


همواره در برخورد با موضوعات داخلی و خارجی شرکت، به دنبال رعایت انصاف 
هستیم و آنچه را بر خود نمی پسندیم، بر دیگران نیز نخواهیم پذیرفت.

بند 4
منشور رفتارى شركت

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

4 بانکداری مجازی (شماره 2)
بانكدارى  با  مجازى  بانكدارى  كليدى  تفاوت هاى  مجازى  بانكدارى  نخست  شماره  در 
اينترنتى را برشمرديم و مزايا و چالش هاى پيش روى اين نوع بانك ها را مورد مطالعه قرار 
داديم. در اين شماره به بررسى روش هاى سنتى و پيشرفته تاييد هويت در بانكداري مجازى مى پردازيم و...

7  دانستنی های 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  چشم انداز سه ساله شركت ایران كیش ترسیم شد
پس از برگزاري دومين مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام ابران كيش در اوايل 
خردادماه سال جاري، «محسن قادري» يكي از مديران شايسته شركت ملي انفورماتيك، 
به جاي «محمدتقي واقف» سكان هدايت ايران كيش را به دست گرفت. خبرنگار پايگاه خبرى بانكدارى 
الكترونيك گفت و گويي با آقاى قادرى انجام داده است كه مطالعه آن را به همه عالقمندان صنعت پرداخت 

الكترونيك توصيه مى كنيم.

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

صفحه بيابيد.

12 بازاریابی و پرداخت های فروشندگان خرد
با فراگيرشدن ابزارهاى ارتباطى و شبكه هاى اجتماعى، پذيرندگان خرد نيز به استفاده از 
تبليغات آنالين و بازاريابى در رسانه هاى اجتماعى براى برقرارى ارتباط با مشتريان جهت 

توسعه كسب وكار خود روى آورده اند. 

PSP  14 بندهای رایج در قرارداد میان پذیرنده و شركت
قراردادهاى پذيرندگان عموما طوالنى و پيچيده هستند. عالوه بر اين يك فرم استاندارد 
براى اينگونه قراردادها وجود ندارد و شركت هاى مختلف بندهاى گوناگونى را در قراردادهاى 
خود مى گنجانند. به طور معمول شركت هاى ارايه دهنده خدمات پرداخت و بازيگران بزرگ تر اين صنعت...

20 نگاهی به، فناوری های جدید پرداخت، واكنش مشتریان و 
وضعیت آینده تراكنش ها

دورنماى پردازش پرداخت ها تحت تاثير عواملى همچون اقتصاد غيرقابل پيش بينى و فراگيرى 
چشمگير فناورى هاى تلفن همراه به طور قابل مالحظه اى تغيير يافته است. موسسات مالى همواره...

و مطالب دیگری از قبیل مصاحبه با كاركنان ساعی شركت ایران كیش، مطالب 
خواندنی صفحه «اندیشه»، «مشتریان ما»، صفحه دفاتر و نمایندگی ها و...

فهرست مطالب
بهنـامخـدا

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

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

گرافیـك و صفحه آرایی: مهدي ضرغام، آزيتا كوثري، محمد كيهاني كرجي 
امور اداری و دفتری: مريم كريمي

صاحب امتیاز: شركت كارت اعتبارى ايران كيش(سهامى عام)
مدیر مسوول: محسن قادرى
تلفکس: 85945515 - 021

پست الکترونیك: 
yareyaran@kiccc.com - yareyarankiccc@gmail.com
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دانستنى هاى صنعت پرداخت الكترونيك

E-Payment Terms

اصطالحات
پرداخت الكترونیك

Gateway
درگاه؛ وسیله ای برای ایجاد ارتباط میان دو کامپیوتر یا دو شبکه

Global System for Mobile Communication (GSM)
سیستم جهانی نقل و انتقاالت موبایلی؛ معروف ترین استاندارد جهانی برای گوشی های همراه

Graphical User Interface (GUI)
رابط گرافیکی کاربر؛ مجموعه ای از نش��انه های گرافیکی نمایش داده شده بر روی یک نرم افزار است که در آن 
کاربر به جای تایپ فرمان های بلند و پیچیده از اعالن فرمان، با اش��اره بر نمایش های تصویری بر روی صحنه 

تصویر، پرونده ها، برنامه ها یا فرمان های گوناگون را انتخاب می کند.

Help Desk
سرویس تلفنی که اطالعات و راهنمایی های الزم را برای کاربران یک اپلیکیشن و فرایند فراهم می کند.

Holdback
مقدار مش��خصی از مبلغ تراکنش های کارت اعتباری پذیرنده که معموال برای پوش��ش هرگونه شارژ مغایرتی و 
غیره که پذیرنده ممکن است با آن مواجه شود، کنار گذاشته می شود. این مبلغ بعد از مدتی به پذیرنده بازگردانده 

می شود.

IBAN: International Bank Account Number (IBAN)
شماره حساب بانکی بین المللی

ID
یک شناسه واحد )معموال ترکیبی از اعداد و حروف( که برای شناسایی درست یک کاربر، تراکنش یا غیره به کار 

برده می شود.

IP Address
IP آدرس؛ یک مش��خصه منطقی مخفف Internet Protocol Address که با اس��تفاده از یک شماره 

منحصربفرد باینری در محیط شبکه برای آدرس دهی و شناسایی دستگاه متصل به شبکه استفاده می شود.  

Issuer
صادرکننده؛ بانکی که کارت  را صادر کرده و تراکنش های انجام شده توسط دارنده کارت را دریافت 

می کند. 

شماره 4

اداره روابـــط عـمــومـــی

با توجه به لیس��ت خدمات ارایه ش��ده در زمینه بانکداري اینترنتي در 
کشور، مالحظه مي ش��ود هم اکنون خدمات بانک هاي داخل کشور 
به درخواست گشایش حساب، انتقال وجه، کنترل موجودي، دریافت 
صورت حس��اب، درخواست پرداخت اقس��اط و خدمات چکي و ارزي 
محدود مي ش��وند. لذا به نظر مي رسد ارایه خدمات بانکداري اینترنتي 
و موبایل��ي در ایران هنوز در ابتداي راه بوده و بازار آینده این صنعت 
در اختیار بانک هایي خواهد بود که بتوانند با توسعه خدمات بانکداري 

اینترنتي نوین خود را از سایر بانک هاي رقیب متمایز کنند.
از س��وي دیگ��ر در دنیاي امروز با توجه به س��رعت، راحتي و عدم 
محدودیت زماني بانکداري مجازي، این نوع بانکداري از محبوبیت 
قابل توجهي در خارج از کشور برخوردار شده است. مقایسه فهرست 
خدم��ات یکی از برترین بانک های جهان با نام Barclays نش��ان 
می ده��د عالوه بر خدمات معم��ول که در ای��ران رایج اند، خدمات 
گس��ترده اي در حوزه ه��ای مختلف ارایه می کند ک��ه برخی از این 

حوزه ها عبارت اند از:
1. گشایش حساب

2. کارت ها
3. اوراق بهادار

4. خدمات قابل ارایه به بازنشستگان
5. سپرده گذاري

6. سرمایه گذاري
نقط��ه تمای��ز ارایه این خدم��ات در داخل و خارج از کش��ور در ورود 
بانک هاي اینترنتي بین المللي به عرصه اوراق بهادار، بورس، وام ، ارایه 
خدمات آنالین به بازنشس��تگان، مشاوره، محاسبه و پرداخت مالیات 
و ارای��ه انواع س��رویس هاي اطالعاتي در زمینه هاي مختلف اس��ت. 
همچنین در کنار خدمات بانکي، خدماتي مانند اطالعات بورس هاي 
مختل��ف، دریافت اخب��ار اقتص��ادي، دریافت ابزاره��اي گرافیکي و 

 نقطه تمايز ارايه اين 
خدمات در داخل و خارج از 
كشور در ورود بانك هاي 

اينترنتي بين المللي به عرصه 
اوراق بهادار، بورس، وام ، 

ارايه خدمات آنالين به 
بازنشستگان، مشاوره، محاسبه 
و پرداخت ماليات و ارايه انواع 

سرويس هاي اطالعاتي در 
زمينه هاي مختلف است

نم��وداري و تبدیل گ��ر ارز نیز از جمله خدمات جذابي اس��ت ک��ه باعث تمایز این 
بانک ها در حوزه جذب مشتري شده اند.

نتيجه گيرى
با توجه به وجود نقطه ضعف های اساسی در خدمات بانکداری مجازی بانک های 
ایرانی ازجمله نیاز قطعی مراجعه فرد به ش��عبه جهت افتتاح حس��اب و عدم ارایه 
این س��رویس و سایر س��رویس ها بر روی بستر وب، این امکان وجود دارد که با 
اتص��ال پایگاه های اطالعاتی بانک ها به مرکز ملی امضای دیجیتال مس��تقر در 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، امکان افتتاح حس��اب به صورت آنالین و بدون 
نیاز به مراجعه به شعبه بانک را با درصد مناسبی از اطمینان )در فاز نخست برای 

مشتریان حقوقی بانک و در فازهای آتی برای تمامی مشتریان( فراهم کرد.
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واكنش مشتريان و وضعيت آينده تراكنش ها
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بخـش چهاردهم

v i e w  p o i n t
دیـــدگـاه

اداره روابـــط عـمــومـــی

چگونه مدير خود را اداره كنيد

منبع  
 آزبرن، كريستينا )1388( چگونه مدير خود را اداره كنيم، مترجم على فروزفر، نشر مبلغان

حد و مرزها را تعریف کنید
ش�ما و مديرتان در ايجاد و توس�عه روابط كارى موفقيت آميز، مسووليت مشترك داريد. برپايى روابط دوستانه و حسن تفاهم در كنار 

تعريف و درك مرزهاى حاكم بر نقش هايى كه برعهده داريد، نخستين گام به سوى يك شراكت اثربخش است.

ترسیم خطوط اصلی مسوولیت ها
ب�راى تعريف و تبيين مس�ووليت ها و وظاي�ف، راه هاى گوناگونى وجود دارند كه قراردادهاى اس�تخدامى با پرداخ�ت ماهانه، پرداخت 
س�اعتى و پرداخت در برابر كار معين، از جمله آنهاس�ت. درحالى كه الزم اس�ت با مديرتان در اين زمينه انعطاف پذير باش�يد، شناخت 
دقيق شغل، مسووليت ها و محدوده اختيارات نيز براى شما الزامى است. بايد بدانيد كه چه انتظاراتى از نقش و كاركرد شما مى رود و 
براى داورى درباره موفقيت در انجام وظايفتان چه معيارهايى را درنظر مى گيرند. درعين حال، الزم است درك روشنى از مسووليت ها، 

نقش ها و معيارهاى موفقيت مديرتان نيز داشته باشيد.

رسیدن به حسن تفاهم
شما بايد براى تسهيل و تسريع در برقرارى روابط سازنده و دوستانه با مديرتان فرصت هايى را بيافرينيد تا هر دو بتوانيد احساسات 
و هيجان�ات خ�ود را به راحت�ى بيان كنيد. در صورت ام�كان هر دو هفته يكبار با هم ديدار كنيد و ضمن بررس�ى روند پيش�رفت  كارها 
از ديدگاه ه�ا، نگرانى ه�ا و توصيه هاى يكديگر آگاه ش�ويد. اين ديدارها بهتر اس�ت به عنوان بخش�ى از گفت و گوهاى جارى و معمولى 
انجام گيرند و اصرارى به تش�كيل يك جلس�ه ويژه نداش�ته باشد. با اش�تياق و انگيزه به حرف هاى مديرتان گوش كنيد و توجه خود 
را بر خواس�ته ها و توصيه هايش متمركز كنيد. توجه كنيد كه چه چيزهايى را در اولويت قرار مى دهد و به تازگى چه تغييراتى در ش�يوه 
كار و ديدگاه هايش پديد آمده اس�ت. پس از توفيق در برقرارى روابط دوس�تانه و ايجاد حس�ن تفاهم، به راحتى مى توانيد خواس�ته ها 

و پيشنهادهاى خود را مطرح كنيد و براى سرعت بخشيدن به پيشرفت  كارها و حل مشكالت احتمالى، از مديرتان كمك بخواهيد.

