layer

RSA .2 استاندارد امضای الکترونیک مبتنی بر الگوریتم رمز کلید همگانی RSA است که 
در سال 1991 توسط مؤسسه ملی استاندارد آمریکا، ANSI، به عنوان استاندارد پذیرفته شده 

و از ابتدای نام مبدعین این روش )Rivest. Shamir. Adleman( گرفته شده است.

 )Malicious Software( که مخفف کلمه نرم افزار مخ��رب malware 3. ت��روژان یا
است، براي آسیب رساندن یا نفوذ به کامپیوتر بدون اطالع کاربر طراحي شده است. در سال 

2009، وقوع این نوع حمله 10 برابر بیشتر از سال 2008 بوده است.
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K i c c c
ایران کیش

اداره روابـــط عـمــومـــی

پرداخت سود نقدی سهامداران حقیقی شرکت کارت اعتباری 
ایران کیش از طریق ش�عب بانک صادرات ای�ران امکان پذیر 

شد.

بر اساس قرارداد منعقده بین بانک صادرات و شرکت کارت اعتباری ایران کیش، سهم سود نقدی سهامداران حقیقی این شرکت 
از طریق تمامی شعب این بانک از روز شنبه 25 خرداد ماه سال جاری قابل پرداخت است.

در این رابطه س��هامداران حقیقی می توانند با مراجعه حضوری و ارایه مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناس��نامه و برگه س��هام 
مربوطه به شعب این بانک، سود خود را دریافت یا به سایر حساب های خود انتقال دهند.

بانک صادرات ایران صرفا عامل پرداخت س��ود طرح مذکور اس��ت و س��هامداران می توانند برای کس��ب اطالعات بیش��تر و رفع 
مشکالت احتمالی با شماره تلفن »52-85947550« واحد سهام شرکت ایران کیش، تماس بگیرند.

پرداخت سود سهام شرکت ایران کیش 
در شعب بانک صادرات 

2
س�امانه نمای�ش تراکنش ه�ا خدمتي اس�ت که 
توس�ط کاربران س�ایت ایران کیش بیشتر مورد 

استفاده قرار گرفته است.
بنابر نظرس��نجي قرارگرفته روي س��ایت ایران کیش، 
از بی��ن خدمات ذکر ش��ده )درگاه پرداخ��ت اینترنتي، 

دستگاه POS سیار و سامانه نمایش تراکنش ها( بیشترین راي مربوط به سامانه نمایش تراکنش ها است.
نظرات ثبت ش��ده در این نظرس��نجي حاکي اس��ت، 51 درصد مش��تریان یا راي دهن��دگان از خدمات نمایش 
تراکنش ها، 36 درصد از دستگاه POS سیار و 13درصد مشتریان از درگاه پرداخت اینترنتي این شرکت استفاده 

مي کنند.
س��امانه نمایش تراکنش ها س��امانه اي است که تراکنش هاي موفق دستگاه کارتخوان را به ریز )تاریخ تراکنش، 

نام بانک، چهار رقم آخر شماره کارت( به پذیرنده دستگاه کارتخوان نمایش مي دهد. 

مشاهده ریز تراکنش ها، مهمترین خدمت مورد نیاز 
پذیرندگان 

1
برگزاري اولین مرحله طرح تشویقی  

پذیرندگان شرکت ایران کیش

3
ش�رکت کارت اعتب�اري ایران کی�ش )س�هامي ع�ام( در راس�تاي 
ترویج فرهنگ اس�تفاده از بانکداري الکترونیک و تش�ویق دارندگان 
دس�تگاه هاي کارتخوان خود، جهت اس�تفاده بیش�تر از دستگاه هاي 
POS، اولین دوره قرعه کشي پایانه هاي فروش خود را برگزار کرد.

بر اس��اس این گزارش، قرعه کش��ي بین پذیرندگانی که مبلغ تراکنش آن ها 
کمتر از ده میلیون ریال بود برگزار شد و بر اساس امتیاز کسب شده توسط آن ها جوایزي به قید قرعه اهدا گردید. 

برگزاری دومین دوره این طرح از تاریخ 1392/4/27 با ارسال پیام کوتاه برای پذیرندگان آغاز شده است و همانند دوره نخست، 
اسامی برندگان بر روی وب سایت شرکت به آدرس www.kiccc.com قرار می گیرد.



R e p o r t
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حاشیه های همایش؛ 
استقبال مدیرعامل از انتقاد 

سازنده
در ای�ن همای�ش درحالیک�ه هر ی�ک از دبی�ران دفاتر 

فرص�ت چند دقیقه ای برای طرح مش�کالت اس�تان خود را 
یافته بودند، رییس دفتر اس�تان لرستان، آقای آروان، با صراحت 

و ش�یرینی لهجه و با رعایت اخالق و احترام، به طرح مش�کالت دفاتر 
با واحدهای شرکت پرداخت و خواستار بهبود در این حوزه شد. اقدام وی 

که شاید انتظار می رفت با واکنش تند مسووالن مربوطه همراه باشد، 
مورد احترام مدیرعامل ش�رکت  قرار گرفت و خواستار تقدیر از 

ایش�ان ش�دند. جناب آقای قادری با برخاس�تن از جایگاه 
خ�ود، با رییس جوان دفتر لرس�تان دس�ت داده و از 

ایشان به خاطر دلس�وزی و تعهد کاری تشکر و 
قدردانی کرد.

یكم مهرماه 1392؛ دومین 
گردهمایی روسای دفاتر و 

مدیران ایران کیش

در س�مینار روز پنج ش�نبه مورخ 1392/04/13 مقرر ش�د 
ت�ا با پیگیری مس�تمر رفع مش�کالت و اس�تفاده از راهکارهای 

آین�ده ک�ه در روز دوش�نبه م�ورخ  نتای�ج در جلس�ه  پیش�نهادی، 
1392/07/01 تش�کیل خواه�د ش�د، مورد بررس�ی قرار گی�رد. در این 

همای�ش مدیرعام�ل ایران کی�ش از تمامی پرس�نل خواس�ت تا با 
مساعدت خالصانه موجب بهبود هرچه بهتر امور شوند. ایشان 

اظه�ار داش�تند بدون تعام�ل دو س�ویه، موفقیت بزرگی 
حاصل نخواهد شد. 

