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خود آن را دریافت نمایید. 

در صفحــه 2 تا 7 تــالش کردیم مهم ترین 

خبرهای ایران کیــش  و البته خبرهای مهم 

صنعت پرداخت را پوشش دهیم. در صفحه 8 و 

9 در یادداشتی از مدیر عامل سعی شده است 

نگاه درســتی از وضعیت زمان حال و مفهوم 

تغییر ارائه شود. در صفحه های 10 و 11 نگاهی 

انداخته ایم به آخرین نســخه سند راهبردی 

ایران کیش و همین طور در صفحه های 12 و 

از مهمترین دستاوردهای  13 یک  تایم الین 

ایران کیش از ابتدا تا امروز را منتشر کرده ایم. 

ســعی کردیم در صفحه هــای 14 و 15 یک 

گزارش تصویری از مهم ترین فعالیت های اخیر 

شــرکت ارائه کنیم. صفحه های 16 و 17 هم 

گزارشی از حضور ایران کیش در نمایشگاه کار 

شریف داریم. در صفحه 18 و 19 نیز مقاله ای در 

خصوص دو شرکت فینتک مطرح دنیا منتشر 

کرده ایم و همچنین معرفی نخستین جشنواره 

فرهنگی هنری مسیر سبز و در صفحه 20 و 

21 گزارشی در خصوص چرایی استفاده ایران 

نمایش  بــا صفحه  کارت خوان های  از  کیش 

لمسی داشته ایم و در صفحه های 22 و 23 نیز 

گزارشی در خصوص جشنوراه پات ایران کیش 

ارایه کردیم.

پرداخت سبز نشریه داخلی شرکت کارت اعتباری ایران کیش  .   شماره 4 از سری دوم
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خبرکوتاه

شــرکت کارت اعتباری ایران کیش در همایش 
ملی محیط زیست، موردتقدیر قرار گرفت. در این 
همایش که با حضور مســئولین کشوری برگزار 
شد، به دلیل فعالیت های شــرکت ایران کیش 
در حوزه محیط زیســت از دکتر صادق فرامرزی 

مدیرعامل این شرکت قدردانی شد.
 شــرکت کارت اعتبــاری ایران کیــش که با 
شــعار مسیر سبز پرداخت به فعالیت هایش در 
حوزه پرداخت الکترونیــک ادامه می دهد، در 
راستای مسئولیت های اجتماعی خود کمک به 

محیط زیست را در دستور کار قرار داده است.
گفتنی است بازسازی و سبز کردن مدرسه ای 
در شــهرری، پرهیز از صرف هزینه در راستای 
چاپ سررســید و بروشــورهای تبلیغاتی غیر 
الزم، تهیه و کاشــتن چندین هــزار نهال در 
کل کشــور، تهیه و تألیف کتاب برای کودکان 
و نوجوانان به نام »من زمین را دوســت دارم« 
در جهت آشــنایی آن ها با پرداخت الکترونیک 
و با محوریت حفظ و احترام به محیط زیســت؛ 
تغییــر نام روابط عمومی بــه روابط عمومی و 
مسئولیت های اجتماعی، ازجمله سایر اقدامات 

این شرکت، در حیطه محیط زیست است.

اپلیکیشــن خودشــان  که پرداخت ها در 
انجام شود؛ اما طبق اعالم شرکت شاپرک، 
نمی تــوان ورود کارت و رمــز را در داخل 
اپلیکیشن یک شــرکت ثالثی که شرکت 
پرداخت الکترونیک نیســت قرار داد. اگر 
اپلیکیشــنی که متعلق به شرکت پرداخت 
الکترونیک نباشد، شــماره کارت و رمز را 
بگیرد از ســمت بانک مرکزی منع خواهد 
شد؛ بنابراین ما سعی کردیم ایده ای بدهیم 
تا توسعه دهندگان بتوانند فرایند پرداخت 
دقیق و راحتی را در اپلیکیشن خود ایجاد 

کنند.«
او گفت: »برای اینکه به این مهم برسیم یک 
درگاه موبایلی درست کردیم، در این درگاه 
ایران کیش  اپلیکیشــن  می توانید  موبایلی 
را فرا بخوانید، اپلیکیشــن ایران کیش چه 
برای اندروید و چه برای آی اواس، می تواند 
پرداخت را انجام دهد و پاســخ پرداخت را 
به اپلیکیشــن هدف برگردانــد. این باعث 
می شود تا توســعه دهندگان اپلیکیشن ها، 
استقاللشــان را حفظ کنند، وابســتگی به 
شرکت پرداخت الکترونیک نداشته باشند 
و به هدف خود نیز برسند. به این تکنولوژی 

خرید درون برنامه ای می گویند.«
طبــری در ادامه این همایش از ابزار خرید 
درون برنامه ای ایران کیــش رونمایی کرد 
و نحوه اســتفاده آن را بــه تمام حاضرین 
نویسان، صاحبان شرکت ها  برنامه  ازجمله 

و استارت آپ های مختلف نشان داد.

ابزارهای خرید درون برنامه ای ایران کیش در 
 »iOS« نخستین همایش توســعه دهندگان

رونمایی شد.
پیمان طبری معاون فناوری اطالعات شرکت 
کارت اعتباری ایران کیش با ابراز خوشــحالی 
از حضور در جمع کســانی که با تکنیک های 
»آی اواس« آشــنا هستند گفت: »ایران کیش 
همواره ســعی کرده است تا از نوآوران عرصه 
تکنولوژی اســتقبال کند، در دو ســال اخیر 
تالش های بســیاری شــده تا اپلیکیشن ها و 
برنامه هایی در راســتای پرداخت ارائه دهیم. 
برنامه هایــی که بــا تکنولــوژی روز، بتوانند 

پاسخگوی پرداخت ها باشند.«
او ادامــه داد: »آقــای فرامــرزی به عنــوان 
مدیرعامــل ایــران کیــش، شــعاری به نام 
اکوسیســتم پات مطرح کردنــد و ما در این 
راستا، می خواهیم ارائه خدمات پرداخت کشور 
در قالب درگاه های متعدد به توسعه دهندگان 
تســهیل شــود. درگاه های پرداخت شــامل 
اینترنت  کارت خوان،  دستگاه  اپلیکیشن های 

و موبایل است.«
طبری در راستای رونمایی از ابزارهای خرید 
درون برنامــه ای شــرکت ایران کیش گفت: 
»توسعه دهندگان اپلیکیشن ها انتظار داشتند 

از شرکت کارت اعتباری 
ایران کیش تجلیل شد

رونمایی از ابزارهای خرید درون 
برنامه ای ایران کیش

خبرداغدر همایش توسعه دهندگان iOS ایران انجام شد

ســرویس اســتعالم آنالین پرداخت قبوض بــه روی درگاه های پرداخت 
الکترونیــک شــرکت کارت اعتباری ایران کیــش پیاده ســازی و آماده 

بهره برداری شد.
پیمان طبری معــاون فناوری اطالعات شــرکت ایران کیــش دراین باره 
گفت:»پس از 3 تا 4 ماه تالش برای به تحقق پیوستن این طرح، هم اکنون 
با شهرداری مشهد و مشارکت بانک تجارت، فاز 1 این سرویس را اجرایی 
کرده ایم و تالش داریم تا این سرویس در تمام شهرداری ها عملیاتی شود.«
وجود این ســرویس باعث چابکی بیشــتر ســازمان ها و ســریع تر شدن 
عملیــات آن ها می شــود، از طرفی دیتاهای ســازمان های بزرگ با وجود 
چنین سرویســی به روزتر خواهد شد. از ســویی سرویس آنالین استعالم 
پرداخت قبوض، می تواند برای شرکت ما نیز فرصت قراردادهای انحصاری 
با سازمان های بزرگ را فراهم سازد، این موضوع برای شرکت های پرداخت 

چه از بعد مشتری مداری و چه از بعد درآمدی بسیار مفیداست.