تماس 

چشمی مستمر با 

مدیرتان داشته باشید و 

سوالتان را صریح و شفاف 

مطرح کنید

درباره 

مرزهای حاکم بر 

روابط خود با مدیرتان، 

پیشاپیش توافق 

کنید

هدف هایتان 

را با اموری که 

بیشترین اهمیت را نزد 

مدیرتان دارند، 

همسو کنید

انقالب در صنعت پرداخت
از هنگام وقوع بحران اقتصادی جهانی در س��ال 2008، فرهنگ و مفهوم اعتبار 
مشتری به شدت تغییر یافته است. از سه ماهه چهارم 2011 تا سه ماهه چهارم 
2012 اس��تفاده از تسهیالت اعتباری، 3/6 درصد معادل 25 میلیارد دالر کاهش 
یافت. هنوز هم موسس��ات مالی به سختی می توانند درآمد خود را بدون پذیرش 

ریسک ورود به یک حوزه جدید تجارت افزایش دهند.
استفاده از فناوری های پرداخت توسط مشتری نیز به سرعت در حال تغییر است. 
تقریبا نیمی  از بزرگس��االن آمریکایی از تلفن هوش��مند استفاده می کنند و از هر 
پنج نفر یکی دارای تبلت اس��ت. عالوه بر این، انتظار می رود که ش��مار کاربران 
تلفن هوش��مند تا س��ال 2015 به 138 میلیون نفر برس��د. نه تنها تعداد دفعات 
اس��تفاده از فناوری های تلفن همراه در حال افزایش اس��ت بلکه نحوه اس��تفاده 
هم متغیر اس��ت به ویژه شیوه مواجهه با ارتباطات و تراکنش های روزانه در بازار. 
تحقیقات نشان می دهد که 38 درصد از دارندگان تلفن هوشمند از آن برای خرید 
استفاده کرده اند و خرید کاالهای مجازی مثل موزیک، کتاب الکترونیک یا فیلم، 
لباس و زیورآالت، بلیت و رزروهای روزانه در صدر سبد خرید موبایلی قرار دارد.

پذیرن��دگان به خوبی تغییر در خرید و پرداخت مش��تریان را احس��اس کرده و به 
سمت روش های جدیدتر و کامل تر پرداخت متمایل شده اند. بنابر یافته های اخیر: 

 89 درصد از پذیرندگان با مقوله پرداخت موبایلی آشنایی دارند
 41 درصد ظرف چندس��ال آینده به ابزارهای پذیرش پرداخت موبایلی مجهز 

خواهند شد
 90 درصد دارای وب س��ایت هستند که از این تعداد 30 درصد 

قابلیت های سرویس موبایلی را داراست
 47 درصد از پذیرندگان معتقدند به کارگیری فناوری های پرداخت 

و بازاریابی راهی بسیار مهم برای بقا در مقابل رقیبان است.
این رویکردها چگونه بر کارکرد موسسات مالی اثرگذار است؟ برای 
بقا در بازار رقابت چه باید کرد؟ کسانی که عکس العملی نسبت به 
تغییرات نداش��ته و امکانات خود را همزمان یا با تاخیر بروزرس��انی 
کنند، با خطر از دس��ت دادن سود مواجهند که بخشی از آن ناشی 
از حض��ور یک رقیب تازه به نام »تازه واردان صنعت ارایه خدمات 

پرداخت« است.

تازه واردان خدمات پرداخت: يك تهديد جدى
میزان استفاده و استقبال پذیرندگان از شیوه های جدید پرداخت مثل PayPal و 

Amazon رو به افزایش است:

 استفاده از خدمات تازه واردان 7 درصد 

 استفاده از سیستم Checkout آمازون 7 درصد
 و استفاده از PayPal 3 درصد افزایش یافته است.

ب��ا وجود این ک��ه اغلب پذیرن��دگان از نظر دریافت خدمات مورد نیاز از س��وی 
موسسات مالی خود مطمئن هس��تند اما با احتیاط بسیار، به ارایه دهندگان جدید 
خدم��ات نیز نی��م نگاهی دارند. نود درصد از فروش��ندگان با س��رویس پرداخت 
درون-فروش��گاهی PayPal آشنا هستند. بیس��ت و سه درصد ظرف چند سال 
 PayPal آینده از این س��رویس اس��تفاده خواهند کرد و 53 درص��د می خواهند
به ایشان همه سرویس های مورد نیاز برای پذیرندگی را ارایه کند. 27 درصد نیز 

اعتماد و عالقه خود به آمازون را ابراز کردند.
موسس��ات مالی چه چیزی ب��رای عرضه به پذیرنده دارند که ت��ازه واردان فاقد 
آن هس��تند؟ بس��ته های قابل توجه خدمات و تخفیف، امنیت بیشتر و مهم تر از 
همه خدمات شخصی س��ازی ش��ده. در حقیقت، از س��ال 2009 تا 2011، درصد 
فروش��ندگانی ک��ه نام مدی��ر مربوطه خود در موسس��ه مالی س��رویس دهنده را 

می دانند، از 48 به 53 درصد افزایش یافته است.

خود- ارزيابى
»لویی��س ب��الت« یکی از مدی��ران ACI Worldwide معتقد اس��ت که افزایش 
درخواست های س��رویس پرداخت از سوی مشتریان و پذیرندگان یک امتیاز مهم 
برای بانک ها و موسسات اعتباری است. پرداخت الکترونیک فرصتی برای موسسات 
مالی فراهم می کند که با پردازش��گران پرداخت )که موجب اختالل 
و ایجاد فش��ار روی قیمت ها می ش��وند( مقابله کنند. وی همچنین 
می گوید تراکنش های فرد به فرد و پرداخت موبایلی فرصتی استثنایی 

برای موسسات مالی کوچک فراهم می کند تا خود را بازیابند.

سخن پايانى
تغیی��رات رفتار مش��تری موج��ب افزایش اس��تفاده از فناوری های 
موبایل ش��ده اس��ت. این اتفاق موسس��ات مالی را بر آن داشته که 
راهکارهایی جدید و خالقانه برای تطبیق خود با تغییرات بازار یافته 

یا ریسک از دست دادن موقعیتشان را بپذیرند.
با وجود این که تهدید تازه واردان نیز رو به تقویت است، موسسات 
مالی می توانند و باید بتوانند از فرصت های فراهم شده برای کسب درآمد بیشتر 
اس��تفاده کنند. مهمترین س��رویس های مورد توجه پذیرنده در تمامی  اوقات نیز 

ابزار، خدمات اختصاصی و امنیت است.

دورنماى پردازش پرداخت ها تحت تاثير عواملى همچون اقتصاد غيرقابل پيش بينى و فراگيرى چشمگير فناورى هاى تلفن همراه به طور قابل مالحظه اى 
تغيي�ر يافته اس�ت. موسس�ات مالى هم�واره در تب وتاب يافتن راه هاى جديد و كم ريس�ك براى افزاي�ش درآمد بوده و همزم�ان پذيرندگان به دنبال 
شيوه هاى خالقانه و متنوع پردازش پرداخت هستند. آنان اغلب به موسسات مالى خود از نظر ارايه خدمات پرداخت اعتماد دارند اما ميل به يافتن منابع 

جديد براى راهكارهاى تازه نيز در ايشان رو به افزايش است.
حال بايد ديد اين موسسات چگونه بايد از نابود شدن هرچه بيشتر فرصت هاى درآمدزايى خود جلوگيرى كنند. برنامه هاى پردازش پرداخت بانك ها چه 
امتيازاتى براى پذيرنده و موسسات مالى در بر دارد؟ در اين مطلب كه براساس تحقيقات كارشناسان شركت First Data تهيه شده، به  اين سواالت 

و داليل اهميت خدمات ارزش افزوده پايانه فروش پرداخته شده است.

منبع
 www.Firstdata.com

A r t i c l e
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موسسات مالى چه 
چيزى براى عرضه 

به پذيرنده دارند كه 
تازه واردان فاقد آن 
هستند؟ بسته هاى 

قابل توجه خدمات و 
تخفيف، امنيت بيشتر و 
مهم تر از همه خدمات 

شخصى سازى شده



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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همکاری DataCash و MoPowered جهت تس�هیل 
خرید موبایلی

ارایه دهن��ده خدم��ات   ،DataCash

 ،)MasterCard پرداخت )عضو گروه
 ،MoPowered ب��ا  توافقنام��ه ای 
ارایه دهنده خدم��ات تجارت موبایلی، 
جهت توس��عه سولوشن های موبایلی 

در بریتانیا امضا کرد. 
براس��اس این توافقنامه، پذیرندگان DataCash می توانند از تکنولوژی پلت فرم       
SaaS (Software as a service)محص��ول MoPowered اس��تفاده کنند.

MoPowered ب��ا ارتقای وب س��ایت موبایلی و خلق پایانه ف��روش، پذیرندگان 

DataCash را قادر به پذیرش اغلب تلفن های هوشمند می کند.

ب��ا  »هم��کاری  گف��ت:   MoPowered مدیرعام��ل   »Dominic Keen«
DataCash پذیرندگان را با بخش های متنوعی آش��نا می کند که منجر به ادامه 

فروش و افزایش روابط آن ها با مشتریانشان خواهد شد.«
وی افزود: »هرچه مش��تریان ب��ا تکنولوژی های موبایل بیش��تر انس می گیرند، 
اس��تفاده از مزایای این تکنولوژی ها برای ساخت یک فضای پرداخت امن برای 
پذیرندگان ضروری تر به نظر می رس��د. از دس��ت دادن فرصت کس��ب درآمد در 

فضای موبایل باعث ضرر و زیان های تجاری پذیرندگان خواهد شد.«
DataCash خدمات��ی نظیر پردازش پرداخت های چند کانالی و سولوش��ن های 

مدیریت ریس��ک و پیش��گیری از کالهبرداری برای پذیرندگان و بانک ها فراهم 
می کند. این ش��رکت از طریق کانال ه��ای تجارت الکترونیک، تجارت موبایلی و 
سایر کانال های موجود به مشتریان خود امکان پذیرش و پردازش پرداخت ها به 

177 واحد پولی و 45 برند را می دهد.

یک س�وم خریداران آنالین انگلیسی پول نقد را ترجیح 
می دهند

نظرس��نجی های اخیر نشان می دهد 30 درصد 
خریداران آنالین ترجی��ح می دهند وجه خرید 
اینترنتی خود را به صورت نقدی پرداخت کنند.

بر اس��اس آخرین پژوهش انجام ش��ده توسط 
موسسه »Ukash«، ارایه دهنده خدمات شارژ 
کارت های اعتباری، مصرف کنندگان با میانگین س��نی 18 الی 25 سال بیشترین 
اس��تقبال از پرداخت های آنالین را داشته اند. همچنین 52 درصد آن ها این روش 
را ب��ه دیگر روش ها ترجیح می دهند. همین منبع اش��اره می کند مصرف کنندگان 
خواه��ان ترکیب روش پرداخت نقدی با روش های مدرن هس��تند. آمار نش��ان 
می دهد 87 درصد از پاس��خ دهندگان هر روز با خود پول نقد حمل می کنند. این 

آمار بر مبنای اطالعات جمع آوری شده از 1057 نفر از پاسخ دهندگان است. 

Visa به mPOS پیوستن چند ارایه دهنده خدمات

شرکت Visa اعالم کرد توافقنامه هایی 
با چند ارایه دهنده پایانه فروش موبایلی 
(mPOS) امض��ا ک��رده اس��ت ک��ه 

به موج��ب آن پذیرن��دگان می توانند 
پرداخت ه��ای Visa را با  اس��تفاده از 

تکنولوژی موبایل بپذیرند. 
 SCCP Group’sو iZettle، SumU

 Visa  Ready برنام��ه  در   Swiff

جهت دس��تیابی ب��ه س��خت افزار و 
نرم افزار قابل پذیرش موبایل که برای استفاده با پرداخت های Visa تست و تایید 
 mPOS همچنین تایید دو دستگاه Visa .ش��ده است، مشارکت خواهند داش��ت
جدی��د توس��ط »AnywhereCommerce« و »Miura Systems« را برای 

پذیرش پرداخت های Visa اعالم کرد.

ورود تکنولوژی NFC به صفحه نمایش تاکسی ها

دو کمپان��ی مط��رح و فع��ال در زمینه 
تکنول��وژی موبایل قص��د دارند صفحه 
 NFC نمایش تاکسی ها را به تکنولوژی

مجهز کنند.  
س��رویس جدی��د ای��ن ام��کان را برای 
مسافران فراهم می کندکه در حین سفر 
 Blue« کمپانی »mTAG« کوتاه خود فعالیت های دیگری انجام دهند. سولوشن
Bite« ابتدا با نمایش یک ویدیو یا پیغام روی صفحه نمایش تاکس��ی، مس��افر 

را به انتخاب سولوش��ن mTAG از روی صفحه نمایش تاکس��ی ترغیب می کند. 
به مح��ض انتخاب، مس��افر می تواند هر فای��ل محتوایی مانن��د موزیک، ویدیو، 

اپلیکیشن های موبایلی، نقشه وغیره را دانلود کند.
Blue Bite و CMT برای مسافرانی که به NFC و گوشی هوشمند نیز دسترسی 

ندارند، تمهیداتی اندیش��یده اند که بر اس��اس آن، افراد می توانند با اس��کن بارکد 
مربوطه، به همان محتوا دسترسی یابند.

ارایه سرویس خرید بلیت برای گوشی های مجهز به NFC توسط Gemalto در فرانسه 

یک ش��رکت حمل و نقل ش��هری در فرانسه سرویس جدیدی به مس��افران اتوبوس ها ارایه می دهد که از تاریخ 17 ژانویه سال 
جاری فعال شده و مسافرانی که قصد استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی را دارند، می توانند به راحتی  اپلیکیشن فروش بلیت 
را روی گوشی های مجهز به سیستم NFC دانلود و نصب کنند. مسافران می توانند بعد از ثبت نام، به صورت مستقیم بلیت خود 

را از طریق گوشی خریداری کرده و در حین  سوار شدن به اتوبوس یا تراموا با تکان دادن گوشی ها در مقابل خوانشگر غیرتماسی، پرداخت تایید می شود.