همایش مدیران و روسای دفاتر ایران کیش برگزار شد
گردهمایي مدیران و روس�ای دفاتر، روز پنج ش�نبه مورخ 92/04/13 در سالن گلزار 

هت�ل الل�ه واق�ع در خیابان فاطم�ي جنب خیابان حج�اب برگزار ش�د. هدف از 
برگزاري همایش تبیین سیاس�ت هاي کلي، خط مشي و اهداف شرکت در 

ادامه فعالیت هاي سال جاري، بررسي موانع و مشکالت موجود و ارایه 
راهکارهاي ممکن براي سرعت بخشیدن به بهبود سرویس هاي 

کنون�ي و برنامه ری�زي جه�ت ارایه س�رویس هاي جدید 
به مش�تریان بود که در دو بخش طرح مش�کالت و 

پیشنهادات برگزار گردید. 
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یکي از اهداف فرایند نیازسنجي این است که نظام ها و سازمان هاي آموزشي 
را نس�بت ب�ه نتایج تالش ها و اقداماتش�ان مس�وول و پاس�خگو نگه دارد. 
بسیاري از سازمان هایي که بر اقدامات و عملیات نظام هاي آموزشي نظارت 
دارند از الگوهاي مختلف نیازس�نجي در س�طح گسترده اي استفاده مي کنند 
تا دریابند آیا اقدامات و فعالیت هاي آموزش�ي موث�ر بوده یا خیر و نیز موارد 
و حوزه هایي که پیشرفت هاي آموزشي کم تر از حد مطلوب بوده است کدام 
حوزه ها هستند و چه اقداماتي براي بهبود آن ها باید به مرحله اجرا گذاشت.

R e p o r t
گــــزارش

آرزو طهماسبی
امـور نـظارت و بــازرســـی  

ارایه گزارش تحلیلی 
از وضعیت آموزش 
ایران کیش در سطح 
استان های مختلف

جامعه هدف: پذیرندگان استان های مختلف
جامعه آماري این طرح ش��امل تمامي پذیرندگان استان های اردبیل، ایالم، خراسان 
ش��مالی، فارس، کردستان، کرمانشاه، گیالن و مازندران است. برای انتخاب حجم 
نمونه از جامعه آماری از روش نمونه گیری طبقه ای اس��تفاده ش��ده  اس��ت. از آنجا 
که تقریبا ویژگی های پذیرندگان در اس��تان های مختلف یکس��ان است در نتیجه 
اس��تان های مختلف به عن��وان طبقه و پذیرندگان به عنوان واحد فهرس��ت برداری 
انتخاب شده اند. با توجه به این که حجم جامعه انتخابی در این نمونه گیری مشخص 

بوده، از فرمول کوکران با حجم جامعه معلوم استفاده شده است.
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نمودار 1: مقایسه رضایت پذیرندگان از آموزش ارایه شده جهت عملیات خرید و مانده 

حساب در استان های مختلف

 بیشترین میزان رضایت از آموزش ارایه شده جهت عملیات خرید و مانده 
حساب با 99/6 درصد متعلق به استان مازندران است.

  کمترین میزان رضایت از آموزش ارایه شده جهت عملیات خرید و مانده 
حساب با 4/7 درصد متعلق به استان خراسان شمالی است.

بر اس��اس نمودار ش��ماره 1، به صورت توصیفی، رضای��ت پذیرندگان از آموزش 
ارای��ه ش��ده جه��ت عملیات خری��د و مان��ده حس��اب در اس��تان های مختلف 
متفاوت اس��ت. طبق آزمون آماری انجام ش��ده )آزم��ون ANOVA( نیز ارزیابی 
رضای��ت پذیرندگان از آموزش ارایه ش��ده جهت عملیات خرید و مانده حس��اب 
 ب��ا اس��تان مورد بررس��ی ارتباط معنی داری دارد که س��ه اس��تان برت��ر به قرار

زیر است:

رتبه اول: استان مازندران 
رتبه دوم: استان کردستان 

رتبه سوم: استان اردبیل 

نتای�ج: از آنج��ا که عملیات خری��د مهمترین بخش کار با دس��تگاه کارتخوان 
اس��ت، بای��د از آم��وزش دقیق آن ب��ه پذیرنده اطمین��ان حاصل ک��رد بنابراین 
بای��د اقدام��ات مقتض��ی جهت باالب��ردن کیفیت ای��ن موضوع در اس��تان های 
 خراسان ش��مالی که دارای درصد پایین تر از میانگین مطلوب کلی استان هاست، 

صورت پذیرد. 
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نم�ودار 2: مقایس�ه رضای�ت پذیرن�دگان از آموزش ارایه ش�ده جهت پرداخ�ت قبض در 

استان های مختلف

 بیش��ترین میزان رضایت از آموزش ارایه ش��ده جه��ت پرداخت قبض با 
98/5 درصد متعلق به استان کردستان است.

 کمترین میزان رضایت از آموزش ارایه شده جهت پرداخت قبض با 5/7 
درصد متعلق به استان فارس است.

بر اساس نمودار شماره 2، به صورت توصیفی، رضایت پذیرندگان از آموزش ارایه 
ش��ده جهت پرداخت قبض در اس��تان های مختلف متفاوت اس��ت. طبق آزمون 
آماری انجام ش��ده )آزمون ANOVA( نیز ارزیابی رضایت پذیرندگان از آموزش 
ارایه ش��ده جهت عملیات پرداخت قبض با استان مورد بررسی ارتباط معنی داری 

دارد که سه استان برتر عبارتند از:
رتبه اول: استان کردستان 
رتبه دوم: استان مازندران
رتبه سوم: استان اردبیل 

نتایج: از آنجا که عملیات پرداخت قبض از کارهای جانبی است که توسط دستگاه 
کارتخوان انجام می شود می توان با باالبردن کیفیت آموزش سبب باالرفتن درصد 
اس��تفاده از دس��تگاه کارتخوان ایران کیش در بین پذیرندگان شد. لذا باید اقدامات 

مقتضی صورت گیرد تا اس��تان هایی که دارای درصد پایین تر از میانگین مطلوب 
کلی استان ها هستند، در وضعیت مطلوبتری قرار گیرند.
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نمودار 3: مقایسه رضایت پذیرندگان از آموزش ارایه شده جهت خرید شارژ در استان های 

مختلف

 بیش��ترین میزان رضایت از آموزش ارایه شده جهت خرید شارژ با 71/8 
درصد متعلق به استان همدان است.

 کمترین میزان رضایت از آموزش ارایه ش��ده جهت خرید شارژ با67/87 
درصد متعلق به استان کرمانشاه است.