در دیداری که دکتر صادق فرامرزی مدیرعامل شــرکت ایران کیش با حجت االســالم سید 
حمیدرضا هاشــمی گلپایگانی بنیان گذار »خانه ای بی ایران« داشــت، این شرکت حمایت 
همه جانبه مــادی و معنوی خود از خانه ای بی و بیماران تحت پوشــش این مرکز را اعالم 
کرده اســت. اپیدرمولیز بولوســا یا همان ای بی یک بیماری ارثی در بافت های پوستی است 
که در پوســت و غشای مخاطی ایجاد تاول می کند. شیوع این بیماری 1 در ۵۰۰۰۰ است. 
شــدت بیماری از مالیم تا کشــنده تغییر می کند. این بیماری از یــک جهش ژنتیکی در 
کراتین یا کالژن ایجاد می شــود این بیماری در تمامی گروه های قومی و نژادی رخ می دهد 
و به طور مســاوی بر مردان و زنان اثر می کند. درنتیجه، پوست به شدت شکننده خواهد شد 
و کوچک ترین اصطکاک یا آسیبی الیه های پوستی را جدا کرده و ایجاد تاول می کند. افراد 
دچار شده به این بیماری در معرض ریسک سرطان پوست می باشند. مبتالیان به ای بی درد 

خود را با سوختگی درجه سه قابل مقایسه می دانند.

پیاده سازی سرویس استعالم آنالین 
پرداخت قبوض شرکت ایران کیش

حمایت ایران کیش از خانه ای بی ایران

دستاورد
News Roomاتاق خبر

احمـد هـادی پـور معـاون طـرح و برنامـه 
»ایران کیـش  گفـت:  ایران کیـش  شـرکت 
هـای  شـرکت  برتریـن  از  یکـی  به عنـوان 
پرداخـت کشـور، بالقوه تریـن و پرتیراژترین 
ارائـه  قابلیـت  پذیـرش  ابزارهـای  شـبکه 
خدمـات تحـت NFC را داراسـت. ایران کیش 
نزدیـک بـه 7۵۰ هزار دسـتگاه پـوز منصوبه 
دارد کـه نزدیـک بـه 3۰۰ هزار مـورد از این 
قابلیـت  و  اسـت   NFC دارای  دسـتگاه ها، 
انجـام تراکنش هـای بـدون کارت، از طریـق 
طریـق  از  یـا  و  الکترونیـک  پـول  کیـف 
ایـن شـرکت  را دارد.   NFC سـیم کارت های 
بسـتر آمـاده و کامـل NFC را در اختیار دارد. 
بـه همـه اپراتورهایـی کـه خدمـات NFC را 
بتواننـد از طریـق سـیم کارت ارائـه دهنـد و 
یـا از هـر طریقـی آن را به حسـاب بانکـی یا 
کیـف پـول الکترونیکی متصل کننـد، اعالم 
می توانـد  به راحتـی  ایران کیـش  می کنیـم 
خدمـات این حوزه را در 3۰۰ هزار دسـتگاه 
جامعـه  و  کـرده  راه انـدازی  کارت خـوان 
سـایر  بـه  نسـبت  را  وسـیع تری  به مراتـب 
شـرکت ها در خدمـات NFC ارائـه دهـد.«

علـی سـیروس کبیـری مدیـر پـروژه ارزیابی و 
بهبود عملکرد شـرکت ایران کیـش، گفت: »با 
توجـه بـه آن کـه سیسـتم گزارش دهی سـابق 
ایـن شـرکت، فاقـد ویژگی هـای الزم سـامانه 
هـوش تجـاری بـود، از اوایـل سـال گذشـته 
به طورجـدی بـرای تکمیـل و استانداردسـازی 
ایـن سـامانه اقـدام کردیم.  اولیـن اتفاق خوبی 
کـه در تکمیـل هوش تجـاری صـورت گرفت، 
تهیـه مسـتند تعاریـف و ایجاد زبان مشـترک 
در واژه هـای کلیـدی و کاربـردی سـازمان بود. 
امـری کـه گزارش های سـامانه هـوش تجاری 
را دقیق تـر کـرد، قـدم بعـدی ایجـاد مسـتند 
بـرای گزارش هـای موجـود و سـازمان دهی و 
به طوری کـه  بـود،  گزارش هـا  کـردن  مرتـب 
دارای  امـروز  تـا  تولیـدی  تمـام گزارش هـای 
مسـتند هسـتند. یکـی از مسـائلی کـه به طور 
خـاص بایـد در هـوش تجـاری وجـود داشـته 
باشـد، گزارش هـای تحلیلـی و نتیجه گیـری از 
ایـن گزارش هاسـت.  بـه همیـن علـت واحدی 
جهـت طراحی سـامانه های اطالعاتی و تحلیل 
داده هـا یـا داده کاوی راه انـدازی شـد تـا تـوان 
بررسـی گزارش هـای واحدهای مختلـف ایجاد 

شـده و بتـوان آن هـا را تحلیـل کرد.«

بزرگ ترین بستر 
 ،NFC تراکنش های تحت
متعلق به ایران کیش است

تکمیل و راه اندازی 
سامانه هوش تجاری

 دستاورد جدید ایران کیش؛ معاون طرح و برنامه ایران کیش:

در همایش ملی محیط زیست

ایران کیش
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ایران اتاق خبر

خبرکوتاهخبرکوتاهخبرکوتاه

مرکز ارتباط مشــتریان بانک تجارت با شماره 
تماس 1۵۵4 خدمات ویژه خود به مشــتریان 
را به صورت خدمات 24 ســاعته در هفت روز 
هفتــه ارتقاء داد. مقــدم مدیرعامل این بانک، 
در مراســم افتتاح مکان جدید این مرکز که با 
حضور مدیران بنیاد بین المللی غدیر برگزار شد، 
گفت: وظیفه اصلی ایــن مرکز از زمان آغاز به 
کار در سال 1386، ارائه اطالعات، پاسخگویی 
به ســؤاالت و رفع مشکالت احتمالی مردم در 
خصوص خدمات الکترونیک و مســائل بانکی 
بوده اســت. وی افزود: کارشناســان این مرکز 
دارای اطالعــات کامل در خصــوص خدمات 
بانکی هستند و با ارتقای سامانه های نرم افزاری 
و تجهیزات سخت افزاری مرکز ارتباط مشتریان 
بانــک تجارت، از این پــس خدمات این مرکز 
به صورت شبانه روز در تمام ایام هفته حتی ایام 
تعطیل به مشتریان ارائه می شود. مرکز ارتباط 
مشــتریان بانــک تجارت همچنیــن عالوه بر 
دریافت انتقادات و پیشنهادات هم وطنان با ارائه 
اطالعات در خصــوص خدمات گوناگون بانکی 
همچون کارت، موبایل بانــک، اینترنت بانک، 
تلفن بانک و شرایط و نحوه دریافت تسهیالت، 
به عنوان مشاور امین و دستیار بانکی مشتریان 

عمل می کنند.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( 
با بیان اینکه همکاری بانک ها ازجمله ســپه 
و ملت با قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء 
)ص( ســتودنی و قابل تقدیــر اســت اظهار 
داشــت: انتظــار داریم ایــن همکاری ها در 
جهت دســت یابی به اهداف و سیاست های 
اقتصاد مقاومتی در آینده نیز گسترش یابد. 
سردار عبدالهی اشاره نمود بانک های سپه و 
ملت در حمایت از طرح هــای بزرگ و ملی 
قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء )ص( نقش 
مؤثری داشته و برای اجرای پروژه های ملی 
و زیربنایی همکاری مطلوبی با قرارگاه دارند. 
وی با بیان اینکه بانک ســپه بانک بزرگ و 
با اصالتی اســت و ما از خدمات بانک ســپه 
به خوبی یــاد می کنیم و هر جا که الزم بوده 
اســت از آن حمایت کرده و می کنیم گفت: 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( در تحقق 
فعالیت های اقتصادی کشــور نقش بسزایی 
دارد. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء 
)ص( اظهار داشت: این قرارگاه در حال حاضر 
در حوزه هــای مختلفی ازجملــه پروژه های 

عمرانی و کشاورزی نیز فعالیت دارد.