»Visa Offers« ارتقای

را  خ��ود   »Visa Offers« س��رویس   ،Visa

که آفرهای متن��وع برای دارن��دگان کارت ویزا 
فراهم می کند، ارتقا داد. این سرویس استفاده از 
کوپن های کاغذی را کاهش داده و با امتیازدهی به مشتریان کارت Visa، برای 
آن ها امکان اس��تفاده از طرح های تخفیفی را فراهم می کند. مش��خصات جدید 
افزوده ش��ده به این سولوشن ش��امل قابلیت ارایه آفرها و تخفیف های سفارشی، 

آفرهای آنی، آپشن مبادله اوراق بهادار با پول و پشتیبانی از برنامه  آفرها است.

China UnionPay؛ 
EMVعضو جدید

اس��تاندارد پرداخت EMV که در 
حال حاضر به وس��یله JCB، AmEx، MasterCard و Visa مدیریت می شود، 
 UnionPay .را پذیرفته اس��ت »China UnionPay« عض��و جدیدی به ن��ام
در ح��ال حاض��ر از منافع و ح��ق رای برابر در انجمن برخوردار اس��ت. مدیریت 
 EMV قص��د دارد ت��ا UnionPay را در کمیته اجرایی س��ازمان و هیات مدیره

 معرفی کند. 

پمپ بنزین ه�ای Shell در آلمان مجهز به پرداخت های 
NFC موبایلی و غیرتماسی می شوند

پیاده س��ازی  ب��رای  وی��زا 
غیرتماس��ی  پرداخت ه��ای 
در  موبایل��ی   NFC و 
پمپ بنزین های Shell آلمان 
در س��ال 2014  توافقنام��ه 
 Shell با ش��رکت  همکاری 

امضا کرد. 
دارندگان کارت می توانند برای پرداخت های غیرتماس��ی تا سقف 25 یورو، بدون 
وارد ک��ردن PIN یا تایید امضا، تراکنش خود را انجام دهند اما برای قیمت های 

باالتر، دارنده کارت تراکنش را از طریق امضا یا PIN تایید می کند.
پرداخت ه��ای غیرتماس��ی ویزا ب��ر پایه تکنول��وژی payWave اس��ت که در 
نس��ل جدیدی از پایانه ه��ای فروش که Shell معرفی خواهد کرد، پیاده س��ازی 
 ش��ده اس��ت. پذیرش ای��ن ن��وع پرداخت ه��ا توس��ط بان��ک Barclays آغاز 

خواهد شد.

توسعه پلت فرم پرداخت های پایانه فروش مبتنی بر رایانش 
Net Element ابری توسط

»Net Element International«، ی��ک گروه تکنولوژی محور متخصص در 
تج��ارت الکترونیک و پردازش پرداخت های موبایلی، توافقنامه ای برای توس��عه 
Aptito، پلت فرم پایانه فروش مبتنی بر رایانش ابری برای رستوران ها امضا کرد.

»Aptito« پلت فرمی است که تجربه مشتری آنالین را از طریق تبلت، موبایل و 
سایر دستگاه های مبتنی بر رایانش ابری به محیط های تجارت آفالین می آورد.

سولوش��ن mPOS محص��ول Aptito ی��ک پایان��ه ف��روش مبتن��ی ب��ر تبلت 
اس��ت که پایانه  فروش س��نتی را با س��فارش دهی موبایلی، پرداخت ها، رس��انه 
اجتماع��ی، سفارش��ات هوش��مند، اپلیکیش��ن های موبایلی و وف��اداری ترکیب 
می کند. کارکنان رس��توران می توانند مس��تقیما از طریق موبایل خود س��فارش 
را ب��ه آش��پزخانه ارس��ال کنن��د. به ع��الوه، Aptito ی��ک اپلیکیش��ن تجارت 
 موبایل��ی فراه��م می کن��د که ب��ه رس��توران ها امکان گس��ترش سفارش��ات با 

استفاده از mPOS رامی دهد.

PayPal؛ 80 درصد مش�تریان از حم�ل کیف پول خود 
احساس خوشایندی ندارند

توس��ط  اخی��را  ک��ه  نظرس��نجی  در 
PayPal در پن��ج کش��ور دنیا صورت 

گرفت��ه، 83 درصد از پاس��خ دهندگان 
اع��الم کردند حمل کیف پول آن ها را 

آزرده می کند.
موسس��ه  »رییس  مارک��وس  دیوی��د 
PayPal« گفت: »ما قصد نداریم پول نقد یا کارت اعتباری را با یک متدولوژی 

پرداخ��ت جابه جا کنیم بلکه قصد داریم ب��ه معنای واقعی زحمات خرید را مرتفع 
کنی��م. PayPal قصد دارد طی برنامه ای در جهت زندگی راحت تر، به خریداران 

کمک  کند تا برای همیشه از شر کیف پول خود رها شوند.«

W o r l d  N e w s
اخبار جهــان

www.baypayforum.com
www.cellular-news.com

www.thepaypers.com

www.paymentsnews.com

www.secureidnews.com

www.thepaypers.com www.baypayforum.com

secureidnews.com

www.thepaypers.com

www.thepaypers.com

www.paymentsnews.com
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تاييد هويت مشترى در بانكدارى مجازى
تایید هویت مش��تري و تراکنش ها، اساس ممانعت از کالهبرداري در بانکداري 
آنالین اس��ت. در ح��ال حاضر، تایید هویت کاربران بانک��داري آنالین با یک یا 

ترکیبي از شیوه هاي زیر انجام مي شود:
 نام كاربري و رمز عبور که رایج ترین ش��یوه اس��ت، از کاربر مي خواهد نام 
کارب��ري و رمز عب��ور خود را وارد کند. براي امنیت بیش��تر، کاربر باید رمز عبور 
خاص و قدرتمند )ترکیبي از عدد و حرف( انتخاب کرده و آن را مرتبا عوض کند 

یا رمز عبور متفاوتي را براي تاییدیه تراکنش در نظر بگیرد.
 تاييد هويت دو وجهي در این روش تایید هویت کاربر براس��اس چیزي که 
خود مي داند )نام کاربري و رمز عبور( و چیزي که در اختیار دارد انجام مي شود. 
 تاييد هويت س�ه وجهى  پیش��رفت هاي اخی��ر در تکنولوژي هاي نوظهور 
مي تواند ش��یوه هاي جدی��د و مطمئن تري براي تایید هوی��ت بدون تاثیرگذاردن 
روي تجربیات مشتري ارایه دهد. این پیشرفت ها به توانایي هاي ذاتي تلفن هاي 

براي تایید هویت 
صدا: ضبط صداي مشتري و مطابقت با نمونه صداي تاییدشده وي که در بانک 

موجود است.
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بخش دوم

 در ش�ماره نخس�ت بانكدارى مجازى تفاوت هاى كليدى بانكدارى مجازى با بانكدارى اينترنتى را برش�مرديم و مزايا و چالش هاى پيش روى اين 
نوع بانك ها را مورد مطالعه قرار داديم. همان طور كه عنوان ش�د، «امنيت» مهم ترين چالش بانك هاى مجازى اس�ت. در اين ش�ماره به بررس�ى 
روش هاى س�نتى و پيش�رفته تاييد هويت در بانكداري مجازى مى پردازيم و وضعيت خدمات بانكدارى اينترنتى ايران و جهان را با هم مقايس�ه 

مى كنيم. اين مقايسه به بررسى و روشن شدن فاصله فعلى بانكدارى اينترنتى تا بانكدارى مجازى در ايران كمك خواهد كرد.

هوشمند براي معرفي س��ومین وجه تایید هویت مربوط مي شود. در تایید هویت 
س��ه وجهي، عالوه بر تجهیز به رمزعبور معی��ن و OTP که روي توکن یا تلفن 
 همراه ظاهر مي ش��ود، کاربران باید چیزي که به آن ها تعلق دارد را نشان بدهند. 
این ش��یوه به طرز انکارناپذیري هویت کاربر را تایید مي کند. وجه سوم با استفاده 

از اپلیکیشن نصب شده روي تلفن همراه مشتري امکان پذیر مي شود.

نمونه هايى از تاييد هويت سه وجهى
اثر انگش�ت: در این ش��یوه تایید هویت، درصورتي که مش��تري بخواهد حجم 
زیادي پول را از طریق بانکداري موبایلي انتقال دهد، پس از ارس��ال هر دو رمز 
عبور، با اس��تفاده از اپلیکیشن نصب ش��ده روي تلفن همراه، انگشت خود را روي 
صفحه تلفن قرار مي دهد. س��پس با کمک اپلیکیشن اثر انگشت اسکن شده و به 
بانک منتقل مي ش��ود. اثر انگشت ارس��الي با تصویر اثر انگشت موجود در بانک 

مطابقت داده مي شود.
تصوير شبكيه: عکس گرفتن از شبکیه چشم با دوربین تلفن  هوشمند و ارسال 

مقايسه محصوالت و خدمات بانكدارى آنالين در ايران و جهان
فهرس��ت کاملی از کلیه خدمات اینترنتی که در حال حاضر در کشور در زمینه 

بانکداری اینترنتی ارایه می شود، در جدول زیر آمده است.  

   نشریه داخلی ایران کیش/ شماره 41/ مرداد1392

اداره روابـــط عـمــومـــی
A r t i c l e
مقالــــــه
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دانستنى هاى صنعت پرداخت الكترونيك

E-Payment Terms

اصطالحات
پرداخت الكترونیك

Gateway
درگاه؛ وسیله ای برای ایجاد ارتباط میان دو کامپیوتر یا دو شبکه

Global System for Mobile Communication (GSM)
سیستم جهانی نقل و انتقاالت موبایلی؛ معروف ترین استاندارد جهانی برای گوشی های همراه

Graphical User Interface (GUI)
رابط گرافیکی کاربر؛ مجموعه ای از نش��انه های گرافیکی نمایش داده شده بر روی یک نرم افزار است که در آن 
کاربر به جای تایپ فرمان های بلند و پیچیده از اعالن فرمان، با اش��اره بر نمایش های تصویری بر روی صحنه 

تصویر، پرونده ها، برنامه ها یا فرمان های گوناگون را انتخاب می کند.

Help Desk
سرویس تلفنی که اطالعات و راهنمایی های الزم را برای کاربران یک اپلیکیشن و فرایند فراهم می کند.

Holdback
مقدار مش��خصی از مبلغ تراکنش های کارت اعتباری پذیرنده که معموال برای پوش��ش هرگونه شارژ مغایرتی و 
غیره که پذیرنده ممکن است با آن مواجه شود، کنار گذاشته می شود. این مبلغ بعد از مدتی به پذیرنده بازگردانده 

می شود.

IBAN: International Bank Account Number (IBAN)
شماره حساب بانکی بین المللی

ID
یک شناسه واحد )معموال ترکیبی از اعداد و حروف( که برای شناسایی درست یک کاربر، تراکنش یا غیره به کار 

برده می شود.

IP Address
IP آدرس؛ یک مش��خصه منطقی مخفف Internet Protocol Address که با اس��تفاده از یک شماره 

منحصربفرد باینری در محیط شبکه برای آدرس دهی و شناسایی دستگاه متصل به شبکه استفاده می شود.  

Issuer
صادرکننده؛ بانکی که کارت  را صادر کرده و تراکنش های انجام شده توسط دارنده کارت را دریافت 

می کند. 