بر اساس نمودار شماره 3، به صورت توصیفی، رضایت پذیرندگان از آموزش ارایه 
ش��ده جهت خرید شارژ در استان های مختلف متفاوت است. طبق آزمون آماری 
انجام ش��ده )آزمون ANOVA( ارزیابی رضایت پذیرندگان از آموزش ارایه شده 
جهت عملیات خرید ش��ارژ با اس��تان مورد بررسی ارتباط معنی داری دارد که سه 

استان برتر عبارتند از:
رتبه اول: استان همدان 
رتبه دوم: استان اردبیل

رتبه سوم: استان فارس 
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نتای�ج: میانگی��ن ارزیابی مطلوب از آموزش ارایه ش��ده از خرید ش��ارژ در کل 
اس��تان ها ی مورد بررس��ی کمتر از 50 درصد اس��ت لذا باید با یک برنامه ریزی 
دقیق تر به س��مت باال بردن درصد رضایت پذیرندگان حرکت کرد. این امر باید 
نس��بت به صنوف خاص که از خرید ش��ارژ اس��تفاده مکرر می کنند از حساسیت 
بیش��تری برخوردار باشد. بنابراین الزم است در این راستا اقدامات مقتضی جهت 
باالبردن رضایت پذیرندگان در کل استان ها و به صورت خاص در استان هایی که 

ارزیابی مطلوب آن ها پایین تر از حد میانگین است صورت پذیرد. 
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نمودار 3: مقایس�ه رضایت پذیرندگان از آموزش ارایه ش�ده جهت نحوه گزارش�گیری در 

استان های مختلف

 بیش��ترین میزان رضایت از آموزش ارایه شده جهت نحوه گزارشگیری با 
71/8 درصد متعلق به استان همدان است.

 کمترین میزان رضایت از آموزش ارایه ش��ده جهت نحوه گزارش��گیری 
67/8 درصد متعلق به استان کرمانشاه است.

بر اساس نمودار شماره 3، به صورت توصیفی، رضایت پذیرندگان از آموزش ارایه 
ش��ده جهت نحوه گزارشگیری در استان های مختلف متفاوت است. طبق آزمون 
آماری انجام شده )آزمون ANOVA( ارزیابی رضایت پذیرندگان از آموزش ارایه 
ش��ده جهت عملیات خرید شارژ با استان مورد بررسی ارتباط معنی داری دارد که 

سه استان برتر عبارتند از:
رتبه اول: استان همدان 

اداره روابـــط عـمــومـــی
N o t e

یـادداشــت

س�خنی از حضرت علی)ع( به مالک اش�تر: بازرگانان س�ربازان اقتصادند که بر سینه پهناور کوه ها 
مرک�ب می رانن�د و با فقر و فالک�ت میهن خویش، پیکار می کنند. آنان مردم�ی صالح و خیراندیش 

هستند که فکر فتنه ندارند.

بانک توس��عه صادرات ایران، یکي از بانک هاي طرف قرارداد شرکت کارت اعتباري ایران کیش )سهامي عام( 
در زمینه نصب و پش��تیباني پایانه فروش، 22 س��ال پیش در تاریخ 1370/4/19 تاسیس شد. این بانک عمال 
از ش��هریور ماه 1371 آغاز به کار کرد و از آن هنگام تاکنون، فعالیت هاي خود را در راس��تاي پیشبرد اهداف 

مرتبط به حوزه صادرات کشور پي گرفته است.
بانک توسعه صادرات ایران عالوه بر حفظ نقش سازنده خود در عرصه صادرات غیرنفتي و گسترش مبادالت 
تجاري و اقتصادي با س��ایر کش��ورها، توانسته اس��ت، علي رغم وجود تحریم ها و انبوه مشکالت و موانع، با 
تدبیر هوش��مندانه و تالش هاي خس��تگی ناپذیر مدیران و همکاران خود، تعهداتی را که در قبال پیش��رفت و 
تعالی کش��ور بر عهده دارد، ایفا نماید. ش��ایان ذکر است، اقدامات موثر این بانک در حوزه داخلي و بین المللي 
براي بي اثر کردن تحریم هاي جهاني، بارها مورد قدرداني و تش��ویق مجموعه نظام بانکي و همچنین بخش 

غیردولتي به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور قرار گرفته است.
با توجه به نام گذاري سال جاري تحت عنوان سال »حماسه سیاسي و حماسه اقتصادي«، رسالت بانک توسعه 
صادرات در عرصه اقتصاد مقاومتي امري اجتناب ناپذیر مي باش��د. در این راس��تا، اهداف عالیه بانک توس��عه 
صادرات ایران، با توجه به چشم انداز و برنامه چهارم توسعه به نحوي معطوف شده که رشد صادرات غیرنفتي 

و گسترش مبادالت تجاري فعاالن اقتصادي داخلي را با سایر کشورهاي جهان مهیا سازد.
 بانک توس��عه صادرات ایران اخیرا مدلي از بانکداري ش��رکتی ارایه داده که از سوی کمیته داوران »بیست و 
سومین همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی«، حائز رتبه اول در زمینه شناسایی و گروه بندی مشتریان 

شرکتی شده است.
در مدل بانکداری ش��رکتی این بانک، مش��تریان بر سه اس��اس یعنی اندازه بنگاه اقتصادی، صنعت و میزان 
تمرکز صادراتی طبقه بندی ش��ده اند. بانکداری شرکتی از ساده ترین خدمت مالی نظیر پرداخت وام تا خدمات 
پیچیده ت��ر نظیر کمک در کمینه کردن پرداخت مالیات نمایندگی های خارج از کش��ور یا مدیریت تغییرات در 
نرخ مبادالت ارزی را در بر می گیرد. این مدل در نظر دارد اهمیت معیار و شاخص هایی چون حجم معامالت، 
خطوط اعتباری، نرخ رش��د معامالت، حجم کل کسب و کار را از نگاه بانک توسعه صادرات بررسی نموده و با 

توجه به اولویت بندی ارایه شده، مشتریان شرکتی این بانک را طبقه بندی کند.
بانک توس��عه صادرات ایران همچنین در راستای اهداف برنامه های توس��عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
دولت جمهوری اسالمی ایران با حمایت از توسعه صادرات در بخش های مختلف کشور در ایجاد ظرفیت های 
جدید صادراتی نس��بت به توس��عه اش��تغال، تولید و افزایش فرصت های ش��غلی اقدام می کند و بدین منظور 

حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط و کارآفرینان صادراتی قرار دارد.
ایران کیش )سهامي عام( از اوایل دي ماه سال 1391، مفتخر به ارایه خدمات در حوزه پایانه فروش به بانک 

توسعه صادرات ایران است.