دکتر علی صالح آبــادی گفت: امروز به ویژه 
در ســال های اخیر و بعــد از بحران جهانی 
تغییــرات زیادی در نظــام مالی جهان رخ 
داده اســت که ایــن تغییــرات به ویژه در 
نوع نظارت ها و ســاختارهای بانکی اعمال 
شده اند. به گفته وی تدوین قانون بانکداری 
ما مربوط به ســال 62 اســت و بنابراین با 
توجه به بازارهــای مالی در حال تکامل در 
جهان الزم است ما هم متناسب با تحوالت 
روز دنیا برخی ســاختارها را تغییر داده یا 
بانک توســعه  تکمیل نماییــم. مدیرعامل 
صادرات تشــریح کرد: یکی دیگــر از ابعاد 
اصالحی که مطرح می شــود، جدایی حوزه 
نظارت از سیاســت گذاری پولــی در بانک 
مرکزی اســت که بســیاری از کشورها این 
ســاختار را دارند. این مقام مســئول افزود: 
در چنین ساختاری بانک مرکزی مسئولیت 
سیاست های پولی را دارد و به عبارتی تحت 
عنوان سیاســت گذار عمل می کند؛ در کنار 
آن نیز یک بدنه مســتقل کــه تنها وظیفه 
نظارت را بر عهده دارد و مســتقل از حوزه 

سیاست است وجود خواهد داشت.

نشــریه بنکر در آخرین رتبه بندی خود بانک 
صادرات ایران را به عنوان برترین بانک ایرانی 
در میان هزار بانــک برتر جهان معرفی کرد. 
این برای چندمین سال متوالی است که بانک 
صادرات ضمن قرار گرفتن در بین هزار بانک 
برتر جهان با رتبه ای مناســب، توانست رتبه 
نخست را نیز در بین بانک های کشور به خود 
اختصاص دهد. در گزارش سال 2۰16 بنکر، 
صادرات توانست جایگاه 264 در بین 1۰۰۰ 
بانک برتر دنیــا و رتبه اول در بین بانک های 
ایرانــی را به دســت آورد و جایــگاه خود را 
در آخرین رتبه بندی انجام شــده نســبت به 
رتبه بندی ســال 2۰1۵ میــالدی 14 درجه 

ارتقاء بخشد.
رتبه بندی که از ســوی نشــریه بنکر صورت 
قابل اتکاتریــن  و  رســمی ترین  می گیــرد، 
رتبه بنــدی بانک های برتر جهان به شــمار 
می آید و بــا عنوان هزار بانــک برتر دنیا در 
این نشــریه منتشر شده اســت؛ که موفقیت 
ارزشمند کســب شده توســط بانک متبوع 
حاکی از ساختار پایدار، استحکام مالی، ثبات 
شــاخص های مهم و تأثیرگذار اســت. بنکر 

هرساله بر اساس شاخص های کمی و کیفی، 
بانک های برتر در سراســر دنیا را رتبه بندی 
و معرفــی می کند، در گــزارش اخیر آن که 
مربوط به ســال 2۰16 میالدی است، بانک 
صادرات ایران موفق شده است عنوان برترین 
بانک ایرانی در رتبه بندی این نشــریه معتبر 
بین المللــی را برای چندمین ســال متوالی 

حفظ کند.
محمدرضا عرفانی، عضــو هیئت مدیره بانک 
صادرات هــم گفت: فعالیــت و رویکردهای 
این بانک منشأ تحوالت سازنده ای در صنعت 
بانکداری شــده زیرا که این اقدام با عشق به 
خدمت تلفیق شــده بود و با سرعت مطلوب 
اقصــی نقاط کشــور را فراگرفــت و مردم از 
خدمات گســترده آن بهره مند شدند. وی در 
ادامه با اشــاره به نقش بانــک صادرات ایران 
در توســعه صنعتی و اقتصادی کشور اظهار 
داشــت: بانک نقــش مهمــی در عرصه های 
مختلــف به خصوص در زمــان دفاع مقدس 
همچون سهمیه بندی ارزاق عمومی، سوخت 
و دوران بازســازی پس از جنگ داشت و در 

دوران کنونی نیز نقش تأثیرگذاری دارد.

مرکز ارتباط مشتریان بانک 
تجارت 24 ساعته شد

 در آخرین رتبه بندی نشریه بین المللی بنکر 

همراهی بانک سپه در 
اجرای پروژه های زیربنایی

اصالح دوالیه ای در نظام 
بانکی کشور

صادرات برترین بانک ایرانی
 در میان هزار بانک جهان

مقدم خبر داد

پیشنهاد مدیرعامل بانک توسعه صادراتدر پروژه های ملی رقم خورد

خبرداغ

مدیرعامل بانک رفاه گفت: حمایت مالی از بنگاه های خرد و متوســط برای رفع 
بحران رکود اقتصادی در کشور مؤثر و با اهمیت است.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر محمدعلی سهمانی در جمع 
کارکنان این بانک در سیســتان و بلوچســتان گفت: امیدواریم با تأمین منابع 
توســط نظام بانکی، بنگاه ها و مؤسسات دارای مشــکل مجدداً فعال و اشتغال 
پایــدار به وجود آید. در ادامه این ســفر مدیرعامل بانــک رفاه و هیئت همراه 
در جلسه شــورای هماهنگی دستگاه های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســتان حاضر شدند. دکتر ســهمانی در گفت وگو با اعضای شورا بر 
آمادگی بانک رفاه در راســتای تحقــق اهداف دولت یازدهم تأکید کرد و اظهار 
داشــت: بانک رفاه آمادگی دارد تا با همکاری کامل با دستگاه های زیرمجموعه 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیشــبرد اهداف تدوین شــده دولت نقش 

مؤثری ایفا کند.

بر اساس اعالم نشریه بنکر در رتبه بندی بانک های اسالمی؛ بانک کارآفرین در سال 2۰1۵، رتبه دوم 
در بین بانک های اســالمی جهان را به خود اختصاص داد. این رتبه بندی توسط این نشریه در میان 
36۰ بانک و موسسه مالی اسالمی در بیش از 4۰ کشور جهان انجام شده است. بر اساس این گزارش، 
بانک های اســالمی در سال گذشته میالدی سودی معادل 12/۵ میلیارد دالر با متوسط نرخ بازدهی 
دارایی 1/1 درصد کســب کرده اند. در این میان، نقش بانک ها و مؤسسات مالی ایرانی در میان 36۰ 
بانک تجاری و تخصصی، شرکت های بیمه و مؤسسات مالی و اعتباری، چشمگیر است و این مؤسسات 
ازنظر حجم دارایی ها در باالترین ردیف های این رتبه بندی قرار دارند. بنا بر اعالم نشریه بنکر، ارزش 
کل دارایی های منطبق بر شــریعت در جهان یک هزار و 273 میلیارد دالر است که بانک های کاماًل 
اســالمی مبلغ ۹46 میلیارد دالر آن را در اختیار خود دارند. از مجموع این 36۰ موسســه که در 4۰ 
کشــور جهان واقع شده اند، 24۹ موسســه به طور کامل خدمات اسالمی ارائه می دهند و 111 بانک 

تجاری با داشتن باجه های مخصوص خدمات مالی اسالمی به عرضه خدمات می پردازند.

حمایت مالی بانک رفاه کارگران از 
بنگاه های خرد و متوسط 

کسب رتبه دوم توسط بانک کارآفرین ازنظر شاخص بازدهی دارایی درجهت رفع بحران رکود انجام شد
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خبرکوتاه

حاال کســانی که از کارت های مسترکارت در 
هنگ کنگ استفاده می کنند این امکان را دارند 
کــه از اندروید پی اســتفاده کنند. جنگ بین 
اندروید پی و اپل پی هر روز جدی تر می شــود و 
البتــه نباید ال جی و سامســونگ را هم از قلم 
انداخت کــه تالش می کنند برنــده این بازی 
باشند. هرچند که هنوز نفوذ ابزارهای پرداخت 
موبایلی در جهان به کنــدی صورت می گیرد 
اما بســیاری از شرکت های فناوری بر روی این 
شیوه از پرداخت حســاب ویژه ای باز کرده اند. 
اندروید پی پیش از این در ســنگاپور و استرالیا 
راه اندازی شده بود و هنگ گنگ سومین کشور 
در جنوب شــرق آسیا است که این فناوری به 
آنجا نفوذ کرده است. از اندروید پی هم می توان 
برای پرداخت در فروشــگاه استفاده کرد و هم 
برای خرید از طریق اپلیکیشــن. پیمایش های 
اخیر مسترکارت نشان داده است که دو نفر از 
هر پنج  نفر در هنگ کنگ از طریق گوشی های 
هوشــمند خریدش را انجــام می دهد و روند 
استفاده از کیف پول دیجیتالی در حال افزایش 

است.