شماره 4

اداره روابـــط عـمــومـــی

با توجه به لیس��ت خدمات ارایه ش��ده در زمینه بانکداري اینترنتي در 
کشور، مالحظه مي ش��ود هم اکنون خدمات بانک هاي داخل کشور 
به درخواست گشایش حساب، انتقال وجه، کنترل موجودي، دریافت 
صورت حس��اب، درخواست پرداخت اقس��اط و خدمات چکي و ارزي 
محدود مي ش��وند. لذا به نظر مي رسد ارایه خدمات بانکداري اینترنتي 
و موبایل��ي در ایران هنوز در ابتداي راه بوده و بازار آینده این صنعت 
در اختیار بانک هایي خواهد بود که بتوانند با توسعه خدمات بانکداري 

اینترنتي نوین خود را از سایر بانک هاي رقیب متمایز کنند.
از س��وي دیگ��ر در دنیاي امروز با توجه به س��رعت، راحتي و عدم 
محدودیت زماني بانکداري مجازي، این نوع بانکداري از محبوبیت 
قابل توجهي در خارج از کشور برخوردار شده است. مقایسه فهرست 
خدم��ات یکی از برترین بانک های جهان با نام Barclays نش��ان 
می ده��د عالوه بر خدمات معم��ول که در ای��ران رایج اند، خدمات 
گس��ترده اي در حوزه ه��ای مختلف ارایه می کند ک��ه برخی از این 

حوزه ها عبارت اند از:
1. گشایش حساب

2. کارت ها
3. اوراق بهادار

4. خدمات قابل ارایه به بازنشستگان
5. سپرده گذاري

6. سرمایه گذاري
نقط��ه تمای��ز ارایه این خدم��ات در داخل و خارج از کش��ور در ورود 
بانک هاي اینترنتي بین المللي به عرصه اوراق بهادار، بورس، وام ، ارایه 
خدمات آنالین به بازنشس��تگان، مشاوره، محاسبه و پرداخت مالیات 
و ارای��ه انواع س��رویس هاي اطالعاتي در زمینه هاي مختلف اس��ت. 
همچنین در کنار خدمات بانکي، خدماتي مانند اطالعات بورس هاي 
مختل��ف، دریافت اخب��ار اقتص��ادي، دریافت ابزاره��اي گرافیکي و 

 نقطه تمايز ارايه اين 
خدمات در داخل و خارج از 
كشور در ورود بانك هاي 

اينترنتي بين المللي به عرصه 
اوراق بهادار، بورس، وام ، 

ارايه خدمات آنالين به 
بازنشستگان، مشاوره، محاسبه 
و پرداخت ماليات و ارايه انواع 

سرويس هاي اطالعاتي در 
زمينه هاي مختلف است

نم��وداري و تبدیل گ��ر ارز نیز از جمله خدمات جذابي اس��ت ک��ه باعث تمایز این 
بانک ها در حوزه جذب مشتري شده اند.

نتيجه گيرى
با توجه به وجود نقطه ضعف های اساسی در خدمات بانکداری مجازی بانک های 
ایرانی ازجمله نیاز قطعی مراجعه فرد به ش��عبه جهت افتتاح حس��اب و عدم ارایه 
این س��رویس و سایر س��رویس ها بر روی بستر وب، این امکان وجود دارد که با 
اتص��ال پایگاه های اطالعاتی بانک ها به مرکز ملی امضای دیجیتال مس��تقر در 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، امکان افتتاح حس��اب به صورت آنالین و بدون 
نیاز به مراجعه به شعبه بانک را با درصد مناسبی از اطمینان )در فاز نخست برای 

مشتریان حقوقی بانک و در فازهای آتی برای تمامی مشتریان( فراهم کرد.
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قادری در برنامه  مدون خود، در چش��م اندازی س��ه ساله قصد دارد رتبه اول را در 
بازار خدمات پرداخت الکترونیک بدس��ت آورد. تحقق این مهم البته با ش��رایط 
فعلی بازار ش��رکت های پی اس پی چندان س��اده نیست اما وی تاکید دارد با شعار 
پیشرو بودن به شرکت آمده است و این شعار را طبق برنامه مدون اجرایی خواهد 
کرد. این مطلب ش��روع گفت و گویي است که با خبرنگار پایگاه خبری بانکداری 

الکترونیک انجام شده است.
 چطور شد ايران كيش را انتخاب كرديد؟

ش��رکت کارت اعتباری ایران کیش جزو مجموعه های شرکت ملی انفورماتیک و 
وابس��ته به بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران است. طبیعتا من هم کارمند 
یک��ی از ش��رکت های زیرمجموعه ملی انفورماتیک بودم که مدیران ارش��د این 

شرکت از من دعوت کردند با شرکت ایران کیش همکاری کنم.
 آيا با برنامه مدونى به ايران كيش آمديد؟

ای��ن ظرفی��ت و قابلی��ت را از جهات مختل��ف از جمله گس��تردگی پذیرندگان، 
س��ودآوری و ارایه خدمات نوین و متنوع دارد تا در کش��ور پیشرو باشد. به اعتقاد 
من شرکت های ایرانی مانند ایران کیش این ظرفیت را دارند که در سطح منطقه 
و حتی فراتر از منطقه صاحب جایگاه برتر باش��ند. بر این اس��اس در زمینه فنی، 
بازاریابی، پرس��نل و فروش در برنامه ای که تدوین ش��ده اقداماتی در دستور کار 

قرار گرفته که به مرور عملیاتی خواهد شد.
 برنامه اى كه شما نوشتيد قبل از ورود به شركت بود. آيا پس از 

ورود در اين برنامه تغييراتى ايجاد شد؟
برنامه تدوین ش��ده تا حد زیادی با ش��رایط حاکم بر ش��رکت انطباق دارد. البته 
شرکت ایران کیش  یک سیستم زنده و در حال حرکت است و تغییراتی که قرار 
اس��ت انجام ش��ود طبعا باید با توجه به شرایط دنبال شده و طبیعی است که باید 

آرامتر و محتاطانه تر صورت گیرد.
 چه زمانى را براى تحقق چشم انداز شركت پيش بينى كرديد؟

با توجه به برنامه هایی که در دست اجرا داریم پیش بینی ما این است که تا پایان 
س��ال بخش��ی از اهداف را محقق کنیم و از جایگاه فعلیمان دس��ت کم دو رتبه 
ترقی کنیم. امیداور هستیم در دوسال آینده چشم اندازی را که پیش بینی کرده ایم 

محقق کنیم.
 آيا به سهامداران قولى در اين زمينه داده ايد؟

با س��هامداران هم جلسه ای برگزار شده و به مس��ایل آگاه و به مشکالت واقف 
هس��تند. حتی خود بانک مرکزی برای این که شرکت ایران کیش مسیر ترقی را 

بپیماید حمایت  خوبی از ما به عمل آورده است.
 براى رس�يدن به اهداف پيش بينى شده چه شاخص هايى براى 

شما در اولويت  قرار دارد؟
تمام برنامه های ما در نهایت حول محور رضایت مشتری می چرخد. در این راستا 
یکی از اساس��ی ترین مباحث ایجاد فرهنگ شایسته س��االری در ش��رکت است. 

شرکت  باید بتواند نیازهای الزم مشتری را در زمان معقول پیاده سازی نماید.
 در بحث IT دو بحث خدمات و پش�تيبانى اهميت پيدا مى كند. 

كدام بخش بيشتر در اولويت كارى شما است؟
 ش��رکت تحوالت و اصالحات مهم و بنیادینی در زمینه س��خت افزار و نرم افزار 
برای توسعه و پشتیبانی شبکه پایانه فروش خود آغاز کرده است که امیدوارم آثار 

آن در قالب رضایت هرچه بیشتر مشتریان آشکار شود.
 دراولين گام چه برنامه اى در دستور كار داريد؟ 

ما در گام اول و برای اولین بار طی یک ماه اخیر PM یا بازدیدهای دوره ای را 
که به صورت کاغذی ثبت می شد، به صورت الکترونیک درآوردیم.

 يك�ى از بخش ه�اى خيلى مه�م نمايندگى ها اس�ت كه تماس 
مستقيم با پذيرنده دارد. روى اين حوزه برنامه خاصى داريد؟

راهبرد ما حرکت بر اس��اس معادله برد-برد اس��ت. ای��ن فکر که »فقط من باید 
ببرم« نهایتا موجب خواهد شد که در درازمدت ببازیم. با تمام پیمانکاران و حتی 

نیروهای داخلی شرکت به همین صورت برخورد می شود.
همچنین در راستای اصالح ساختار اداری آیین نامه هایی در این خصوص تدوین 
کرده ایم که در گذش��ته وجود نداش��ت و براس��اس آن هم با پیمانکاران و هم با 
نیروهای پشتیبان رفتار خواهیم کرد. در این آیین نامه ها هم پنالتی و هم پاداش 

در نظر گرفته می شود که این پاداش ها را به درآمد شرکت وصل خواهیم کرد.

 بل��ه، قبل از ورود، هیات     مدیره ایران کیش خواس��تند که برنامه های خود را ارایه 
ده��م. برنامه ای که ارایه کردم چهار محور اساس��ی را دنبال می کند. یکی روی 
بحث س��اختار ش��رکت متمرکز اس��ت مبنی بر این که چه اصالحاتی در ساختار 
باید انج��ام داد تا بتوانیم در بازار از انعطاف پذیری باالتری در رقابت با رقبایمان 
برخوردار باش��یم. محور دوم در حوزه رضایت مش��تریان اس��ت و این که بتوانیم 
ه��ر چه بهتر رضایت مندی آن��ان را با ارایه خدمات خ��وب و متنوع جلب کنیم. 
محور س��وم تحول در بخش نیروی انس��انی است با تاکید بر جذب افراد مجرب 
و خوش فکر در بخش فنی. محور چهارم اصالح و س��اماندهی رویه ها و مقررات 

اداری در شرکت است تا شرح  و دایره وظایف هر فرد در سازمان روشن باشد.
 آيا براى برنامه هايتان نيز چشم انداز خاصي درنظر گرفته ايد؟

در حقیقت اساس برنامه های ارایه شده در راستای یک هدف تدوین شد »پیشرو 
بودن ش��رکت ایران کیش در صنعت پرداخت«. قویًا معتقدم شرکت ایران کیش 

درآمد برخی دوس��تان اع��م از پیمانکاران و حتی نیروهای داخلی، به افزایش��ی 
ک��ه روی درآمد سیس��تم های تحت نظارتش��ان حاصل می ش��ود متصل خواهد 
ش��د. به ط��ور مثال منطقه A تحت نظارت و رس��یدگی پیمان��کار B یا گروهی 
از همکاران پش��تیبانی شرکت است. اگر رس��یدگی در این منطقه به حدی باشد 
ک��ه به طور مثال ص��د هزار تراکنش فعلی آن با س��رویس و رس��یدگی خوب، 
افزای��ش یافته و رضایت پذیرن��دگان نیز به میزان قابل قبول��ی باال برود، آنگاه 
ش��رکت با یک فرم��ول خاص، پاداش��ی برای آنه��ا در نظر گرفت��ه و پرداخت 
می نمای��د ک��ه عک��س این هم ص��ادق اس��ت. فکر می کن��م ای��ن برنامه ها و 
پاداش ه��ا تا قبل از پایان س��ال ج��اری اجرایی خواهد ش��د. در بخش بازاریابی 
ه��م برنامه هایی از این دس��ت خواهیم داش��ت و حتی برنامه های��ی برای خود 

پذیرنده ها داریم.
 البت�ه مهمتري�ن بحث س�رويس اس�ت كه از س�وى ش�ما به 

پذيرنده ارايه مى شود.
دقیقا همین طور است. سرویس نقش مهمی در جذب و حفظ و وفاداری پذیرنده 
دارد. ب��ه عنوان مث��ال اگر بخواهیم نرم افزار یک ش��رکت معمول��ی را بخریم، 
هرطورکه بخواهیم این ش��رکت با ما راه می آید اما اگر بخواهیم با ش��رکت های 
استاندارد و بزرگ ارتباط برقرار کرده و سرویس بگیریم، آن شرکت شرایط خود 
را عنوان می کند و لذا من برای گرفتن بهترین س��رویس خودم را با ش��رایط آن 
ش��رکت وفق می دهم. پس باید به جایی برس��یم که مش��تری، بانک و پذیرنده 
خودش به طرف ما بیاید. اصل مش��تری مداری، س��رویس خوب دادن اس��ت نه 
فقط تعریف و تمجید از س��رویس. البته بهبود هر سرویس��ی زمان بر اس��ت و در 
این زمینه برنامه هایی در دستور کار داریم که همان طور که گفتم به بخش فنی 
باید رس��یدگی بیشتری ش��ود یعنی یکی از نوك پیکان های ما بخش فنی است. 
یکی دیگر از برنامه های ما تنوع خدمات اس��ت که طبیعتا الزمه آن داشتن افراد 
خ��وش فکر و متخصص در این زمینه اس��ت که در ح��ال حاضر به دنبال جذب 

این گونه افراد هستیم.
 در بحث ارتباطات و انطباق با س�وييچ ش�اپرك مشكلى وجود 

ندارد؟
یکی از وظایف ش��اپرك نظارت اس��ت که به خوبی ه��م آن را انجام می دهد و 
م��ا حتما تالش می کنیم در زمان بندی که ش��اپرك معین کرده، کلیه ضوابط را 

رعایت و در چارچوب آن حرکت کنیم.
 چ�ون ش�اپرك در حال رتبه بندى كيفى ش�ركت ها اس�ت فكر 
مى كنيد ايران كيش در اين رتبه بندى درچه جايگاهى قرار مى گيرد؟

نکته اساسی این است که هم اکنون آنچه هست کافی نیست. هر رتبه بندی که 
باشد برای ما کافی نیست و باید باالتر برویم. در واقع پایین نیستیم بلکه از آنچه 
هس��ت باید بیشتر شویم ولی به هر حال می خواهیم امسال به فضل خدا جایگاه 

خود را تا دو رتبه تغییر دهیم.
در پای��ان جا دارد از مدیرعامل محترم و هیات مدیره ش��رکت ملی انفورماتیک، 
همچنین هیات مدیره ش��رکت کارت اعتباری ایران کیش که در این راس��تا ما را 
همراهی می کنند، تشکر کنم و امید دارم با کمک همکارانم در شرکت ایران کیش 
با تحقق اهداف و برنامه های جاری و آتی، در جهت توس��عه همکاری ها و جلب 
رضای��ت و تعامل هرچه بیش��تر ب��ا بانک هایی که ایران کیش را برای توس��عه و 

پشتیبانی شبکه پایانه فروش خود برگزیده اند، گام برداریم.