ش�رکت کارت اعتب�اري ایران کی�ش، ضم�ن تبریک س�الروز تاس�یس بانک توس�عه ص�ادرات و 
آرزوي موفقی�ت روزاف�زون ب�راي این بانک، به توس�عه هر چه بیش�تر همکاري ها امیدوار اس�ت. 

)روابط عمومي شرکت ایران کیش(

رتبه دوم: استان اردبیل
رتبه سوم: استان گیالن 

نتایج: میانگین ارزیابی مطلوب از آموزش ارایه ش��ده از نحوه گزارش��گیری در 
کل اس��تان ها ی مورد بررسی کمتر از 50 درصد است لذا باید با یک برنامه ریزی 
دقیق تر به سمت باال بردن درصد رضایت پذیرندگان حرکت کرد. این امر نسبت 
به تمام صنوف از حساس��یت زیادی برخوردار اس��ت زیرا تمام پذیرندگان نیاز به 
گزارش گردش صورتحس��اب یا حداقل 10 گردش آخر دارند. الزم به ذکر است 
که اکثر دس��تگاه های کارتخوان این س��رویس را دارا هستند. عالوه بر ارایه 10 
گردش آخر حس��اب این تراکنش ها در پرفراژ کوچک چاپ می  ش��ود که همین 
امر رضایت بیش��تر پذیرندگان را فراهم کرده اس��ت بنابراین الزم اس��ت در این 
راس��تا اقدام��ات مقتضی جهت باال بردن رضایت پذیرندگان در کل اس��تان ها و 
به صورت خاص در اس��تان هایی که ارزیابی مطلوب آنها پایین تر از حد میانگین 

است صورت پذیرد.

وضعیت آموزش ایران کیش در استان های مورد بررسی در یک نگاه 
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نتایج این نیازس��نجی حاکی از آن اس��ت که توجه به آس��ان  نمودن مراحل اخذ 
ش��ارژ و بهبود سیس��تم گزارش گیری از مهمترین نیازهای آموزشی پذیرندگان 
محس��وب مي ش��ود برای جلب رضایت بیشتر مش��تریان عزیز، این امور باید در 

اولویت کاری قرار گیرد.

به مناسبت سـالروز تاسـیس 
بانك توسـعه صادرات ایران
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اداره روابـــط عـمــومـــی
I n f o g r a p h i e
اینفوگــرافی
I n f o g r a p h i e
اینفوگــرافی

منبع
 www.American Express.com

خرید اینترنتی
جمعیت جهان از اینترنت استفاده می کنند. ٪74

حجم تراکنش های آنالین

در سال 2010 آمریکایی ها 172 میلیارد دالر 
تراکنش های آنالین داشته اند.

در سال 

میلیارد172 

چند درصد تجربه خرید آنالین را در مناطق مختلف داشته اند

81٪ کاربران اینترنت کسانی هستند که 
محصوالت مورد نظر خود را به صورت آنالین 

جستجو می کنند.

26٪ کاربران اینترنت از حراجی های 
آنالین استفاده کرده اند.

66٪ کاربران اینترنت حداقل یک بار 
به صورت آنالین خرید کرده اند. 

چه کسانی از اینترنت استفاده می کنند 

اداره روابـــط عـمــومـــی

 ٪81 ٪26 ٪66

محصول حجم تقریبی تراکنش)میلیارد دالر(

پوشاك 13

لوازم خانه 6

لپ تاپ 9

جواهرآالت 11

گوشی موبایل 7

پیش بینی روند رو به رشد فروش آنالین در آمریکا

پنج محصولی که بیشترین تقاضا را 
در اینترنت داشته است

جمعه سیاه
خریداران اینترنتی به طور متوسط 186,33دالر در جمعه سیاه خرج کرده اند جمعه 
فروش فصل  آغاز  معموال  که  گفته می شود  روز شکرگزاری  از  بعد  روز  به  سیاه 

تعطیالت است.  
www.American Express.com
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 حساب همراه بانك رفاه پیامكی شد

بانک رفاه ارایه خدمات جدیدی را در س��امانه اطالع رس��انی حس��اب همراه از طریق پیامک 
)SOD(، ایجاد کرد.

عالوه بر امکانات و ویژگی های قبلی سامانه پیام کوتاه همراه )SOD( بانک رفاه، قابلیت اخذ 
اطالعات حس��اب از طریق ش��ماره »رفاه کارت« متصل به حساب همراه مشتریان بانک در 

این سامانه فراهم شده است.
به این ترتیب تمامی مشتریان بانک رفاه می توانند با جایگزین کردن شماره رفاه کارت همراه به جای شماره حساب در پیامک های 

ارسالی به سامانه)SOD( 300066 از خدمات این سامانه به شرح زیر بهره مند شوند.
 )binfo*براساس این اطالعیه مشتریان می توانند برای اطالع از نشانی و شماره های تلفن شعب بانک رفاه، با ارسال پیامک )کد شعبه
به س��امانه یاد شده نس��بت به دریافت نشانی شعب اقدام کنند. شایان ذکر است، خدمات قابل ارایه سیستم )SOD( بانک رفاه تاکنون 
مواردی چون ارس��ال آخرین مانده موجودی حس��اب، ارسال سه گردش آخر حساب، ارسال 25 گردش آخر حساب بر روی نمابر، چگونگی 
فعال کردن ارسال اطالعات چک برگشت شده به صورت خودکار بالفاصله پس از صدور گواهی عدم پرداخت چک، ارسال راهنمای استفاده 
از سیستم، ارسال وضعیت برگ چک مورد نظر، درخواست تغییر رمز تلفن بانک، ارسال 25 گردش آخر حساب بر روی email، چگونگی فعال 
کردن سرویس ارسال بالفاصله کلیه تغییرات مانده و گردش های حساب طی روز به طور خودکار و ارسال شماره شبای کلیه حساب های 

همراه بوده است. )اعتبار(

 در مجمع عمومی بانك کارآفرین تصویب شد: 322 ریال سود خالص براى هر سهم

در مجمع عمومی عادی س��الیانه بانک کارآفرین به اتفاق آرا، 322.4 ریال به عنوان سود قابل تقسیم به 
هر سهم تصویب شد.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع فوق العاده بانک کارآفرین 
ب��ا حضور بیش از 71 درصد س��هامداران و اکثری��ت اعضا هیات مدیره، مدیرعام��ل و معاونان بانک در 