شرکت های کوچک را هدف قرار می دهد.
مایــکل الِون، مدیر اجرایی این شــرکت 
می گوید: »ما اعتقاد داریم نیاز به داشــتن 
پرداخت هــای برون مرزی به طــور جهانی 
فراگیر شــده اســت. هرروزه شرکت های 
بیشــتری به تراکنش هــای بین مرزی نیاز 
پیــدا می کنند. در این میان، شــرکت ها و 
سیســتم هایی که ارائه دهنده این خدمات 
به شــرکت ها هســتند، خدمــات خود را 
برای شــرکت های کوچک تر مناسب سازی 
نکرده اند. این گونه شــرکت ها دسترســی 
آسان، استفاده آســان، امکان دستیابی به 
قیمت های مناســب و یا سادگی شفافیت 
مالی الزم را آن طور که شرکت های بزرگ 
دارند، در اختیار ندارد. بنابراین، کارنســی 
کلــود به عنوان یــک پلتفرم فنــاوری به 
وجود آمده که دنیایی از انواع پول ها را در 
عین ســادگی و هزینه های پایین به طیف 
وسیعی از کســب وکارها ارائه می دهد که 
قباًل این امکانات را در اختیار نداشتند. ما 
در حدود صد مشــتری داریم که از طریق 
رابط نرم افزاری به پلتفرم پرداخت های ما 
دسترسی دارند و نرم افزارهای کاری خود 
را مســتقیماً از طریق پلتفرم های ما وارد 

بازارهای پولی می کنند.«

هر روز چهره پرداخت در دنیا بیشتر از پیش 
تغییر می کند. فناوری ها و کاربردهای مختلف 
فناوری شــرایطی را ایجاد کرده است که هر 
سال شاهد تغییرات شــگرفی در شیوه های 
پرداخت هســتیم. محاسبات ابری به کاربران 
اجازه می دهد به تمــام برنامه های کاربردی 
و اســناد خود از هرجایی در دنیا دسترســی 
پیدا کنند. کارنسی کلود با استفاده از راهکار 
ابری در حوزه پرداخت های بین المللی موجب 
تغییر روند در حوزه انتقال پول شده و آن را 

به سرویس مالی شــفاف و کم هزینه ای برای 
مشــتریان و کســب وکارهای کوچک تبدیل 
کرده اســت. حجم عظیمــی از تراکنش های 
برون مرزی وجود دارد که مناسب شرکت های 
بزرگ و چندملیتی است، اما یک بازار بزرگ 
و دســت نخورده از شرکت های کوچک تر نیز 
وجــود دارد که بــه پرداخت های برون مرزی 
نیازمند اســت. کارنســی کلود یک شرکت 
اســتارت آپی فعــال درزمینــه پرداخت های 
برون مــرزی اســت کــه نیازهــای این گونه 

 اندروید پی 
به هنگ گنگ رسید

بازی خرگوش ها 
در زمین بازی خرگوش ها

خبرداغ

استرایپ این روزها به شــرکتی تبدیل شده که جایگاهی افسانه ای یافته 
 MIT اســت. سال 2۰1۰ پاتریک کولیسون دانشــجوی سال دوم دانشگاه
به همراه برادر جوان تر خود به نام جان که دانشــجوی ســال اول دانشگاه 
هاروارد بود، تمام وقت خود را صرف »اســترایپ« کردند. پاتریک در دوران 
نوجوانی خود یکی از اعجوبه های برنامه نویســی ایرلند بود. او در آن زمان 
نرم افزاری توســعه داده بود که به فروشندگان در مدیریت کسب وکارشان 
کمک می کرد. آن ها اولین شرکتشان را سال 2۰۰8 به مبلغ ۵ میلیون دالر 
فروختند. پس ازآن زمانی که این دو برادر دانشــجوی دوره ی کارشناسی 
بودند برنامه ی جدیدی توســعه دادند که بعدها توانستند آن را به ایده ی 
جهانی »پرداخت آنالین، آسان تر از همیشه« تبدیل کنند. پاتریک می گوید: 
»نسل اول شرکت های اینترنتی صرفاً روی اینترنت فعالیت می کردند، اما 
تراکنش ها و معامالت، بخش اصلی مدل کســب وکارها را تشکیل می دهد 
و سرعت بخشیدن استرایپ به این کار باعث شده که باارزش ترین شرکت 

خصوصی فین تک آمریکا باشد.«

کانادایی ها می توانند با PayBySky هزینه پارکینگ را به شیوه جدیدی پرداخت کنند. 
سرویس PayBySky از دستگاهی به نام Skymeter استفاده می کند که درون وسایل 
نقلیه تعبیه می شــود و موقعیت جدید یک وسیله نقلیه را به دست می آورد. به این ترتیب، 
این دستگاه می تواند از طرف کاربر، هزینه پارکینگ را به حساب مرکزی اداره پارکینگ ها 
 Skymeter می گویــد: »ابزار PayBySky واریــز کند. راجر هوالندر، مدیر ســرویس
زحمت پرداخت هزینه پارکینگ را به طور کامل حذف می کند. برای پرداخت کافی است 
اتومبیل را پارک کرده، از آن دور شــوید و اجازه دهید که این سیســتم هزینه پارکینگ 
را پرداخت کند. ســرویس پرداخت PayBySky قابلیت های دیگری مانند سیستم ثبت 
ســفر، موقعیت یابی آنی و تحلیل رفتار رانندگی نیز ارائه می دهد. تنها کاری که کاربران 
برای اســتفاده از این سرویس باید انجام دهند، نصب یک Skymeter در داخل خودرو 
اســت. این سرویس فعال در شــهر کلگری کانادا که به عنوان یکی از شهرهای پیشرو در 

تکنولوژی شناخته شده پیاده شده است.

استرایپ چگونه در فضای فناوری های 
مالی همه چیز را به هم ریخت

پرداخت خودکار هزینه پارکینگ ها در کانادا

با کمک مسترکارت؛
کارنسی کلود چگونه شرکت شماره یک پرداخت های برون مرزی شد؟

تراکنش هـای EMV نسـبت بـه یـک سـال 
رشـد  آمریـکا  در  درصـد   1۰۵۰ گذشـته 
داشـته اسـت. ویـزا خبـر داده اسـت کـه 
در حـال حاضـر 363 میلیـون کارت هـای 
EMV در آمریـکا وجـود دارد کـه نسـبت به 

سـال گذشـته رشـد 1۵6 درصدی را نشان 
مـی دهـد. در سـمت پذیرنده هـا هـم 1.۵ 
میلیـون پذیرنـده بـا EMV خـود را تطبیـق 
داده انـد. ایـن موضـوع تاثیـر قابـل توجهی 

در مقابلـه بـا تقلـب دارد. 
گفتـه می شـود نسـبت بـه سـال گذشـته 
47 درصـد حجـم تقلب هـا کاهـش یافتـه 
اسـت. آمریـکا در یـک سـال گذشـته بعـد 
از مدت هـا بررسـی شـروع بـه پیاده سـازی 
بـا  هرچنـد  موضـوع  ایـن  و  کـرد   EMV

مقاومت هایـی در آمریـکا روبه رو بوده اسـت 
 EMV امـا آمارهـا خبر از رشـد تراکنش های
در  فراگیـر  اسـتانداردی   EMV می دهـد. 
صنعـت پرداخـت الکترونیکی اسـت و پیش 
از آمریـکا اروپایی هـا در این زمینه پیشـگام 

بوده انـد.