چشم انداز سه ساله شركت ايران كيش ترسيم شد
با شاپرك هماهنگى كامل داريم

پس از برگزاري دومين مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام ايران كيش در اوايل خردادماه سال جاري، «محسن قادري» 
يكي از مديران شايسته شركت خدمات انفورماتيك، به جاي «محمدتقي واقف» سكان هدايت ايران كيش را به دست گرفت.

I n t e r v i e w
گفت و گو
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اداره روابـــط عـمــومـــی

دومين دوره طرح تش�ويقي پايانه هاي فروش شركت كارت اعتباري 
ايران كيش )س�هامي ع�ام( در راس�تاي ترويج فرهنگ اس�تفاده از 
بانكداري الكترونيك و تش�ويق دارندگان دس�تگاه هاي كارتخوان به 

استفاده بيشتر از دستگاه هاي POS برگزار شد.

در این دوره 10 دستگاه تلفن همراه براي پذیرندگان ویژه و یک میلیون و 500 هزار ریال جایزه نقدي براي هر یک از برندگان ریالي 
در نظر گرفته شده است.

اس��امي برندگان دومین دوره در قالب برندگان ویژه )10 دس��تگاه تلفن همراه( و برندگان ریالی بر روي وب س��ایت شرکت به آدرس  
www.kiccc.com  قرار گرفته است. 

اسامي برندگان دومين مرحله طرح 
تشويقي  پذيرندگان شركت ايران كيش 

مشخص شد

واريز آني وجه، مهمترين سرويس مورد 
نياز پذيرندگان 

2

سامانه واريز آني وجه از نظر پذيرندگان ضروري ترين خدمتي است 
كه دستگاه كارتخوان مي تواند داشته باشد. 

بنابر نظرس��نجي قرارگرفته روي سایت ایران کیش مهمترین سرویس از نظر 
پذیرندگان، از بی��ن خدمات واریز آني وجه، واریز تک به تک مبلغ تراکنش به 
حس��اب، کارت به کارت، پرداخ��ت قبوض و خرید ش��ارژ ، »واریز آني وجه به 
حساب« است. در این نظرسنجي780 نفر شرکت کرده و نظرات ثبت شده حاکي است، )50%( پذیرندگان واریز 
آني، )11%( واریز تک به تک مبلغ تراکنش به حس��اب، )36%( کارت به کارت، )1%(پرداخت قبوض و )3%(خرید 

شارژ را ضروري  مي دانند. 

1
تصاوير برندگان اولين مرحله طرح 

تشويقي پذيرندگان ايران كيش

3
اسامي برندگان اولین مرحله که در تاریخ دهم تیرماه برگزار شد در قالب برندگان ویژه 

)10 دستگاه دوربین عکاسی( و برندگان ریالی بر روي وب سایت شرکت به آدرس 
 www.kiccc.com قرار گرفته است. 

تصاویر رسیده از برخي برندگان ویژه دوربین عکاسي: 
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تكنولوژى هاى پايانه فروش: اطالعات بيشتر... امكان سودآورى باالتر

تصميم به استفاده از فناورىميزان اطالعات

PayPal٪90٪23
43٪89٪خوانشگر كارت تلفن همراه

 iPad/tablet 41٪89٪خوانشگر كارت
39٪83٪نرم افزارهاى كيف پول همراه

34٪83٪پرداخت بدون تماس

٪ 50

بی��ش از نیم��ی از پذیرندگان، نس��بت به اس��تفاده از فناوری های 
جدیدی که راه های تازه ای برای ارتباط با مش��تریان در اختیارشان 

می گذارد، ابراز عالقه کرده اند.

پذيرندگان در شبكه هاى 
اجتماعى 

59 درصد    از فيس بوك استفاده مى كنند
46 درصد    از گوگل
35 درصد    از توييتر

Groupon و Yelp 19 درصد    از

٪ 80

از پذیرندگان نسبت به نظراتی که مشتریان درباره محصوالت 
ایشان در شبکه های اجتماعی اعالم می کنند، حساس بوده و 

به آن اهمیت می دهند.

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

بازاريابى و پرداخت  هاى 
فروشندگان خرد

با فراگيرشدن ابزارهاى ارتباطى و شبكه هاى اجتماعى، پذيرندگان خرد نيز به استفاده از تبليغات آنالين و بازاريابى 
در رسانه هاى اجتماعى براى برقرارى ارتباط با مشتريان جهت توسعه كسب وكار خود روى آورده اند. فروشندگان 
به خوبى به اهميت كاربرد فناورى هاى مرتبط با پايانه فروش پى برده و در حاليكه بسيارى هم اكنون در حال استفاده 

از آن هستند، ديگران نيز به سوى آن جذب مى شوند.

 ٪16
از باركد براى ارايه اطالعات 
درباره خدمات و محصوالت 

خود به مشترى استفاده 
مى كنند

 ٪40
از ايميل استفاده مى كنند

 ٪45
در فضاى مجازى تبليغ مى كنند

پذيرندگان ديروز، بازاريابان امروز
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پذيرندگان در شبكه هاى 

   از فيس بوك استفاده مى كنند

از پذیرندگان نسبت به نظراتی که مشتریان درباره محصوالت 
ایشان در شبکه های اجتماعی اعالم می کنند، حساس بوده و 

امروز بازاريابان پذيرندگان

منبع
 First Data
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در مجام��ع بین المللی ای��ن قراردادها 
به یک طرفه بودن مش��هورند و برای 
ای��ن ادعا ه��م اثب��ات و ه��م توجیه 
ارایه دهنده  وج��ود دارد. ش��رکت های 
خدم��ات پرداخت و بازیگ��ران بزرگتر 
بانک ه��ای  از جمل��ه  ای��ن صنع��ت 
پذیرنده و ش��بکه های جهانی Visa و
ریس��ک های  تمامی   MasterCard  
مرتبط ب��ا تراکنش ها را بر عهده دارند. 
اگر یک پذیرنده از عهده تعهدات خود 
برنیاید، این PSP است که برای حفظ 
ن��ام و ارزش برن��د خود بای��د ضمانت 
بازپرداخت ه��ا را بپذیرد. از طرف دیگر 
با توجه ب��ه اینکه کارمزد دریافتی یک 
PSP معم��وال کمت��ر از ی��ک درصد 

از فروش اس��ت، ضمان��ت بازپرداخت  
بدهی ه��ای تمامی پذیرن��دگان از نظر 
اقتصادی امکان پذیر نیس��ت. بنابراین 
در زمان مذاک��ره بین PSP و پذیرنده 
برخ��ی ش��رایط مرب��وط ب��ه پذیرنده 
غیرقابل انعطافند. از جمله این شرایط 
مس��وولیت بدهی، پرداخ��ت غرامت و 
مسوولیت های عملیاتی پذیرنده است. 
با این وجود در بخش هایی از قرارداد که 
عموما مربوط به امور جاری کسب وکار 
هس��تند امکان مذاک��ره و توافق وجود 
دارد. در ادام��ه مطلب ب��ه بخش های 
مهمی در قراردادها اش��اره می شود که 
از استاندارد مشخصی تبعیت نمی کنند 
و ام��کان مذاکره بین PSP و پذیرنده 
در مورد این بخش ها وجود دارد. گاهی 
برخی از ای��ن اصول با یکدیگر مرتبط 
ب��وده و مذاکره در مورد یکی از آنها به 

تغییر شرایط دیگری می انجامد.

ساختار كارمزد پيشنهادى
س��اختار کارم��زد پیش��نهادی یکی از 
 PSP مهمترین بخش های قرارداد بین
و پذیرنده اس��ت زی��را بخش بزرگی از 
هزینه ها را ش��امل می شود و عالوه بر 
این استاندارد یکسانی در مورد آن وجود 
ندارد. هس��ته اصلی این قیمت از نرخ 

تنزیل پذیرنده1 یا MDR تش��کیل ش��ده اس��ت. این نرخ عبارت است 
از هزینه های��ی که PSP به دیگر بازیگ��ران حاضر در چرخه پرداخت، 
Mas- و Visa مانند بانک صادرکننده و صاحبان شبکه پرداخت مانند
terCard می پ��ردازد، به اضافه س��ود خود PSP. قس��مت عمده این 

نرخ هزینه ایس��ت که بانک صادرکننده و ش��بکه های پرداخت دریافت 
 PSP می کنند که به آن کارمزد مبادله2 گفته می شود. در مذاکرات بین
و پذیرنده، به استثنای کارمزد مبادله که غیر قابل تغییر است، در مورد 

باقی هزینه ها تا حدودی امکان مذاکره و توافق وجود دارد.

طول مدت قرارداد و فسخ قرارداد
در مورد این گزینه اس��تاندارد یکس��انی وجود ندارد و می تواند در هر 

قرارداد متفاوت باشد.
در موارد معدودی حتی قراردادهایی مش��اهده شده اند که مدت زمان 
آن ه��ا به کمتر از یک س��ال می رس��د اما معموال ط��ول مدت اکثر 

قراردادها بین یک تا سه سال متغیر است.
پذیرنده این امکان را دارد که در صورت مش��اهده خطا یا نارضایتی 
از خدم��ات دریافتی، طی مکاتبه، PSP را از قصد خود برای فس��خ 
قرارداد مطلع کند و همچنین مدت زمان مش��خصی، معموال ده روز 

را برای بهبود خدمات سپری کند. 
در ش��رایطی ک��ه پذیرنده به هر دلیل��ی تمایل به اتم��ام زودهنگام 
رابطه کاری با PSP داش��ته باشد و عامل این تصمیم سرویس دهی 
نامناس��ب از طرف PSP نباش��د، پذیرنده باید خسارت ناشی از این 

تصمیم را در قالب جریمه فسخ زودهنگام، جبران کند.

واريز وجه تراكنش
یک��ی دیگر از اصول قرارداد که مورد توجه قرار می گیرد مدت زمان 

مورد نیاز برای واریز وجه تراکنش به حساب پذیرنده است.
این مدت زمان بین یک تا پنج روز کاری متغیر است اما تقریبا تمام 

PSPها وجه را طی یک تا دو روز کاری انتقال می دهند.

انحصار قرارداد
در اکث��ر توافق نامه ه��ا پذیرن��ده تعهد می کند که ش��رکت PSP را 
به عن��وان تنها تامین کنن��ده خدمات پ��ردازش تراکنش های خود به 
رسمیت بشناس��د و از خدمات هیچ بانک، شرکت و موسسه دیگری 
در این زمینه استفاده نکند. این موضوع از مواردیست که PSPها در 
مورد آن انعطاف کمتری به خرج می دهند زیرا انحصار، قدرت کنترل 

بهینه کسب وکار و حفظ توانایی رقابت را برای آنها به همراه دارد.

وجه   ضمانت
در م��واردی که یک PSP از اعتبار پذیرنده مطمئن نباش��د، ممکن 

اس��ت گزینه ای را در قرارداد جهت ضمان��ت معرفی کند. طبق این 
گزینه PSP درصد مش��خصی از سپرده پذیرنده را به عنوان ضمانت 

در قبال بازپرداخت ها و تعهدات پذیرنده نزد خود نگه می دارد.

دستورالعمل و نحوه تراكنش  برگشت از خريد3
یکی از مواردی که در اکثر قراردادها بدان اشاره شده، نحوه تراکنش 
برگش��ت از خرید اس��ت. پذیرنده باید یک سیاست مشخص در این 
مورد اتخاذ و آن را برای PSP و مشتریان آشکار کند. هرگونه تغییر 
در سیاست های برگش��ت از خرید پذیرنده بایستی به صورت کتبی و 

پیش از اجرای تغییرات به PSP گزارش داده شود. 

تراكنش اصالحى4
بازگش��ت تراکن��ش زمان��ی روی می دهد که دارن��ده کارت از بانک 
صادرکننده کارت درخواس��ت لغو خرید انجام ش��ده را داش��ته باشد. 

پذیرنده مسوول کامل تمام تراکنش های اصالحی است.

خط مشى ها و محدوديت ها در رويه پرداخت
از جمله مواردی که در قراردادها صریحا بدان اش��اره می شود قوانین 
حاکم بر رویه پرداخت و انجام تراکنش ها اس��ت. موارد زیر در بیشتر 

قراردادها مشاهده شده اند:
 ه��ر تراکنش باید از طریق رس��ید تراکنش که بر اس��اس قوانین 

پرداخت تکمیل شده، مستند شود.
 پذیرن��ده نبای��د هیچ گون��ه کارمزدی از مش��تری باب��ت دریافت 

الکترونیکی مبلغ کاال و خدمات دریافت کند.
 پذیرنده نبایست در هنگام باز پس گرفتن کاال )تراکنش برگشت 
از خری��د( مبلغی را به ص��ورت نقدی دریافت کند مگر در مواردی که 

طبق قانون مشخص شده است.