پژوهشگاه نیرو برگزار شد.
در این مجمع که به ریاس��ت علی اش��رف افخمی، رییس هیات مدیره بانک کارآفرین تش��کیل ش��ده بود، ابتدا دکتر ولی اهللا سیف، 
گزارش عملکرد س��ال 91 بانک کارآفرین را ارایه کرد و گفت: »در س��ال گذشته علیرغم تمامی مشکالت موجود ناشی از تحریم ها 
و آثار مترتب آن در اقتصاد کش��ور مدیریت اجرایی بانک توانس��ت با حمایت های هیات مدیره و دیگر همکاران متخصص بر تمامی 

مشکالت فایق آید.«
وی با اش��اره به روند فعالیت های بانک کارآفرین گفت: »س��رمایه بانک در بدو تاس��یس 30 میلیارد ریال بوده که در سال منتهی به 
1391 به 7.250 میلیارد ریال افزایش یافته است و ترکیب سهامداران بانک را در حال حاضر 44 درصد اشخاص حقیقی و 56 درصد 

اشخاص حقوقی تشکیل می دهند.« )روابط عمومی بانک کارآفرین(

 ظرفیت دستگاه هاى کارتخوان و پایانه شعب پست بانك باالتر از عملكرد فعلی است 

 »مرتضي دس��تجاني فراهانی« رییس هیات مدیره پس��ت بانک گفت: »ظرفیت دس��تگاه های کارتخوان )POS( و پایانه ش��عب 
)PINPAD( پست بانک سیار، باالتر از عملکرد فعلی آن است.«

فراهاني اظهار داش��ت: »فناوری اطالعات )IT( در سیس��تم بانکی دنیا و حتی کشورمان در 
آینده نزدیک جایگزین شعب و باجه ها خواهد شد و باید تالش کنیم از ظرفیت  فناوری های 

نوین بانکی از جمله تلفن بانک، موبایل بانک و SMS  بانک بیشتر استفاده کنیم.«
وی زیرس��اخت های فن��اوری اطالع��ات، فراه��م نم��ودن دسترس��ی عموم��ی، وج��ود 
نیروه��ای ب��ا تجرب��ه، عالقمن��د، ب��ا انگیزه، خ��الق و ب��ا تعص��ب س��ازمانی را از دیگر 

ظرفیت های پس��ت بانک برش��مرد و عنوان کرد: »میانگین س��رانه کارت های اعتباری صادره نس��بت به نیروی انس��انی، تراکنش 
دس��تگاه های ATM، س��رانه دستگاه های کارتخوان )POS( و س��رانه منابع نسبت به سیستم بانکی کش��ور پایین است درحالی که 
ظرفی��ت بالق��وه س��رانه مناب��ع در پس��ت بانک بی��ن 18 ت��ا 20 میلیارد اس��ت که در ص��ورت تحق��ق، فعالیتی ماندگار را ش��اهد 

خواهیم بود.« )اعتبار(

 خدمتی نوین از پست بانك 

به منظور جلوگیری از سو اس��تفاده های احتمالی از پس��ت بانک کارت های گم ش��ده یا مس��روقه، امکان 
مسدود کردن از طریق سامانه تلفنبانک این بانک فراهم شد.

ب��ه گ��زارش روابط عمومی پس��ت بانک ایران، دارن��دگان کارت های پس��ت بانک می توانند در صورت 
گم شدن یا به سرقت رفتن کارت خود در کمترین زمان از طریق سامانه تلفنبانک شبانه روزی این بانک 

نسبت به مسدود کردن آن اقدام کنند.
گفتنی اس��ت ش��ماره س��امانه تلفنبانک پس��ت بانک ایران برای س��اکنان اس��تان های تهران و البرز 84284 و برای ساکنان سایر 
اس��تان های کش��ور نیز 84284-021 اس��ت ک��ه می توانند درصورت ض��رورت از این طریق پس��ت بانک کارت های م��ورد نظر را 

مسدود کنند. )روابط عمومی پست بانک(

 رشد وجوه جابه جا شده توسط پایانه هاي فروش بانك صادرات

مجموع مبلغ جابه جا شده توسط پایانه هاي فروش بانک صادرات ایران در پایان اردیبهشت 
ماه سال جاری نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال قبل 26 درصد رشد را نشان می دهد.

آمارهای عملکردی حاکی از آن است که  دستگاه های پایانه فروش این بانک مبلغ 69 هزار 
و 253 میلیارد ریال جابه جا کرده اند که این رقم بیانگر رش��د 26 درصدی نس��بت به مقطع 

زمانی مشابه در سال91 است.
همچنین گزارش یاد ش��ده بیانگر رش��د 200 درصدی مبلغ تراکنش های جابه جا شده از طریق پایانه های شعب )Pinpad( در پایان 
اردیبهش��ت ماه س��ال 92 نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال قبل بوده که این میزان رشد حاکی از استقبال بیشتر مردم از خدمات 

نوین این بانک است.
 MVM ش��ایان ذکر اس��ت این بانک با هدف قدردانی از مش��تریان در جش��نواره بهاره، تعداد 5 دس��تگاه تندر 90، یک دس��تگاه
و ه��زاران جای��زه نق��دی دیگ��ر را از طری��ق قرعه کش��ی ب��ه دارن��دگان کارت بانک ه��ای عض��و ش��تاب ک��ه خریدش��ان را از 
طری��ق پایانه ه��ای ف��روش متص��ل به حس��اب های این بان��ک انج��ام داده اند اه��دا مي کن��د و در جش��نواره عید تا عی��د ویژه 
پذیرن��دگان در چه��ار دوره قرعه کش��ی، تع��داد هفت ه��زار برن��ده و مبلغ 37 میلی��ارد و 849 میلی��ون ریال به حس��اب برندگان 

واریز کرده است. )بانکیا(

Customers News
اخبار مشتریان

اخبار مشتریاناخبار مشتریان
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بخـش چهاردهم

v i e w  p o i n t
دیـــدگـاه

اداره روابـــط عـمــومـــی

چگونه مدیر خود را اداره کنید

منبع  
 آزبرن، کریستینا )1388( چگونه مدیر خود را اداره کنیم، مترجم علی فروزفر، نشر مبلغان

                                     بیشترین واگذاری
ش�یوه و می�زان واگ�ذاری کارها و اختیارات، یکی از مهارت های حیاتی مدیریت اس�ت که از یک س�و بر 

موقعیت کاری ش�ما تاثیر می گذارد و از دیگر س�و نقش کلیدی در مدیریت اثربخش و موفقیت آمیز از 
سوی مدیرتان دارد. اگر رییس شما مدیر خوبی باشد، تفویض کننده خوبی نیز خواهد بود و شما در کنار 

او می توانید یک گروه بهره ور و کارامد تشکیل دهید.