»اتصـاالت«، بزرگ ترین سـرویس دهنده تلفن 
همـراه در امـارات متحـده عربـی می خواهـد 
برداشـت.  گام  همـراه  پرداخـت  سـوی  بـه 
مشـترکین  کـه  کـرده  اعـالم  شـرکت  ایـن 
کیـف پـول اتصـاالت می توانند بـا اسـتفاده از 
تلفن هـای هوشـمند تراکنش هـای پرداختـی 
ماننـد پرداخـت قبـوض، خریـد شـارژ، هزینه 
پارکینـگ، خریـد کاالهـا و خدمـات و انجـام 
انتقـال وجـه را انجـام دهنـد. »اتصـاالت« از 
فناوری هـای شـرکت اوبرتـور بـرای راه انـدازی 
کیـف پـول موبایلـی اسـتفاده می کنـد. راشـد 
نوآوری هـای  بخـش  رئیـس  نائـب  العبـار، 
دراین بـاره  اتصـاالت  شـرکت  در  مشـتریان 
خـط  در  عربـی  متحـده  »امـارات  می گویـد: 
قـرار  پرداخت هـای دیجیتـال  توسـعه  مقـدم 
نوآورانـه  سـرویس های  ارائـه  بنابرایـن  دارد. 
تجـارت موبایلـی و بانکـداری موبایلـی بـرای 
بسـیار  امـری  اتصـاالت  شـرکت  مشـترکین 
ضـروری اسـت.« امـارات به دنبال ایـده جامعه 
بـدون پـول نقد اسـت و در سـال های گذشـته 
بـا راه انـدازی ایـده ی »ای درهـم« می خواهند 
شـرایطی را فراهـم کننـد که تا حـد ممکن از 

پـول نقـد کمتـری اسـتفاده شـود. 

رشد استفاده
EMV از کارت های 

راه اندازی کیف پول موبایلی

»اتصاالت« در امارات انجام دادآمارها از آمریکا خبر داد

News Roomجهاناتاق خبر
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ــل  ــر عم ــت. ظاه ــده اس ــکال ش ــار اش ــا دچ کار م
ــا هــرروز خشــت روی خشــت  یکــی اســت. همــه م
ــه  ــت ک ــبخت اس ــی خوش ــا آن کس ــم؛ ام می گذاری
می دانــد کــه ایــن خشــت ها مســجد اســت یــا 
میخانــه و می دانــد بــرای چــه چیــزی فعالیــت 
چــه کار  می دانــد  کــه  کســی  بــرای  می کنــد. 

ــدارد. ــی ن ــت معنای ــتگی و عصبانی ــد خس می کن
در ایران کیــش مــا تــالش می کنیــم خدمــات نویــن 
پرداخــت ارائــه کنیــم. بــرای همیــن بــر همــه ماســت 
ــم  ــه بتوانی ــم ک ــالش کنی ــن ت ــرای ای ــرروز ب ــه ه ک
ــن  ــم و در ای ــاده تر کنی ــردم س ــرای م ــت را ب پرداخ
ــوش  ــا آغ ــن ب ــای نوی ــد از فناوری ه ــه بای راه همیش
بــاز اســتقبال کنیــم. مــا در ایران کیــش تــالش 
می کنیــم بــا توجــه بــه گســترش بســترهای تجــارت 
الکترونیکــی در زمینــه ارائــه خدمــات از طریــق 
ــور  ــیم. همین ط ــرو باش ــی پیش ــای اینترنت درگاه ه
ــه در  ــن اســت ک ــش ای ــای ایران کی یکــی از مزیت ه
ایــن ســال ها تــالش کردیــم درزمینــه ارائــه خدمــات 
تعمیــر و نگهــداری پایانه هــای فــروش پیشــتاز 
باشــیم. در ایــن راســتا همیشــه تــالش کردیــم کــه 

پیشــرو باشــیم.
ــوان  ــا به عن ــاپرک م ــزی شــرکت ش ــن ممی در آخری
یکــی از برتریــن شــرکت ها از منظــر امنیــت و ارائــه 
خدمــات شــناخته شــدیم. در پایــان اســفندماه 13۹4 
ــاری ایران کیــش 14.4 درصــد از  شــرکت کارت اعتب
ــت  ــرکت پرداخ ــن 12 ش ــت در بی ــای صنع پایانه ه
ایــن  مدیریــت می کــرد.  را  الکترونیکــی کشــور 
درصــد نســبت بــه دو ســال گذشــته رشــد را نشــان 
ــداد  ــال تع ــز هرس ــته نی ــال گذش ــد. در ۵ س می ده
پایانه هــای نصب شــده متعلــق بــه ایران کیــش رشــد 
داشــته اســت. یکــی از مهم تریــن دســتاوردهای اخیــر 
ایــران کیشــی ها کاهــش میــزان قطعــی ســوئیچ بــه 
ــود  ــال ۹4 س ــور در س ــت. همین ط ــوده اس ــر ب صف
عملیاتــی شــرکت نیــز بــه میــزان 1۰۰ درصــد 

ــت. ــه اس افزایش یافت

پیش به سوی آینده
ــی در  ــگاهی ثبات ــای فروش ــوزه پایانه ه ــون در ح اکن
مجموعــه ایران کیــش ایجادشــده اســت و شــاهد 
ایــن هســتیم کــه بــا توجــه بــه تعهــدات قــراردادی 
شــرکت بــه بانک هــای بــزرگ ایــران، روال بازاریابــی و 
نصــب پایانه هــای فروشــگاهی و کلیــه پیش نیازهــای 
ــده و  ــرکت نهادینه ش ــی آن در ش ــی و اجرای عملیات
ــا توجــه  طبــق روال هــای معینــی انجــام می شــود. ب
بــه دانــش فنــی موجــود در شــرکت و باهــدف 
ــرای شــرکت  ــده ب ــدی در آین ــای ســطوح درآم ارتق
بــه دنبــال پیاده ســازی و اجــرای محصــوالت جدیــد 
هســتیم. ازجملــه آن هــا می تــوان بــه ورود بــه حــوزه 
ــات پرداخــت از  ــه خدم کارت هــای الکترونیکــی، ارائ
طریــق کانــال یــواس اس دی، ارائــه خدمــات پرداخــت 
موبایــل از طریــق اپلیکیشــن پــات و توســعه باشــگاه 
مشــتریان شــرکت کارت اعتبــاری ایران کیــش اشــاره 

کــرد.
ــن  ــت ای ــی الزم اس ــای الکترونیک ــه کارت ه درزمین
مطلــب را اضافــه کنــم کــه فعالیــت درزمینــه 
کارت هــای بانکــی حتــی در نــام شــرکت ایران کیــش 
ــا  ــت ام ــته اس ــود داش ــش وج ــال ها پی ــم از س ه

تاکنــون مــا اقــدام مشــخصی در ایــن زمینــه انجــام 
نــداده بودیــم. حــاال بــا بررســی بــازار و کســب 
قــرارداد  طــرف  بانک هــای  از  الزم  مجوزهــای 
در جهــت بازاریابــی و فــروش انــواع کارت هــای 
پیش پرداخــت اعــم از کارت هــای هدیــه و کارت 

ــرد. ــم ک ــدام خواهی ــد اق خری
در مــورد یــواس اس دی هــم در جریــان هســتید 
ــده  ــال ایجادش ــن کان ــی روی ای ــه محدودیت های ک
ــوع فعالیت هــای  ــه ن اســت. ایــن موضــوع بســتگی ب

شــرکت های پرداخــت درگذشــته دارد.
 به عنوان مثــال شــرکت مــا در طــول فعالیتــش 
همــواره ســعی کــرده تــا درگاه و ابــزار درســت کنــد، 
ــن  ــد؛ بنابرای ــش ایجــاد نمای ــاً تراکن ــه صرف ــه اینک ن
موضــوع حــذف یواس اس دی هــا بــرای ایــران کیــش، 
نگرانــی ایجــاد نکــرده اســت. هرچنــد ممکــن اســت 
ســایر شــرکت های پرداخــت کــه تمرکــز خاصــی بــر 
ــا شــارژ فروشــی داشــته اند  ــواس اس دی و ی حــوزه ی
دچــار مشــکالت و خســران هایی بشــوند. اگرچــه 
آن هــا نیــز دیــر یــا زود جایگزینــی بــرای رفــع ایــن 
مشــکل پیــدا خواهنــد کــرد. بــا توجــه بــه اینکــه مــا 
ــم از همــان  پیش بینــی چنیــن روزهایــی را می کردی
ــا  ــرای یواس اس دی ه ــی ب ــر جایگزین ــه فک ــدا ب ابت
ــام  ــه ن ــی ب ــزار موبایل ــک اب ــن آن ی ــم. جایگزی بودی
ــن  ــه در ای ــم ک ــن می دهی ــت و تضمی ــات« اس »پ
نرم افــزار امــکان شــنود و »فریــب« نیــز وجــود 
نــدارد و بســیار امن تــر و بــا امکاناتــی بیــش از 
ــود. هرچنــد کــه اســتفاده  یواس اس دی هــا خواهــد ب
از آن نیــاز بــه گوشــی های هوشــمند دارد بــه همیــن 
ــعه  ــه توس ــه ب ــا توج ــم ب ــالش می کنی ــا ت ــل م دلی
و همه گیــر شــدن اســتفاده از موبایــل در ســطح 
ــات را  ــه رشــد و توســعه اپلیکیشــن پ ــه، زمین جامع