هزينه هاى نصب و راه اندازى
از دیگر موضوعات با  اهمیت در ارتباط بین PSP و پذیرنده موضوع 
ارای��ه خدمات جهت نصب و راه اندازی ترمین��ال فروش نزد پذیرنده 
است. سابقا برخی PSPها مبلغ اولیه ای که به طور معمول بین 100 
ت��ا 300 دالر متغیر بود را به عنوان هزینه بررس��ی درخواس��ت یک 
پذیرنده جهت راه اندازی خدمات پرداخت الکترونیک، از وی دریافت 
می کردند اما اکنون به دالیل رقابتی این هزینه در اکثر موارد دریافت 
نمی ش��ود و به عنوان نوعی تبلیغ در جدول هزینه ها ذکر ش��ده و در 

مقابل آن واژه رایگان درج می شود. 
 پ��س از بررس��ی صالحی��ت، پذیرنده به نس��بت ن��وع فعالیت خود 
گزینه های متفاوتی جهت دریافت خدمات نصب و راه اندازی و به تبع 

آن هزینه های متفاوتی را پیش روی خواهد داشت:
 پذیرندگان��ی که خواهان دریافت امکانات پرداخت با حضور کارت5 

بندهای رایج در قرارداد 
PSP میان پذیرنده و شرکت

قراردادهاى پذيرندگان عموما طوالنى و پيچيده هس�تند. عالوه بر اين يك فرم اس�تاندارد براى اينگونه 
قراردادها وجود ندارد و ش�ركت هاى مختلف بنده�اى گوناگونى را در قراردادهاى خود مى گنجانند. به طور 
معم�ول ش�ركت هاى ارايه دهن�ده خدمات پرداخ�ت و بازيگران بزرگ ت�ر اين صنعت از جمل�ه بانك هاى 
پذيرن�ده و ش�بكه هاى جهانى Visa و MasterCard تمامى ريس�ك هاى مرتبط ب�ا تراكنش ها را بر عهده 
دارند. بنابراين در زمان مذاكره بين PSP و پذيرنده برخى ش�رايط مربوط به پذيرنده غير قابل انعطافند. 
از جمله اين شرايط مسووليت بدهى، پرداخت غرامت و مسووليت هاى عملياتى پذيرنده هستند. اما برخى 
ديگر از مفاد مانند قيمت گذارى و مدت زمان قرارداد قابل تغييرند. در ايران نيز استقالل PSPها از بانك ها 
با پياده سازى كامل طرح شاپرك در آينده اى نه چندان دور رخ خواهد داد و در آن صورت پذيرندگان براى 
عقد قرارداد بايس�تى به صورت مس�تقيم به PSPها مراجعه كنند. در اين مقاله كه به كوش�ش اداره روابط 
عمومى تهيه شده، مهم ترين بندهاى رايج در قرارداد ميان پذيرنده و PSP مورد بررسى قرار گرفته است.

در زمان مذاكره 
بين PSP و 

پذيرنده برخى 
شرايط مربوط به 
پذيرنده غيرقابل 
انعطافند. از جمله 

اين شرايط 
مسووليت بدهى، 
پرداخت غرامت 
و مسووليت هاى 
عملياتى پذيرنده 

است

اداره روابـــط عـمــومـــی
A r t i c l e
مقالــــــه
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اداره روابـــط عـمــومـــی
N o t e

یـادداشــت

بانك رفاه يكي از بانك هاي طرف قرارداد ش�ركت ايران كيش )س�هامي ع�ام(، با هدف ارايه كليه 
خدمات بانكى به اقش�ار مختلف جامعه و ايجاد تس�هيالت الزم براى طبقه كارگر، با سرمايه اوليه 
400 ميليون ريال از محل منابع بيمه هاى اجتماعى و تحت پوش�ش اين س�ازمان درس�ال 1339 

تاسيس و به ثبت رسيد.

پس از سپری شدن چند سال، این بانک با برخورداری از اعتماد مردم و توانمندی باالی سرمایه انسانی خود، 
در اجرای سیاست های کالن اقتصادی دولت جمهوری اسالمی ایران به ویژه در بخش صادرات کاالهای غیر 
نفتی و تولیدات صنعتی و کشاورزی، خدمات ارزشمندی را به صادرکنندگان کشور ارایه داده و اکنون یکی از 
خوشنام ترین بانک های تجاری محسوب می شود. در واقع بانکی که با هدف کمک به تامین رفاه طبقه کارگر 

تاسیس شده بود، امروز به یکی از خوشنام ترین بانک های تجاری تبدیل شده است.
از دس��تاورد های مهم این بانک در س��ال های اخیر می توان به کس��ب رتبه برترین سازمان در زمینه تکریم 
مش��تریان در گروه بانک و بیمه، اس��تقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس اس��تاندارد ISO 9001  و اخذ 

گواهینامه مربوطه به عنوان اولین بانک خاورمیانه در سال 1378 و تداوم همه ساله آن تاکنون اشاره کرد.
در راستای تغییر اهداف استراتژیک و خط  مشی این بانک، اخیرا واژه کارگران به طور کامل از بانک رفاه جدا 
ش��ده اس��ت و عنوان این بانک که در همه تبلیغات  تلویزیونی به جای »بانک رفاه کارگران« با »بانک رفاه« 

معرفی می شد، به یک اقدام عملی تبدیل شده و در تابلوهای بانک هم نمودار شده است.
بان��ک رفاه همچنین نقش واقعی خود را در بحث مس��وولیت های اجتماعی و به وی��ژه در حمایت از بیماران 

ام.اس ایفا کرده است.
این بانک با اتکال به یاری خداوند بزرگ و با تالش همه همکاران س��اعی و بهره گیری از تجربیات س��الیان 
طوالنی بر آن اس��ت در س��الی که با پیام مدبرانه رهبر معظم انقالب اس��المی، سال» تولید ملی، حمایت از 
کار و سرمایه ایرانی« نام گرفته است، با مشارکت جمعی و تمرکز بر سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های 
صنعت��ی، به اجرای کامل قانون بانک��داری بدون ربا پرداخته و نیز در زمینه گس��ترش بانکداری الکترونیک 
به عنوان یکی از اهداف استراتژیک در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات کوشا بوده و همواره در تکاپوست 
تا بتواند به عنوان عضوی از جامعه بانکی کش��ور، چش��م اندازی روشن در عرصه خدمتگزاری در طول سالیان 

پیش رو ترسیم نماید.
ایران کیش از اس��فند ماه 91، مفتخر به ارایه خدمات نصب و پش��تیباني پایانه هاي فروش به بانک رفاه است. 
نصب و راه اندازی پایانه های فروش بانک رفاه با اولویت خاصی در شرکت ایران کیش در حال پیگیری است 

و تالش های گسترده ای در جهت اجرای کامل تعهدات آغاز شده است.  

ش�ركت ايران كيش ضمن تبريك پنجاه وس�ومين س�الروز تاس�يس بانك رف�اه و آرزوي موفقيت 
روزافزون براي اين بانك، به توسعه هر چه بيشتر همكاري ها اميدوار است. 

)روابط عمومي ايران كيش(

به مناسـبت پنجاه  و سومين 
سالروز تاسـيس بانك رفاه

هس��تند، هزینه اولیه ای را متحمل می ش��وند که قسمت عمده آن مربوط به پایانه 
فروش است.

 این دستگاه ها بسته به نوع امکاناتشان قیمتی بین 100 تا 500 دالر دارند که 
این هزینه یا در قالب فروش به طور یک جا در هنگام نصب یا به صورت لیزینگ 

در قالب اجاره به شرط تملیک ماهیانه از پذیرنده دریافت می شود.
 پ��س از نصب، پایانه ه��ا احتیاج به تنظیم و راه ان��دازی دارند که معموال این 

مرحله به طور رایگان توسط PSP انجام می شود. 
 در م��ورد پذیرندگان آنالین که پذیرنده پرداخت ب��دون حضور کارت6 مانند 
پرداخت تلفنی یا اینترنتی هس��تند و نیاز ب��ه نصب فیزیکی پایانه فروش ندارند، 

نرم افزارهای پایانه مجازی جایگزین دستگاه POS می شود. 
 از جمل��ه این پایانه ها، بس��ته های نرم افزاری مانند PCCharge ارایه ش��ده 
توس��ط شرکت Verifone و ICVerify شرکت FirstData و نرم افزارهای سبد 
خرید7 یا مدیریت س��فارش 8  اس��ت که به طور مستقیم پذیرنده را جهت پرداخت 

به PSP متصل می کنند، هستند.

توافق سطح خدمات9
این گزینه بخش��ی از قرارداد اس��ت که مربوط به ضمانت PSP درباره س��طح 
کیفی خدمات ارایه ش��ده به پذیرنده اس��ت. از جمله این ضمانت ها فاصله زمانی 
به روزرس��انی خدمات یا تضمین سرعت زمان پاسخ به استعالم مشتری هستند. 

  PSP و م��دت زمانی را که طی آن PSP این گزینه حداقل اس��تاندارد خدمات
موظف به رفع مشکالت احتمالی است مشخص می کند.

نتيجه گيرى
در ایران برخالف س��ایر نقاط جه��ان، به دلیل فضای رقابتی ک��ه میان بانک ها 
وجود دارد، از فروش یا دریافت اجاره بها بابت دستگاه های POS ممانعت بعمل 
می آید که این موضوع منجر به قرار گرفتن چندین دستگاه POS در یک واحد 
تجاری ش��ده و منابع زیادی به هدر می رود. از طرفی با پیاده س��ازی کامل طرح 
ش��اپرك و استقالل بانک ها از ش��رکت های PSP به نظر می رسد اجرای کامل 
بندهای قرارداد میان پذیرنده و ش��رکت های PSP به رفع مش��کالت و فراهم 
کردن زیرس��اخت های پرداخت کشور همراستا با سیستم های پرداخت در جهان 

کمک بسزایی خواهد کرد.

پاورقي ها
1. Merchant Discount Rate                      2. Interchange
3. Refund                                                 4. Chargeback
5. Card-Present Payments                      6. Card-Not-Present Payments
7. Shopping Cart                                     8. Order Management Software
9. Service Level Agreement               
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 ارسال پیامك ثبت درخواست رفع سوء اثر چك برگشتی

پیامک ثبت درخواست رفع سوء اثر چک برگشتی برای مشتریان بانک توسعه صادرات ارسال می شود.
اداره امور ش��عب و بازاریابی این بانک اعالم کرد به منظور اطالع رس��انی به آن دس��ته از مش��تریانی که 
درخواست رفع سوء اثر از چک های برگشتی خود را دارند، این اداره خدمات اطالع رسانی سیستمی خود را 

از طریق ارسال پیامک از مرداد سال جاری راه اندازی نموده است.
پیش��تر مش��تریانی که به منظور ثبت درخواست رفع س��وء اثر در س��امانه بانک مرکزی، به بانک توسعه 

صادرات مراجعه می کردند، از اتمام مراحل بررسی این درخواست که شامل کنترل مدارك و مستندات برای رفع سوء اثر و آماده سازی 
اطالعات مربوطه برای ارس��ال به بانک مرکزی بود، مطلع نمی ش��دند. براس��اس این گزارش، س��امانه جدید امکان اطمینان خاطر 

مشتریان از اتمام بررسی و ثبت درخواست در بانک توسعه صادرات را فراهم می سازد. )اعتبار(

 افزایش سقف انتقال وجه پایا در بانك صادرات تا 500 میلیون ریال

س��قف انتقال وجه پایا در سیس��تم بانکداری اینترنت��ی بانک صادرات ایران به ملب��غ 500 میلیون ریال 
افزایش یافت. 

براس��اس این گزارش، بانک صادرات در جهت ارایه خدمات مطلوب، سامانه بانکداری اینترنتی را بر پایه 
بسترهای اینترنتی امن ایجاد نموده و این خدمات بدون محدودیت زمانی و مکانی قابل ارایه می باشد و 
دارای قابلیت های فراوان از جمله انتقال وجه، رویت صورتحس��اب، تعیین مبلغ، پرداخت اقساط، پرداخت 

قبوض و... اس��ت که تا پایان خردادماه س��ال 92 بیش از 264 هزار نفر از مشتریان ضمن عضویت در این سامانه به طور میانگین در 
ماه حدود هش��ت میلیون تراکنش مالی خود را با موفقیت به انجام رس��انده و در مجموع 22 هزار میلیارد ریال در خردادماه از طریق 

این سامانه مبادله شده است. 
بانک صادرات با بهره گیری از دس��تگاه رمزس��از لحظه ای One-time password( OTP( در محیطی کامال امن و بدون حضور 
فیزیکی در ش��عب اقدام به ارایه خدمات متنوعی نظیر تایید مبلغ چک، انتقال وجه به حس��اب های خود و دیگران، پرداخت قبوض 
خدمات ش��هری، مشاهده خالصه تسهیالت و... کرده و همچنین به منظور بهره مندی بیشتر مشتریان، ابزارها و روش های مطمئنی 

درنظر گرفته به گونه ای که صاحبان حساب با استفاده از دستگاه رمزساز قادر به ورود و استفاده از سیستم و انجام تراکنش است.
 www.bsi.ir نش��انی  ب��ه  بان��ک  ای��ن  وب س��ایت  ب��ه  اینترنت��ی  بانک��داری  خدم��ات  از  اس��تفاده  جه��ت  متقاضی��ان   

مراجعه کنند. )اعتبار(

 بانك رفاه، کارت مجازي پرداخت اقساط تسهیالت ایجاد کرد 

بانک رفاه به منظور رفاه حال مشتریان خود اقدام به تولید کارت مجازي پرداخت اقساط تسهیالت کرد. 
براساس این گزارش، این خدمت امکان پرداخت اقساط تسهیالت را از طریق انتقال وجه کارت به کارت 
روي هر یک از پایانه هاي بانک هاي عضو ش��تاب فراهم مي آورد. براي کلیه مش��تریان بانک رفاه که تا 
ابتداي خرداد ماه سال  جاري سابقه دریافت تسهیالت داشته و داراي رفاه کارت همراه نیز باشند، شماره 
کارت مجازي تولید شده است و این دسته از مشتریان مي توانند با مراجعه به پورتال اینترنتي بانک رفاه 

به نشاني www.refah-bank.ir شماره کارت پرداخت اقساط خود را دریافت کنند.