سرنخ ها را از مدیرتان بگیرید
مدیر ش�ما باید مهارت های حرفه ای مورد نیاز را در س�طحی متناس�ب با موقعیت و مسوولیتش داشته باشد و 
نس�بت به رش�د و ش�کوفایی اعضای گروهش متعهد و مصمم باشد. مش�اهده دقیق شیوه ای که مدیرتان 
شما و دیگران را اداره و با آنان ارتباط برقرار می کند، بینش و شناخت خوبی نسبت به شیوه ای که دوست 
دارید یا دوست ندارید با شما رفتار شود، به شما می دهد. مدیران مایلند اطمینان یابند که کارها به خوبی 
توس�ط دیگران انج�ام می گیرند. از این رو، شناس�ایی مهارت های مدیرتان در زمین�ه واگذاری کارها و 
اختی�ارات، اهمی�ت ج�دی دارد. فرصت های یادگیری از او را مدنظر قرار دهی�د و دانش و مهارت های تازه 

کسب شده خود را به کار بگیرید.

مطالعه موردی
آقای «آرام» در یک شرکت سودآور کار می کرد که به لحاظ ویژگی های شخصی بنیان گذار پرجذبه اش ، اعتبار خوبی کسب کرده بود. 
از آقای آرام خواسته شده بود ساختار جدیدی برای شرکت طراحی کند که مسیر رشد بیشتر آن را هموار سازد. گروه جدید مدیریت 
ش�رکت به این نتیجه رس�ید که کار کردن با رییس آقای آرام، کارایی مطلوبی ندارد؛ چراکه اصرار داش�ت تصمیمات کلیدی مرتبط 

با امور مش�تری را ش�خصا اتخاذ کند. آرام به منظور تس�هیل و پیشبرد کارها جلسه ای با رییس و گروه مدیریت 
ش�رکت ترتیب داد. آنان هدف ها و مس�وولیت ها را بررسی و درباره نقاط ضعف و قوت محول کردن برخی از 

مس�وولیت های رییس به دیگران بحث کردند و به این نتیجه رس�یدند که بهتر اس�ت رییس از جاذبه های 
ش�خصیتی خود، عمدتا در زمینه فعالیت های روابط عمومی، تقویت حیثیت ش�رکت و امور مدیریتی سطوح 
باالتر استفاده کند. گروه مدیریت همچنین سیاست هایی اتخاذ کردند که بر اساس آن، بخش های مربوط 

به خدمات مشتریان، از رویکرد جدید، حمایت کافی به عمل آورند. در پی این اقدامات، گردش مالی شرکت 
افزایش یافت و در یک دوره سه ساله، سه برابر شد.

بعد از آنکه متخصصان صنعت پرداخت الکترونیک از تمام ابزارهای ممکن برای انتقال وجه اس�تفاده کردند، حاال نوبت به ایمیل رس�یده 
است. در این گزارش به دو سرویس جدید شرکت گوگل و  Square که امکان انتقال وجه با ایمیل را برای کاربران خود میسر ساخته اند 

می پردازیم.

Square Cash انتقال ایمیلی با
شرکت Square، شرکت آمریکایی ارایه دهنده سرویس پرداخت های موبایلی، سرویس انتقال پول P2P را از طریق ایمیل به نام » Square Cash« راه اندازی کرد. 
این س��رویس به صورت آزمایش��ی در 44 ش��هر ایاالت متحده آمریکا در حال پیاده سازی است. با استفاده از این س��رویس کاربران می توانند به کارت نقدی فرد دیگر 
پول واریز کنند. برای انتقال باید نس��بت به ثبت کارت  نقدی خود در Square اقدام کرده و ایمیلی با درج اس��م دریافت کننده در فیلد »To« و کپی از آن به ایمیل
pay@square.com در فیلد »CC« ارس��ال کنند. الزم به ذکر اس��ت مبلغ انتقالی به دالر باید در قس��مت subject نوشته  ش��ود. به محض اینکه گیرنده ایمیل را 

دریافت می کند، می تواند به صورت مس��تقیم ش��ماره کارت خود را وارد کرده و حتی بدون داش��تن حس��اب square، پول نقد را دریافت کند. انتقال پول به  ازای هر 
تراکنش برای فرس��تنده مبلغ 50 س��نت هزینه خواهد داشت اما برای دریافت کننده رایگان است. فرستنده و گیرنده برای هر تراکنش یک رسید دریافت خواهند کرد. 

الزم به ذکر است با این سرویس در هفت روز فقط می توان مبلغ 1000 دالر ارسال کرد.
در صورتی که پرداخت های Square Cash به ایمیل اشتباهی فرستاده شود اگر گیرنده وجه هنوز پول را دریافت نکرده باشد، می توان پرداخت را متوقف کرد. در غیر 
این صورت بایس��تی با دریافت کننده وجه تماس گرفته و درخواس��ت بازپس گرفتن وجه را کرد. پس از 30 روز، وجوه مطالبه نشده به حساب بانکی فرستنده بازگشت 

خواهد کرد. 
توجه: برای ارسال پول از طریق Square داشتن حداقل 18 سال سن الزامی است.

در برخی موارد، از کاربران خواسته می شود یک پرداخت ویژه را تایید کنند. این کار تجربه مطمئن، امن و ایمن برای تمام مشتریان Square را به همراه خواهد داشت.

Google Wallet انتقال ایمیلی با
گوگل نیز از پیشتازان این حوزه به شمار می آید که به تازگی امکان ارسال وجه را برای کاربران Gmail فراهم کرده است. 