فراهــم کنیــم.
ابزارهــای »خریــد درون برنامــه ای« فّنــاوری جدیــدی 
اســت کــه خیلــی زود فراگیــر می شــود. البتــه ایــن 
ــا  ــن ابزاره ــم ای ــه بگویی ــت ک ــای آن نیس ــه معن ب
به تنهایــی جــای یــواس اس دی را می گیرنــد؛ امــا 
اگــر امــکان خریــد روی موبایل هــا بــاز شــود فرصــت 
خوبــی بــرای مــا خواهــد بــود تــا ابــزار جدیدمــان را 
ارائــه بدهیــم. مــا در فکــر ایــن هســتیم کــه بتوانیــم 
ابــزاری ارائــه کنیــم کــه خیلــی واضــح و هم زمــان بــا 
نرم افــزار قابلیــت اســتفاده داشــته باشــد. ابــزاری کــه 
کاربرپســند اســت و دارای ظاهــر موبایلــی و امنیــت 
کامــل. ابــزار جانشــینی کــه در راســتای جایگزینــی 
ــزاری  ــه آن دســت یافتیم، فراتــر از اب یــواس اس دی، ب
بــرای خریــد و شــارژ و ... اســت و در آینــده ای خیلــی 
نزدیــک، شــاهد کارایی هــای آن خواهیــد بــود. فکــر 
می کنــم در حــال حاضــر امن تریــن و اســتانداردترین 
ــاوری شــرکت ایران کیــش توانســته  ــم فن روش را تی
ــری  ــت بی نظی ــر فرص ــال حاض ــد. در ح ــام ده انج
موبایلــی  اپلیکیشــن های  تمــام صاحبــان  بــرای 
از ســوی  نیــاز دارنــد  بــه درگاه پرداخــت  کــه 
ــان  ــت و صاحب ــده اس ــش فراهم ش ــرکت ایران کی ش
اپلیکیشــن ها بــا اســتفاده از ابــزار خریــد درون 
ــای  ــت از درگاه ه ــای پرداخ ــش به ج ــه ایران کی برنام
ــت  ــه اینترن ــاز ب ــه نی ــان IPG ک ــا هم ــی و ی اینترنت
ــه  ــان را ادام ــد فعالیت هایش ــرعت دارد می توانن پرس
دهنــد. ابــزاری کــه کامــاًل اســتاندارد و قانونــی اســت 
ــدی  ــدارد و چن ــران ن ــرای کارب ــچ ریســکی را ب و هی
ــه  ــان و ن ــت. در پای ــده اس ــی ش ــش از آن رونمای پی
کم اهمیت تــر از بقیــه، باشــگاه مشــتریان اســت. 
حفــظ و پایــداری مشــتریان بــرای هــر شــرکتی مهــم 
ــی اســت  ــش جای اســت. باشــگاه مشــتریان ایران کی
ــتابی  ــای ش ــدگان کارت ه ــدگان و دارن ــرای پذیرن ب
کــه از خدمــات پرداخــت ایران کیــش اســتفاده 
می کننــد. قــرار اســت ایــن بســتر شــرایطی را فراهــم 
ــرار  ــتمری برق ــاط مس ــتریان ارتب ــا مش ــه ب ــد ک کن
ــا  ــن افتخــارات کسب شــده م گــردد. برخــی از آخری
کســب تندیــس رضایتمنــدی مشــتری در پنجمیــن 
اجــالس سراســری رضایتمنــدی مشــتری، اخــذ لــوح 
ســپاس در ششــمین جشــنواره ملــی بهــره وری، 
دریافــت دو تندیــس زریــن در دومیــن اجــالس 
ــرکت های  ــورس و ش ــه و ب ــک، بیم ــان بان متخصص
ــه  ــای تفاهم نام ــور، امض ــاد کش ــذار در اقتص تأثیرگ
همــکاری شــرکت کارت اعتبــاری ایران کیــش و 
دانشــگاه تهــران در خصــوص ایجــاد و توســعه گــروه 
ــجویی  ــای دانش ــت از پایان نامه ه ــات و حمای تحقیق
ــس از  ــت تندی ــت و دریاف ــات پرداخ ــه خدم درزمین
ــت.  ــش اس ــی تراکن ــگاه بین الملل ــش و نمایش همای
ایده منــد  رویدادهــای  از  اواخــر  ایــن  همچنیــن 
ــداد  ــه روی ــوان ب ــه می ت ــم ک ــت کرده ای ــم حمای ه
اســتارت آپ میــت آپ تبریــز، نخســتین همایــش 
دوره  ششــمین  ایــران،  آی اواِس  توســعه دهندگان 
نمایشــگاه کار دانشــگاه صنعتــی شــریف و ... اشــاره 
کــرد. همچنیــن بــا توجــه بــه توجهــی کــه شــرکت 
ــت از آن دارد،  ــه محیط زیســت و حمای ایران کیــش ب
در همایــش ملــی محیط زیســت نیــز در حضــور 
مقامــات دولتــی و حاکمیتــی از ایران کیــش در ایــن 

ــر شــد. خصــوص تقدی

ــود  ــالی ب ــش از آن، س ــال پی ــه س ــال ۹۵ و البت س
فراوانــی  تالطم هــای  و  نوســانات  کــه  هســت  و 
ــا  ــرده اســت. تحریم ه ــا ک ــت نوپ ــن صنع ــه ای متوج
ــر،  ــرف دیگ ــاتحریم از ط ــات پس ــرف و ابهام ازیک ط
و  ازیک طــرف  رگوالتــور  نظارت هــای  و  قوانیــن 
تغییــرات فنــاوری از ســوی دیگــر، محیط کســب وکار 
ــه  ــی ب ــا نگاه ــت. ب ــرده اس ــده ک ــخت و پیچی را س
تحــوالت فنــاوری مرتبــط بــا فضــای پرداخــت 
ــال های گذشــته  ــه در س ــم ک ــی درمی یابی الکترونیک
ــت را  ــن صنع ــره ای ــت چه ــل و اینترن ــد موبای رش
ــه ایــن موضــوع  ــت و البت ــر داده اس به کلــی تغیی
ــا  ــراه ب ــه هم ــان تری را داده ک ــده درخش ــد آین نوی
خــودش چالش هایــی همــراه دارد. همراهــی بــا 
ســیل ایــن تغییــرات نیــاز بــه آماده ســازی ســازمانی، 
ــج  ــرات و کســب نتای ــن تغیی ــا ای ــرای همســویی ب ب

ارزشــمند دارد.
در ایــن شــرایط حســاس کــه تجربــه جدیــدی بــرای 
ــردد،  صنعــت پرداخــت الکترونیکــی محســوب می گ
زیرســاخت های  آماده ســازی  بــا  کــه  آنیــم  بــر 
شــرکت از فرصت هــای ایجادشــده بــه بهتریــن 

ــم ضمــن  ــم. می خواهی شــکل ممکــن اســتفاده کنی
ــه  ــبت ب ــی نس ــدار قبل ــعه پای ــرایط توس ــظ ش حف
کســب موقعیت هــای ســودمند در بازارهــای پیشــرو 
ــدون حمایــت و پشــتوانه  اقــدام کنیــم. ایــن مهــم ب
ــه  ــا ورود ب ــم ب ــت. امیدواری ــر نیس ــهامداران میس س
ــه  ــری ب ــن دیگ ــرگ زری ــد ب ــب وکارهای جدی کس

ــود. ــه ش ــه اضاف ــارات مجموع افتخ

چشم انداز، مأموریت و ارزش های بنیادین ایران 
کیش

بــا همدیگــر،  اســت  گاهــی الزم  از چنــد  هــر 
چشــم انداز، مأموریــت و ارزش هــای بنیادین مــان 
ــن واژه هــا باعــث می گــردد  را مــرور کنیــم. مــرور ای
ــتیم را  ــردن آن هس ــی ک ــال ط ــه در ح ــیری ک مس
ــته  ــده داش ــتری از آین ــیم و درک بیش ــر بشناس بهت