ش��ایان ذکر اس��ت سایر مش��تریان متقاضي این خدمت نیز مي توانند با مراجعه به ش��عب بانک رفاه، نسبت به دریافت شماره کارت 
پرداخت اقساط خود اقدام کنند. )موج(

 تاکید بر اهمیت دستگاه هاى پایانه فروش در همایش بازاریابی پست بانك ایران

مدیر عامل، اعضای هیات مدیره، مدیران امور، برخی روس��ای ادارات س��تادی، مدیران، روسای شعب و 
کارگزاران منتخب دفاتر خدمات پس��ت بانک ایران در اولین همایش بازاریابی ناحیه شرق و شمال شرق 
که طی روزهای س��ی ام و س��ی و یکم خردادماه سال جاری در مشهد مقدس برگزار شد، بر اهمیت نقش 

شبکه پایانه فروش خود در توسعه فعالیت های این بانک تاکید کردند.  
در ای��ن همایش »مهندس فراهانی« رییس هیات مدیره پس��ت بانک با اش��اره ب��ه ظرفیت  های فراوان 

پس��ت بانک در زمینه POS ،PIN PAD  و ATM اظهار داش��ت: »در حال حاضر 11 هزار دستگاه پایانه فروش شرکت ایران کیش 
متصل به حس��اب های پس��ت بانک در س��طح دفاتر خدمات بانکی و همچنین مراکز خرید و فروشگاه های کشور راه اندازی شده و تا 

پایان سال، 39 هزار دستگاه دیگر نیز راه اندازی می شود و باید از آن استفاده بهینه کنیم.«
در ادامه »حمید محمدی مقدم« مدیر شعب استان گلستان نیز ضمن مفید دانستن راه اندازی کارت خانواده و سرویس USSD اظهار 
داش��ت: »سرعت باالی ارتباط، کاهش هزینه های صاحب حس��اب، پشتیبانی خوب و پاسخگویی به موقع و لینک نمودن حساب های 

سیمایی دفاتر به پایانه های فروش از مهمترین مزایای دستگاه های پایانه فروش شرکت ایران کیش می باشد.« )روابط عمومی ایران کیش(

 تسهیالت خرید کاال و جعاله تعمیرات در قالب بن کارت

بانک رفاه از این پس مبالغ مربوط به تسهیالت اعطایی در قالب فروش اقساطی خرید کاالی مصرفی با 
دوام و جعاله تعمیرات مسکن را به صورت »بن کارت تسهیالت« در اختیار تسهیالت گیرندگان قرار می دهد.
گفتنی است، بن کارت های یاد شده برای تسهیالت مجدد قابل شارژ هستند. )روابط عمومی بانک رفاه کارگران(

 همراه بانك صادرات پاسخگوى یك  میلیون و 349 هزار مشترى 

تعداد مشتریان استفاده کننده از خدمات سیستم همراه بانک صادرات ایران در پایان خردادماه سال 92، از یک 
میلیون و 349 هزار کاربر گذش��ت که نش��ان دهنده رشد 21 درصدی نسبت به مقطع زمانی مشابه در سال 
91 است. این بانک ارایه خدمات را از طریق همراه بانک از سال 1387 آغاز نمود و تا پایان اردیبهشت ماه 
س��ال جاری بیش از یک میلیون و 349 هزار نفر از مش��تریان ضمن پیوس��تن به این سامانه، هر ماه به طور 
متوس��ط هشت میلیون تراکنش را از طریق آن انجام داده اند. آمارها بیانگر رشد 21 درصدی تعداد کاربران 

نس��بت به مقطع زمانی مش��ابه در سال قبل است. بانک صادرات از انتشار نخستین نس��خه همراه بانک تاکنون، چندین نسخه که در 
هر یک قابلیت های جدیدی ارایه ش��ده، منتش��ر کرده است. درحال حاضر آخرین نس��خه نرم افزار، نسخه 2,6 بوده و دارای امکاناتی از 
قبیل اطالع از مانده حس��اب، صورتحس��اب )سه گردش آخر(، انتقال وجه بین حساب های یک مشتری، انتقال وجه به حساب سپهری 
دیگران با س��قف محدود روزانه، اس��تعالم چک، تعیین مبلغ چک، پرداخت قبض از طریق حساب و کارت، دریافت اطالعات سه شارژ 
آخر خریداری شده، اعالم نرخ ارز، اعالم مفقودی کارت، دریافت و تغییر رمز حساب، اعالم سه تراکنش آخر حساب به صورت خودکار 

و... است. )روابط عمومی  بانک صادرات ایران(

Our Customers
اخبار مشتریان

اخبار مشترياناخبار مشتريان
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بخـش چهاردهم

v i e w  p o i n t
دیـــدگـاه

اداره روابـــط عـمــومـــی

چگونه مدير خود را اداره كنيد

منبع  
 آزبرن، كريستينا )1388( چگونه مدير خود را اداره كنيم، مترجم على فروزفر، نشر مبلغان

حد و مرزها را تعریف کنید
ش�ما و مديرتان در ايجاد و توس�عه روابط كارى موفقيت آميز، مسووليت مشترك داريد. برپايى روابط دوستانه و حسن تفاهم در كنار 

تعريف و درك مرزهاى حاكم بر نقش هايى كه برعهده داريد، نخستين گام به سوى يك شراكت اثربخش است.

ترسیم خطوط اصلی مسوولیت ها
ب�راى تعريف و تبيين مس�ووليت ها و وظاي�ف، راه هاى گوناگونى وجود دارند كه قراردادهاى اس�تخدامى با پرداخ�ت ماهانه، پرداخت 
س�اعتى و پرداخت در برابر كار معين، از جمله آنهاس�ت. درحالى كه الزم اس�ت با مديرتان در اين زمينه انعطاف پذير باش�يد، شناخت 
دقيق شغل، مسووليت ها و محدوده اختيارات نيز براى شما الزامى است. بايد بدانيد كه چه انتظاراتى از نقش و كاركرد شما مى رود و 
براى داورى درباره موفقيت در انجام وظايفتان چه معيارهايى را درنظر مى گيرند. درعين حال، الزم است درك روشنى از مسووليت ها، 

نقش ها و معيارهاى موفقيت مديرتان نيز داشته باشيد.

رسیدن به حسن تفاهم
شما بايد براى تسهيل و تسريع در برقرارى روابط سازنده و دوستانه با مديرتان فرصت هايى را بيافرينيد تا هر دو بتوانيد احساسات 
و هيجان�ات خ�ود را به راحت�ى بيان كنيد. در صورت ام�كان هر دو هفته يكبار با هم ديدار كنيد و ضمن بررس�ى روند پيش�رفت  كارها 
از ديدگاه ه�ا، نگرانى ه�ا و توصيه هاى يكديگر آگاه ش�ويد. اين ديدارها بهتر اس�ت به عنوان بخش�ى از گفت و گوهاى جارى و معمولى 
انجام گيرند و اصرارى به تش�كيل يك جلس�ه ويژه نداش�ته باشد. با اش�تياق و انگيزه به حرف هاى مديرتان گوش كنيد و توجه خود 
را بر خواس�ته ها و توصيه هايش متمركز كنيد. توجه كنيد كه چه چيزهايى را در اولويت قرار مى دهد و به تازگى چه تغييراتى در ش�يوه 
كار و ديدگاه هايش پديد آمده اس�ت. پس از توفيق در برقرارى روابط دوس�تانه و ايجاد حس�ن تفاهم، به راحتى مى توانيد خواس�ته ها 

و پيشنهادهاى خود را مطرح كنيد و براى سرعت بخشيدن به پيشرفت  كارها و حل مشكالت احتمالى، از مديرتان كمك بخواهيد.

تماس 

چشمی مستمر با 

مدیرتان داشته باشید و 

سوالتان را صریح و شفاف 

مطرح کنید

درباره 

مرزهای حاکم بر 

روابط خود با مدیرتان، 

پیشاپیش توافق 

کنید

هدف هایتان 

را با اموری که 

بیشترین اهمیت را نزد 

مدیرتان دارند، 

همسو کنید

انقالب در صنعت پرداخت
از هنگام وقوع بحران اقتصادی جهانی در س��ال 2008، فرهنگ و مفهوم اعتبار 
مشتری به شدت تغییر یافته است. از سه ماهه چهارم 2011 تا سه ماهه چهارم 
2012 اس��تفاده از تسهیالت اعتباری، 3/6 درصد معادل 25 میلیارد دالر کاهش 
یافت. هنوز هم موسس��ات مالی به سختی می توانند درآمد خود را بدون پذیرش 

ریسک ورود به یک حوزه جدید تجارت افزایش دهند.
استفاده از فناوری های پرداخت توسط مشتری نیز به سرعت در حال تغییر است. 
تقریبا نیمی  از بزرگس��االن آمریکایی از تلفن هوش��مند استفاده می کنند و از هر 
پنج نفر یکی دارای تبلت اس��ت. عالوه بر این، انتظار می رود که ش��مار کاربران 
تلفن هوش��مند تا س��ال 2015 به 138 میلیون نفر برس��د. نه تنها تعداد دفعات 
اس��تفاده از فناوری های تلفن همراه در حال افزایش اس��ت بلکه نحوه اس��تفاده 
هم متغیر اس��ت به ویژه شیوه مواجهه با ارتباطات و تراکنش های روزانه در بازار. 
تحقیقات نشان می دهد که 38 درصد از دارندگان تلفن هوشمند از آن برای خرید 
استفاده کرده اند و خرید کاالهای مجازی مثل موزیک، کتاب الکترونیک یا فیلم، 
لباس و زیورآالت، بلیت و رزروهای روزانه در صدر سبد خرید موبایلی قرار دارد.

پذیرن��دگان به خوبی تغییر در خرید و پرداخت مش��تریان را احس��اس کرده و به 
سمت روش های جدیدتر و کامل تر پرداخت متمایل شده اند. بنابر یافته های اخیر: 

 89 درصد از پذیرندگان با مقوله پرداخت موبایلی آشنایی دارند
 41 درصد ظرف چندس��ال آینده به ابزارهای پذیرش پرداخت موبایلی مجهز 

خواهند شد
 90 درصد دارای وب س��ایت هستند که از این تعداد 30 درصد 

قابلیت های سرویس موبایلی را داراست
 47 درصد از پذیرندگان معتقدند به کارگیری فناوری های پرداخت 

و بازاریابی راهی بسیار مهم برای بقا در مقابل رقیبان است.
این رویکردها چگونه بر کارکرد موسسات مالی اثرگذار است؟ برای 
بقا در بازار رقابت چه باید کرد؟ کسانی که عکس العملی نسبت به 
تغییرات نداش��ته و امکانات خود را همزمان یا با تاخیر بروزرس��انی 
کنند، با خطر از دس��ت دادن سود مواجهند که بخشی از آن ناشی 
از حض��ور یک رقیب تازه به نام »تازه واردان صنعت ارایه خدمات 

پرداخت« است.

تازه واردان خدمات پرداخت: يك تهديد جدى
میزان استفاده و استقبال پذیرندگان از شیوه های جدید پرداخت مثل PayPal و 

Amazon رو به افزایش است:

 استفاده از خدمات تازه واردان 7 درصد 

 استفاده از سیستم Checkout آمازون 7 درصد
 و استفاده از PayPal 3 درصد افزایش یافته است.