 Google Wallet گوگل در کنفرانس س��االنه خود که برای توس��عه دهندگان نرم افزار برگ��زار می کند، از محصوالت، خدمات و ویژگی هایی همچ��ون قابلیت جدید
رونمایی کرد. این س��رویس جدید به کاربران این امکان را می دهد که از طریق ایمیل پول ارس��ال کنند. این قابلیت که برای Gmail فراهم شده است، امکان ارسال 

یا دریافت وجه نقد از inbox را می دهد.
کارب��ران Gmail می توانند پول را همانند عکس یا فایل متنی به صورت فایل پیوس��ت اضافه کرده 
و هر مبلغی را به دوس��تان و آش��نایان خود ارس��ال کنند حتی اگر آن ها Gmail نداشته باشند. مزیت 
این س��رویس این است که دیگر نیازی به داشتن حس��اب PayPal یا گوشی های هوشمند نیست و 

به راحتی می توان پول را به حساب مورد نظر واریز کرد.
برای ش��روع کافیست روی تصویر دالر "$" کلیک کرده  و مبلغ مورد نظر خود را مشخص و ارسال 
کنید. این سرویس در ماه های آتی فعال خواهد شد و برای افراد باالی 18 سال است. این اپلیکیشن 
جدی��د Google Wallet، کارت های نقدی، اعتباری و تخفیف کاربران را حفظ کرده و تمام کارت ها 
از جمله ویزا، امریکن اکس��پرس، مسترکارت یا دیسکاور را پوشش می دهد. کارمزد این نوع تراکنش 

2.9 درصد از مبلغ هر تراکنش با حداقل مبلغ 30 سنت خواهد بود.

منبع
 https://squareup.com/help/en-us/article/5139-square-cash-overview
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مریم باغشاهی
اداره روابـــط عـمــومـــی

از خودتان برایمان بگویید؟
من س�یاوش قدس�ی مقدم، متول�د 1362 
تهران، س�اکن ته�ران، پر ان�رژی و با دید 

مثبت به زندگی.

چرا ایران کیش را ترك کردید؟
برای خدمت سربازی.

در این مدت کجا مشغول به فعالیت بودید؟ 
ابت�دا ب�ه خدمت س�ربازی رفتم. س�پس با 
ش�رکت خدمات انفورماتی�ک راهبر بر روی 
پ�روژه امض�ای دیجیت�ال و س�امانه ثب�ت 
قرارداده�ا و ک�د پیگیری همکاری داش�تم. 
س�پس برای ادامه تحصیل به مالزی رفتم و 
کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه صنعتی 
مالزی گرفتم. پس از بازگشت از مالزی ابتدا 
جهت مش�اوره در پروژه ش�بنم به ش�رکت 
خدم�ات انفورماتیک راهبر رفتم س�پس در 
شرکت آریا گس�تر مشغول به فعالیت شدم 
و حدود یک سال مدیر فنی گروه سایت های 
پرش�ین ب�الگ ب�ودم. در مدت هم�کاری با 
پرش�ین ب�الگ ب�ر حس�ب نی�از، مدل های 
کس�ب و کار و مدل های تبلیغات را بررس�ی 
و در طراح�ی چندی�ن پروژه نق�ش پررنگی 
ایف�ا ک�ردم که باع�ث تغییر نگ�رش من به 
کس�ب و کار شد. طرح هایی همچون کمپین 
تبلیغات�ی ب�رای بزرگتری�ن بس�تنی دنیا در 
فضای مجازی، باش�گاه هواداران برج میالد 
ته�ران، کمپی�ن تبلیغات�ی و برندینگ برای 
شرکت های وب در فضای مجازی که اکنون 

فاز پیاده سازی را طی می کند.

یاریاران   نشریه داخلی ایران کیش/ شماره 40/ تیر221392

سیاوش قدسي مقدم کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر است. سال 1384 وارد ایران کیش شد و 
در واحد IT که در آن زمان زیرمجموعه واحد عملیات بود مشغول به کار شد. اما مدتی بعد به دلیل 
خدمت سربازی از ایران کیش رفت. حال که بعد از گذشت 7 سال دوباره به ایران کیش بازگشته، 
نشستن پای صحبت هایش می تواند برای بسیاری جالب باشد.

حال که برگشته اید، ایران کیش را چگونه مي بینید؟
شرکت ایران کیش رشد کمی و کیفی بسیاری داشته و از یک شرکت با حدود 100 نفر پرسنل به حدود 
900 نفر رس�یده است. س�هام ش�رکت در بازار بورس خرید و فروش می ش�ود، نمایندگی هاي شرکت 
در تمام اس�تان ها در حال فعالیت هس�تند، ش�رح وظایف معاونت ها مش�خص و هدف مند بوده و آموزش 
سازمانی در سطوح پایین نهادینه شده و با چندین بانک بزرگ قرارداد دارد. دیدگاه مدیریت کالن و میانی 

به نظر بسیار پخته تر می آید و آینده درخشان تر برای شرکت دور از ذهن نیست.

به نظر شما شرکت چه طرح ها و برنامه هایي براي موفقیت بیشتر باید داشته باشد؟
با توجه به عملیاتی ش�دن پروژه ش�اپرك در سطح کش�ور و کاهش اهمیت برند بانک ها از دید پذیرنده، 

طرح هایی که به توسعه نام تجاری شرکت کمک می کنند، از دیدگاه من اولویت باالتری دارند.
همچنین با توجه به نقش پررنگ کارشناس�ان و متخصصین در صنعت فناوری اطالعات و به خصوص در 
شرکت، سالمت جسم و روان پرسنل از اهمیت باالیی برخوردار است. با توجه به این موارد صرف منابع 
بیش�تر جهت افزایش آموزش های سازمانی، جایگاه ش�غلی و پست سازمانی، ایجاد ارتباط میان کارایی 
پرسنل و میزان دریافتی ایشان، بازآموزی و توصیه به ورزش می تواند منجر به افزایش رضایت پرسنل و 

در نهایت بانک های طرف قرارداد و پذیرندگان گردد.

مهمترین دستاوردهای شرکت در طول این چند سال از نظر شما چه بوده است؟
قرارداد با بانک های مختلف به نظر من دستاورد بسیار بزرگی برای شرکت محسوب می شود.

در آخر، اوقات فراغتتان را چگونه سپری می کنید؟
متاسفانه در حال حاضر همچون بقیه پرسنل شرکت اوقات فراغت زیادی ندارم و بیشتر وقت خود را در 
شرکت می گذرانم! هر موقع فرصتی وجود داشته باشد به مطالعه می پردازم. البته تصمیم دارم ورزش را 

در برنامه روزانه ام قراردهم. 

خاطره
پس از گذر این س�ال ها، مالقات با همکاران س�ابق بسیار جالب بود. مشاهده پیشرفت و ارتقای جایگاه 

شغلی این دوستان برای من بسیار باعث افتخار است.