ــیم. باش
چشــم انداز مــا اســت کــه به عنــوان شــرکتی ســرآمد 
ــیع ترین  ــا وس ــاز، ب ــی ممت ــا جایگاه ــدر و ب و مقت
شــبکه ابزارهــای پرداخــت، ارائــه بهتریــن محصــوالت 
و ســریع ترین خدمــات بــا ســتادی متخصــص و 

ــران و  ــادار در ای ــره ور و وف ــان به ــری کارکن به کارگی
جهــان بدرخشــیم. ایــن مأموریــت مــا اســت کــه بــا 
ارائــه راه حل هــای مبتنــی بــر پرداخــت الکترونیکــی 
بــه اتــکای گنجینــه ارزشــی دانــش کارکنــان خــود، 
ضمــن برخــورداری از ســود منطقــی، ارتقــای ســطح 
ــررات  ــن و مق ــل قوانی ــت کام ــی، رعای ــاوری داخل فّن
و بهداشــت محیــط کار و حفــظ مســئولیت های 
اجتماعــی در جهــت کســب رضایــت مشــتری ارائــه 
ــت  ــاً دق ــا حتم ــن جمله ه ــم. در ای ــات نمایی خدم
کنیــد کــه همــه آن چیــزی کــه گفتــه شــد در جهت 
کســب رضایــت مشــتری اســت. در ایــن مســیر 
ارزش هــای بنیادیــن مــا توســعه پایــدار، همــکاری و 
همدلــی، تعهــد، کیفیــت و نــوآوری و خالقیت اســت. 
ــیر  ــد مس ــن بای ــای بنیادی ــه ارزش ه ــکا ب ــا ات ــا ب م
ــا نزدیــک شــدن بــه چشــم انداز طــی  مأموریــت را ت

کنیــم.

در ایران کیش چه کار می کنیم؟
هــر از چنــد گاهی الزم اســت بایســتیم و بــه آن کاری 
کــه می کنیــم نــگاه کنیــم. داســتان نســبتاً معروفــی 
ــی  ــرد صاحب منصب ــی ف ــد زمان ــه می گوی ــت ک هس
بــه ســراغ کارگــری مــی رود کــه در حــال کار کــردن 
بــود. از کارگــر می پرســد کــه چــه کار می کنــد. 
»مگــر  می گویــد:  عصبانــی  و  خســته  کارگــر 
نمی بینــی؛ دارم خشــت روی خشــت می گــذارم.« 
از کنــار او می گــذرد و بــه ســراغ فــرد دیگــری 
ــی  ــد. این یک ــؤال را می پرس ــان س ــی رود. از او هم م
ــجد  ــد: »دارم مس ــد و می گوی ــث می کن ــی مک کم

می ســازم«.
ــویم  ــی می ش ــته و عصبان ــا خس ــا م ــی وقت ه گاه
ــد کســی می شــویم کــه خشــت روی خشــت  و مانن
می گــذارد و هیــچ تصویــر بزرگ تــری درون ذهنــش 
نــدارد. اگــر مــا فکــر کنیــم کــه فقــط داریــم خشــت 
ــم و بخشــی از چرخ دنده هــای  روی خشــت می گذاری
یــک سیســتم بزرگ تــر هســتیم، احتمــاالً یــک جــای 

Editorialیادداشت

درک زمـانه تغییر

یادداشتی از صادق فرامرزی مدیرعامل شرکت کارت اعتباری  ایران کیش

شــرکت ایران کیــش نزدیــک بــه 15 ســال اســت کــه در صنعــت پرداخــت 
ــن شــرکت عملکــردی  ــروز ای ــد و ام ــران فعالیــت می کن الکترونیکــی ای
مطلــوب، روبــه رشــد و شایســته ســهامداران خــود ارائــه کــرده اســت. 
ایــن مهــم نشــان از اتخــاذ تدابیــر مدبرانــه در محیــط پیچیــده صنعــت 
پرداخــت الکترونیکــی ایــران دارد کــه بدنــه مدیریتــی ایــن مجموعــه و 

ــد. ــالش کرده ان ــیار ت ــرای آن بس ــرم ب ــره محت ــاً هیئت مدی خصوص

در آخرین ممیزی شرکت شاپرک ما به عنوان 
یکی از برترین شرکت ها از منظر امنیت و ارائه 

خدمات شناخته شدیم.
ا توجه به دانش فنی موجود در شرکت و 
باهدف ارتقای سطوح درآمدی در آینده 

برای شرکت به دنبال پیاده سازی و اجرای 
محصوالت جدید هستیم.



پرداخت سبز نشریه داخلی شرکت کارت اعتباری ایران کیش  .   شماره 4 از سری دوم
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از ســوی دیگــر محدودیــت در صــدور مجــوز، ایجــاد 
ــد  ــور و تقاضــای بانک هــای جدی شــرکت های مذک
بــرای مشــارکت در ایــن شــرکت ها، باعــث تغییــرات 
زیــاد در مالکیــت شــرکت ها شــده و شــرکت 
ایران کیــش نیــز کــه در مجموعــه شــرکت های 
ــات  ــود و خدم ــی انفورماتیــک تأســیس شــده ب مل
ــن  ــض مالکی ــا تعوی ــرد، ب ــه می ک ــیعی را ارائ وس
ــه  ــاز بیشــتری را ب ــر ســهامداران، نی ــی و تغیی اصل
ــا  بازتعریــف مأموریــت و ایفــای نقــش، متناســب ب
ــد  ــی جدی ــرایط محیط ــان و ش ــتگاه ذی نفع خواس
احســاس می کــرد و ازایــن رو، مدیریــت ارشــد 
شــرکت تصمیــم گرفــت تــا بــا تدویــن یــک برنامــه 
ــازوکارهای الزم،  ــاختار و س ــاد س ــردی و ایج راهب
ضمــن آمادگــی بــرای فعالیــت در شــرایط جدیــد، 
ــود در  ــنگین موج ــی س ــای رقابت ــوی فض جواب گ

ــز باشــد. ــازار نی ب
بدیــن ترتیــب برنامــه راهبردی کســب وکار شــرکت 
تدویــن شــد کــه در ادامــه بــه تشــریح عناصــر مهــم 

ــم پرداخت. آن خواهی

بیانیه مأموریت ایران کیش
بیانیــه مأموریــت ازاین جهــت بــرای ســازمان 
حائــز اهمیــت اســت کــه درکــی واحــد از مقصــود 
ــود  ــه وج ــان ب ــرای کارکن ــازمان را ب ــداف س و اه
ــع  ــر مناب ــص متمرکزت ــب تخصی ــی آورد و موج م
می شــود و چارچوبــی را جهــت تصمیم گیــری 
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــران فراهــم می کن ــرای مدی ب
بیانیــه مأموریــت، راهبــرد را بــا فرهنــگ ســازمان 

می ســازد. هم ســو 
ــش  ــرکت ایران کی ــت ش ــه مأموری ــاختار بیانی س
ــه  ــی ک ــت. بخش ــده اس ــکیل ش ــش تش از دو بخ
قالــب اصلــی و ســبک روایــت کلــی بیانیــه 

ــد  ــرده اســت و بخــش بع ــت را تشــریح ک مأموری
مربــوط بــه واژگان و عبــارات تخصصــی و مرتبــط 
ــاری  ــا صنعــت و کســب وکار شــرکت کارت اعتب ب
ایران کیــش اســت. بــا توجــه بــه ارکان مأموریــت، 
مأموریــت )رســالت( شــرکت ایران کیــش بــه 
ــه  ــا ارائ ــا ب ــم ت ــر آنی ــا ب ــت: »م ــرح اس ــن ش ای
ــک،  ــت الکترونی ــر پرداخ ــی ب ــای مبتن راه حل ه
بــه اتــکا گنجینــه ارزشــی دانــش کارکنــان 
خــود، ضمــن برخــورداری از ســود منطقــی، 
ــل  ــت کام ــی، رعای ــوژی داخل ــا ســطح تکنول ارتق
قوانیــن و مقــررات و بهداشــت کاری و حفــظ 
کســب  جهــت  در  اجتماعــی  مســئولیت های 