ب��ا وجود این ک��ه اغلب پذیرن��دگان از نظر دریافت خدمات مورد نیاز از س��وی 
موسسات مالی خود مطمئن هس��تند اما با احتیاط بسیار، به ارایه دهندگان جدید 
خدم��ات نیز نی��م نگاهی دارند. نود درصد از فروش��ندگان با س��رویس پرداخت 
درون-فروش��گاهی PayPal آشنا هستند. بیس��ت و سه درصد ظرف چند سال 
 PayPal آینده از این س��رویس اس��تفاده خواهند کرد و 53 درص��د می خواهند
به ایشان همه سرویس های مورد نیاز برای پذیرندگی را ارایه کند. 27 درصد نیز 

اعتماد و عالقه خود به آمازون را ابراز کردند.
موسس��ات مالی چه چیزی ب��رای عرضه به پذیرنده دارند که ت��ازه واردان فاقد 
آن هس��تند؟ بس��ته های قابل توجه خدمات و تخفیف، امنیت بیشتر و مهم تر از 
همه خدمات شخصی س��ازی ش��ده. در حقیقت، از س��ال 2009 تا 2011، درصد 
فروش��ندگانی ک��ه نام مدی��ر مربوطه خود در موسس��ه مالی س��رویس دهنده را 

می دانند، از 48 به 53 درصد افزایش یافته است.

خود- ارزيابى
»لویی��س ب��الت« یکی از مدی��ران ACI Worldwide معتقد اس��ت که افزایش 
درخواست های س��رویس پرداخت از سوی مشتریان و پذیرندگان یک امتیاز مهم 
برای بانک ها و موسسات اعتباری است. پرداخت الکترونیک فرصتی برای موسسات 
مالی فراهم می کند که با پردازش��گران پرداخت )که موجب اختالل 
و ایجاد فش��ار روی قیمت ها می ش��وند( مقابله کنند. وی همچنین 
می گوید تراکنش های فرد به فرد و پرداخت موبایلی فرصتی استثنایی 

برای موسسات مالی کوچک فراهم می کند تا خود را بازیابند.

سخن پايانى
تغیی��رات رفتار مش��تری موج��ب افزایش اس��تفاده از فناوری های 
موبایل ش��ده اس��ت. این اتفاق موسس��ات مالی را بر آن داشته که 
راهکارهایی جدید و خالقانه برای تطبیق خود با تغییرات بازار یافته 

یا ریسک از دست دادن موقعیتشان را بپذیرند.
با وجود این که تهدید تازه واردان نیز رو به تقویت است، موسسات 
مالی می توانند و باید بتوانند از فرصت های فراهم شده برای کسب درآمد بیشتر 
اس��تفاده کنند. مهمترین س��رویس های مورد توجه پذیرنده در تمامی  اوقات نیز 

ابزار، خدمات اختصاصی و امنیت است.

دورنماى پردازش پرداخت ها تحت تاثير عواملى همچون اقتصاد غيرقابل پيش بينى و فراگيرى چشمگير فناورى هاى تلفن همراه به طور قابل مالحظه اى 
تغيي�ر يافته اس�ت. موسس�ات مالى هم�واره در تب وتاب يافتن راه هاى جديد و كم ريس�ك براى افزاي�ش درآمد بوده و همزم�ان پذيرندگان به دنبال 
شيوه هاى خالقانه و متنوع پردازش پرداخت هستند. آنان اغلب به موسسات مالى خود از نظر ارايه خدمات پرداخت اعتماد دارند اما ميل به يافتن منابع 

جديد براى راهكارهاى تازه نيز در ايشان رو به افزايش است.
حال بايد ديد اين موسسات چگونه بايد از نابود شدن هرچه بيشتر فرصت هاى درآمدزايى خود جلوگيرى كنند. برنامه هاى پردازش پرداخت بانك ها چه 
امتيازاتى براى پذيرنده و موسسات مالى در بر دارد؟ در اين مطلب كه براساس تحقيقات كارشناسان شركت First Data تهيه شده، به  اين سواالت 

و داليل اهميت خدمات ارزش افزوده پايانه فروش پرداخته شده است.

منبع
 www.Firstdata.com
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موسسات مالى چه 
چيزى براى عرضه 

به پذيرنده دارند كه 
تازه واردان فاقد آن 
هستند؟ بسته هاى 

قابل توجه خدمات و 
تخفيف، امنيت بيشتر و 
مهم تر از همه خدمات 

شخصى سازى شده
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 اطاعت  و فرمان برداري و مراعات سلسله مراتب سازماني 
از ويژگي هاي  اصلى س�ازمان دهي ، رعايت  سلسله  مراتب  است . اهميت  اين  موضوع  باتوجه  به  لزوم  نظم  
و انضباط  و مش�خص  بودن  حيطه اختيار و عمل  كاركنان  روش�ن  مي ش�ود؛ به طوري كه  بدون  رعايت  آن ، 
شيرازه امور از هم  خواهد گسست  و بسياري  از تلخ كامي ها از همين جا سرچشمه مي گيرد. امام على )ع( 

رعايت سلسله مراتب سازمانى و لزوم اطاعت از مافوق را مورد تاكيد قرار مى دهد. 
امام علي )ع( در نامه اي كه به مالك اشتر نوشته، مي فرمايد:

«اي مالك تو بر آنان برتري و كس�ي كه تو را به حكمراني فرس�تاده، از تو برتر اس�ت و خدا برتر اس�ت 
از كس�ي كه اين حكومت را به دس�ت تو س�پرده و خواسته است كارش�ان را انجام دهي و آنان را سبب 
آزمايش تو قرار داده اس�ت. پس اى مردم، س�خن او را بش�نويد و امر و فرمانش را در آنچه مطابق حق 
است، پيرو باشيد، زيرا او شمشيري است از شمشيرهاي خدا كه تيزي آن كند نمي شود و زدن آن بي اثر 
نمى ش�ود پس اگر ش�ما را امر كند كه برويد، روانه ش�ويد و اگر فرمان دهد كه نرويد، بمانيد كه او پيش 

نمي افتد و برنمي گردد و رو برنمي گرداند و جلو نمي رود، مگر به دستور و فرمان من.» 



تفويض اختيار و مسووليت خواهى
تفويض اختيار را مى توان اختيار دادن به زيردس�تان براى انجام كارى به جاى خود تعريف كرد. تفويض 
اختي�ار را نباي�د به دس�تور دادن يا راهنمايى كردن در انجام كارى، اش�تباه گرف�ت. پايه تفويض اختيار، 

واگذارى قدرت به زير دست مى باشد، هرچند واگذارنده همچنان مسوول باقى خواهد ماند. 
در س�يره سياس�ى على )ع( اصل«تفويض اختيار و مس�ووليت خواهى» به عنوان يك  س�نت پايدار وجود 
داش�ت و آن حضرت به كارگزارانش با تكيه بر اي�ن اصل اختيارات تفويض  مى كرد و در مقابل اختيارات 

واگذارشده نسبت به مسووليت خواهى از آنان با حساسيت برخورد مى كرد.
آن ع�ده از ي�اران حضرت كه كام�ال مورد اعتماد بودن�د و از لحاظ توانايي هاي فك�ري و اجرايي، در حد 
بااليي قرار داش�تند، به سمت اس�تانداري مناطق حساس و بزرگ منصوب گشتند و حضرت تقريبا تمام 
اختيارات خويش را به عنوان ولي امر مسلمانان در آن مناطق به ايشان تفويض مي نمود و از اين رو، كليه 
امور مربوط به نظام اداري، قضايي، اقتصادي، ارتش و حتي بيان امور ديني، در اختيار ايش�ان بود. س�اير 

كارگزاران بر اساس امور محوله، از اختيارات كمتري بهره مند بودند. 
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�صا��ه با دو �ن از کار�نان سا�ی  ا�ان ��ش
محمدرضا مصطفايي متولد 1366 داراي ليسانس مكانيك و كارمند دفتر سمنان

در دوران دانش��جویي بر حسب سرگرمي و عالقه در طراحي و نصب دیوار و سقف کاذب در ساختمان ها 
و موسس��ات فعالیت مي کردم. بعد از تمام ش��دن درسم به پیشنهاد یکي از دوستان به ایران کیش آمدم و 

در حال حاضر کارمند دفتري استان سمنان هستم.
در ابتدا به عنوان کارش��ناس توس��عه با توجه به نحوه مناس��ب تعامل با مش��تري و اینکه در صورت رفع 
نیاز هاي مشتري ناراضي، تبدیل به مشتري وفادار خواهد شد و... تجربه هاي جالبي یافتم. همان طور که افزایش سطح رضایت مندي مشتریان 
با ارایه خدمات مطلوب یکي از خط مش��ي هاي ش��رکت است، یک پشتیبان با تامین نیازهاي اساسي پایانه پذیرنده و برخورد مودبانه و صداقت 

در گفتار و رفتار مي تواند در وفادار کردن پذیرنده نقش به سزایي داشته باشد.
به لطف خدا و همکاري و همت واالي کارمندان دفتر استان سمنان و کیفیت ارایه خدمات مطلوب به مشتریان و تقدیر و تشکرهاي بانک هاي 

عامل، شرکت ایران کیش در این استان از سایر رقبا مجزا و متمایز شده است.
یادم می آید که عدم واریز مبلغ تراکنش یکي از پذیرندگان طي س��یکل هاي منظم باعث برگش��ت خوردن چک و خدشه دار شدن اعتبار ایشان 
شده بود. ایشان با جمع نمودن چند نفر از زورگیران شهر و حمله به دفتر استان پول خود را طلب مي کرد. تنها شانسي که آوردیم ایشان آشناي 

یکي از همکاران از آب درآمد و در نهایت با صحبت و آرام کردن او از ریختن خون همکاران بي گناه منصرف شد.

مهدي افتخاريان متولد 1362 داراي ليسانس عمران و كارشناس پشتيبان دفتر سمنان

فرزند اول خانواده هس��تم و از طریق یکي از دوس��تان با شرکت ایران کیش آشنا شدم. یک سال 
به عنوان سرپرس��ت کارگاه عمراني مش��غول به کار بودم و در حال حاضر به عنوان نیروي پشتیبان 

در شرکت ایران کیش انجام وظیفه می کنم.
در ط��ول دوران کاري خ��ود در ایران کیش با صنوف مختلف آش��نا ش��دم که به من در بدس��ت 

آوردن تجربه کمک کرد. نقش و جایگاه واحد امور مش��تریان نقش بس��یار پررنگي در شرکت است که بیشتر باید به آن توجه شود. ارتباط 
با پذیرندگان بیش��تر از س��وي این واحد بوده که پش��تیبانان با باالبردن و ارزش گذاري براي پذیرنده و توجه به خواس��ته هاي به حق آن ها 
مي توانند ارتباط پذیرندگان با ش��رکت را بهبود بخش��ند. من ماهنامه یاریاران شرکت را مطالعه مي کنم. این ماهنامه براي باالبردن دانش 

فني و گاه نحوه ارتباط با پذیرنده خیلي تاثیرگذار بوده است.
در س��ال 89 یکي از ش��عب بانک صادرات با من تماس گرفت و ریاست شعبه درخواست داشت هرچه سریع تر به آن شعبه بروم. از قضا در 
حال پارك روبه روي آن ش��عبه بودم و درحالي که با رییس ش��عبه صحبت مي کردم وارد آن بانک ش��دم. رییس شعبه خیلي متعجب به من 

نگاه مي کرد.

محمدرضا مصطفايي از زحمات رییس محترم دفتر، جناب آقاي شمسیان تشکر مي کنم و آرزوي توفیق همه همکاران محترم را از خداوند خواستارم.

مهدي افتخاريان مهم نیست که کجایي مهم این است موثر باشي.
حرف آخر

اصول مديريتى و سازمان دهى امام علي(ع)

منبع  
 سيد حميد محمدى )1392(، سازماندهى در حكومت پنج ساله امام على )ع(، دانشگاه آزاد اسالمى واحد تهران شمال 



......تولد

س�ركار خانم س�ميه بيرامي، جناب آقاي محمدحسن بيگي، جناب 
آقاي سعيد محمودي، سركار خانم مريم صفيلي، جناب آقاي رسول 

تربتي نژاد، جناب آقاي مهدي مهروز، جناب آقاي جواد قاسمي

با تق��ديم صم�يم�انه ترين شادباش ها به يمن تولد فرشته كوچكتان، 
آرزومنديم لحظات زندگيتان سرشار از شادى هاى پردوام باد.

......تشكر

جناب آقاى شيمى مدير محترم عمليات
طى نام�ه اى از عملكرد س�ركار خانم مرضيه صف�رزاده )نيروى ثبت 
pm(، پرس�نل فعال و كوش�اى دفتر كرمان به دليل دقت الزم در امر 

بروزرسانى اطالعات پذيرندگان، تقدير و تشكر كرد.

براى اين همكار ساعى آرزوى موفقيت هاى بيشتر داريم.

......انتصاب
جناب آقاي محمدجمال رحيمي  

)انتصاب به عنوان معاونت فناوري اطالعات( 
انتص�اب ش�ما را تبري�ك گفت�ه و برايت�ان موفقي�ت روزاف�زون 

خواستاريم.

جناب آقاي امير فروزان مقيمي 
)انتصاب به عنوان مدير امور تعمير و نگهداري پايانه هاي فروش(

انتص�اب ش�ما را تبري�ك گفت�ه و برايت�ان موفقي�ت روزاف�زون 
خواستاريم.
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