حرف آخر

خیلی خوشحالم که مجددا عضو کوچکی از خانواده کارت اعتباری ایران کیش هستم و امیدوارم که عضو 
تاثیرگذار و مفیدی برای شرکت باشم.

کا�� ح
کالس فلسفه

استاد فلسفه به دانشجوها می گوید: «امروز مي خواهم از شما امتحان بگیرم تا بفهمم درس هایي را که 
تاکنون به شما آموخته ام خوب یاد گرفته اید یا خیر...!»

بعد یک صندلي آورده و جلوي کالس می گذارد، رو به دانش�جوها کرده و مي گوید: «با توجه به مطالبي 
که من تا به امروز درس دادم، ثابت کنید که این صندلي وجود ندارد!»

دانش�جوها ب�ه ه�م نگاه کردند و همه ش�روع ب�ه نوش�تن روي برگه کردن�د. بعد از لحظات�ی یکي از 
دانش�جویان برگه خود را به اس�تاد داده  و از کالس خارج می شود. چند روز بعد که نمره ها اعالم شد، 

باالترین نمره متعلق به همان دانشجو بود!
او روی برگه اش فقط یک جمله نوشته بود: «کدام صندلي؟»



ذهن آرام
کش�اورزی متوجه ش�د س�اعتش را در انبار علوفه گم کرده اس�ت؛ س�اعتی معمولی اما با خاطره ای از 
گذش�ته و ارزش�ی عاطفی. بعد از آن که در میان علوفه بسیار جس�تجو کرد و آن را نیافت از گروهی از 
ک�ودکان که در بیرون انبار مش�غول بازی بودند کمک خواس�ت و وعده داد که ه�ر کس آن را پیدا کند 

جایزه ای دریافت خواهد کرد.
کودکان به محض این که موضوع جایزه مطرح شد به درون انبار هجوم آوردند و تمامی کپه های علف و 
یونجه را گش�تند اما باز هم س�اعت پیدا نشد. کودکان از انبار بیرون رفتند و درست موقعی که کشاورز 
از ادامه جس�تجو نومید ش�ده بود، پسرکی نزد او آمد و از وی خواست به او فرصتی دیگر دهد. کشاورز 

نگاهی به او انداخت و با خود اندیشید، «چرا که نه؟ به هر حال، کودکی صادق به نظر می رسد.»
پس کشاورز کودك را به تنهایی به درون انبار فرستاد. بعد از اندکی کودك در حالی که ساعت را در دست 
داش�ت از انبار علوفه بیرون آمد. کش�اورز از طرفی شادمان شد و از طرف دیگر متحیر گشت که چگونه 
کامیابی از آن این کودك شد. پس پرسید، «چطور موفق شدی در حالی که بقیه کودکان ناکام ماندند؟»

پس�رك پاس�خ داد: «من کار زیادی نکردم؛ روی زمین نشستم و در سکوت کامل گوش دادم تا صدای 
تیک تاك ساعت را شنیدم و در همان جهت حرکت کردم و آن را یافتم.»

ذهن آرام بهتر از ذهنی که پر از مش�غله اس�ت فکر می کند. اجازه دهید ذهن شما اندکی آرامش یابد و 
در س�کوت کامل قرار گیرد و س�پس ببینید چقدر با هوشیاری به ش�ما کمک خواهد کرد زندگی خود را 

آن طور که مایلید سر و سامان بخشید.

P a u s e
اندیشــــه

اداره روابـــط عـمــومـــی
P a u s e
اندیشــــه

  من سیاوش قدسی مقدم    
                           پرانرژی و با دید مثبت به زندگی



    خانواده                              
 ايران كيش

......تولد
جناب آقاي مس�عود فتحي، جناب آقاي حمیدرضا س�لماني مایاني، 
جن�اب آق�اي میالد طریقي، جناب آقاي س�ید مهرداد میرحس�یني، 
جناب آق�اي امین احمدلو، جناب آقاي احمد نیکنام ش�یري، جناب 

آقاي اسماعیل جاللي جواراني

ب�ا تق��دی�م صم�یم�انه تری�ن ش�ادباش ها به یمن تولد فرش�ته 
کوچکت�ان، آرزومندی�م لحظ�ات زندگیتان سرش�ار از ش�ادی های 

پردوام باد.

......ازدواج
جناب آقاي صالح کریم نژاد، جناب آقاي س�امان ش�فیعي، جناب 
آقاي کی�وان فتح�ي مبارك آباد، س�رکار خانم انس�یه صیدآبادي، 
جناب آقاي محس�ن اس�معیلي، جناب آقاي جواد زیني وند مقدم، 
جن�اب آقاي محس�ن گندمکار، جناب آقاي س�عید آس�وده، جناب 
آقاي حس�ین حس�ني، جناب آقاي جلیل دهقان�ي فارغاني، جناب 

آقاي حسین کردلو 

پیوندتان را با تقدیم هزاران ش�اخه گل س�رخ تبریک می گوییم و 
آرزو داریم شادکامی  قرین تمامی  روزهای زندگی تان باد. 

......ارتقا

جناب آقاي نس�یم اس�کندري، جناب آق�اي حس�ام الدین درباني، 
جناب آقاي حمید امیري

 ارتقاي سمت شما در امور مربوطه را تبریک گفته و برایتان موفقیت 
روزافزون خواستاریم.

......تشكر
مدیریت ش�عب پس�ت بانک اس�تان قزوین طي نامه اي از عملکرد مجموعه منس�جم، پاس�خگو و متعهد ش�رکت به ویژه دفتر ش�رکت کارت اعتباري 

ایران کیش در استان قزوین که نقش مهمي در توسعه خدمات الکترونیک این سرپرستي در مناطق محروم و روستایي داشته است، تقدیر کرد. 
مدیریت شعب پست بانک استان ایالم طي نامه اي، عملکرد مطلوب نمایندگي شرکت ایران کیش در استان ایالم را مورد تحسین قرار داد.

......انتصاب

جناب آقاي اس�داله حس�ني، انتصاب ش�ما به عنوان مش�اور عالي 
مدیرعامل را تبریک گفته و برایتان موفقیت روزافزون خواستاریم.

جناب آقاي مهدي ازگلي نژاد، انتصاب شما به عنوان مشاور اجرایي 
در ام�ور مالي و اداري را تبریک گفت�ه و برایتان موفقیت روزافزون 

خواستاریم.

ارگ فورگ
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