ــم«. ــت نمایی ــه خدم ــتری، ارائ ــت مش رضای
مأموریت هــای اصلــی شــرکت کارت اعتبــاری 
راه حل هــای  »ارائــه  از  عبارت انــد  ایران کیــش 
جامــع و چندکانالــه پرداخــت الکترونیــک«، »ارائه 
ــی  ــات مال ــا و مؤسس ــه بانک ه ــه کلی ــات ب خدم
ــت  ــود و رعای ــن س ــه«، »تأمی ــران و خاورمیان ای
متــوازن منافــع کلیــه ذی نفعــان )مشــتریان، 
صاحبــان ســهام، کارکنــان، دســتگاه های نظارتــی 
از  پذیرنــدگان  رضایــت  و »جلــب  دولــت(«  و 
ــن و  ــدار، ایم ــات پای ــوالت و خدم ــق محص طری

ــه«. نوآوران
ــدرج  ــدی من ــارات کلی ــوص واژگان و عب در خص
در بیانیــه مأموریــت، منظــور از »راه حل هــای 
از  اســتفاده  پرداخــت«  چندکانالــه  و  جامــع 
چندیــن کانــال )پایانــه فــروش، موبایــل، خودپرداز 
ــع به صــورت  ــک راه حــل جام ــه ی ــرای ارائ و ...( ب
هم زمــان )داخــل یــک فرآینــد( اســت. همچنیــن 
ــی  ــات مال ــا و مؤسس ــه بانک ه ــارت »کلی در عب
ارائــه خدمــات  ایــران و خاورمیانــه« منظــور 
توســط شــرکت بــه کلیــه مؤسســات مالــی 

)بانکــی و غیربانکــی( اســت و مشــتریان شــرکت 
ــت. ــرکت نیس ــهامداران ش ــه س ــدود ب مح

در خصــوص »ســودآوری منطقــی« نیــز بایــد 
بگوییــم کــه هــدف اصلــی ســرمایه گذاران و 
ســهامداران شــرکت ســودآوری نیســت، بلکــه 
ــت  ــت از اولوی ــن پرداخ ــات مطمئ ــت خدم دریاف
ــه ســودآوری برخــوردار اســت؛  باالتــری نســبت ب
ــادی،  ــگاه اقتص ــک بن ــوان ی ــرکت به عن ــن ش لیک
کــه دارای ســهامداران جــزء نیــز اســت، بایســتی 
ــد،  ــوردار باش ــی برخ ــوب و باالی ــودآوری خ از س
ــای  ــه بانک ه ــود را ب ــات خ ــد خدم ــذا نمی توان ل
ســهامدار بــا زیــان و قیمت هــای غیرمتعــارف 

ــد. ــه کن عرض
ــه  ــع کلی ــوازن مناف ــت مت ــود و رعای ــن س »تأمی
ــن معناســت کــه شــرکت  ــه ای ــز ب ذی نفعــان« نی
بایســتی به گونــه ای عمــل نمایــد تــا منافــع 
ــان  ــتریان، صاحب ــم از مش ــان اع ــی ذی نفع تمام
ســهام، کارکنــان و حتــی دســتگاه های نظارتــی و 

دولــت را به صــورت متناســب رعایــت کنــد.
منظــور از »خدمــات پایــدار« نیــز ایــن اســت کــه 
خدمــات شــرکت بــدون وقفــه، در تمامــی ســاعات 
پایین تریــن  بــا  هفتــه  ایــام  کل  و  شــبانه روز 
ــد  ــد ش ــه خواه ــی ارائ ــدن و خراب ــع ش ــرخ قط ن
ــت  ــرح اس ــن ش ــه ای ــز ب ــن« نی ــات ایم و »خدم
ســازمان های  مقــررات  مطابــق  شــرکت  کــه 
نظارتــی و سیاســت گذار، امنیــت اطالعــات مــردم 
ــدگان  ــدگان و صادرکنن ــدگان کارت(، پذیرن )دارن
تأمیــن  را  بانکــی  حســاب های  و  کارت هــا 
اســت  موظــف  شــرکت  همچنیــن  می کنــد. 
ــن  ــب بی ــای رقی ــور بانک ه ــه حض ــه ب ــا توج ب
ــک  ــی هری ــم امنیت مشــتریان و ســهامداران، حری

را به صــورت کامــل رعایــت کنــد.

بایــد  نیــز  نوآورانــه«  »خدمــات  تشــریح  در 
ــن  ــری از آخری ــا بهره گی ــرکت ب ــه ش ــم ک بگویی
ــوژی روز، به صــورت مســتمر  ــتاوردهای تکنول دس
و در فرآینــدی مــدون، محصــوالت و خدمــات 
ــارت دیگــری  ــد. عب ــه می کن ــاده ارائ ــدرن را آم م
ــورد  ــم می خ ــه چش ــرکت ب ــت ش ــه در مأموری ک
»رعایــت کامــل قوانیــن و مقــررات« اســت؛ یعنــی 
شــرکت بایســتی قوانیــن و مقــررات دســتگاه های 
ــه  ــزی را ب ــک مرک ــاپرک و بان ــر ش ــی نظی نظارت
ــایر شــرکت ها  ــد و از س ــت کن نحــو احســن رعای
ــد. ــاس تر باش ــررات حس ــت مق ــه رعای ــبت ب نس

ــه  ــت ک ــن معناس ــه ای ــز ب ــت کاری« نی »بهداش
شــرکت ضمــن رعایــت تمامــی قوانیــن و مقــررات 
از هرگونــه فســاد اداری و اخالقــی بــه دور باشــد. 
به عنــوان آخریــن مــورد در توضیــح عبــارت 
ــح  ــد تصری ــز بای ــتریان« نی ــل مش ــت کام »رضای
ــات  ــه خدم ــا ارائ ــتی ب ــرکت بایس ــه ش ــم ک کنی
ــژه  ــتریان به وی ــه مش ــت هم ــت، رضای ــا کیفی ب
ســهامداران خــود را فراهــم نمایــد. محــور جلــب 
رضایــت مشــتریان، کیفیــت خدمــات خواهــد 
غیرمتعــارف  قیمت هــای  و  تخفیف هــا  و  بــود 

ــت. ــول نیس موردقب

چشم انداز ایران کیش
چشــم انداز بــه ایــن پرســش پاســخ می دهــد 
ــات  ــویم؟« مطالع ــه بش ــم چ ــا می خواهی ــه »م ک
صــورت گرفتــه در ویژگی هــای یــک عبــارت 
چشــم انداز ایــن امــر را روشــن می ســازد کــه 
ــدازه  ــه یــک ان تدویــن یــک عبــارت چشــم انداز ب
ــر،  ــم و هن ــی عل ــت یعن ــه مدیری ــر دو وج ــه ه ب
ــاره  ــی درب ــورت علم ــه به ص ــت. آنچ ــد اس نیازمن
می شــود  طرح ریــزی  مؤسســه  یــک  آتیــه 
می بایســت بــه شــیوه ای هنرمندانــه بیــان و ابــالغ 
ــک  ــای ی ــن صــورت توانایی ه ــه بهتری ــا ب شــود ت
عبــارت چشــم انداز را در یــک مؤسســه پیــاده 

ــازد. س
ــرح  ــن ش ــه ای ــش ب ــرکت ایران کی ــم انداز ش چش
ــدر  ــرآمد، مقت ــرکتی س ــوان ش ــا به عن ــت: »م اس
ــبکه  ــیع ترین ش ــا وس ــاز، ب ــی ممت ــا جایگاه و ب
ــن محصــوالت و  ــه بهتری ــای پرداخــت، ارائ ابزاره
ســریع ترین خدمــات بــا ســتادی متخصــص و 
به کارگیــری کارکنــان بهــره ور و وفــادار، در ایــران 

ــید«. ــم درخش ــان خواهی و جه
ــدی  ــارات کلی ــریح واژگان و عب ــه تش ــه ب در ادام
ــم پرداخــت  ــه چشــم انداز خواهی ــدرج در بیانی من
و بــه شــکلی مختصــر و درخــور ایــن رســانه 

می کنیــم. شفاف ســازی 
عبــارت »وســیع ترین شــبکه ابزارهــای پرداخــت« 
ــروش  ــای ف ــداد پایانه ه ــه داشــتن بیشــترین تع ب
در بیــن کلیــه شــرکت های صنعــت پرداخــت 
توســط شــرکت ایران کیــش اشــاره دارد و منظــور 
از »بهتریــن محصــوالت« مرغوب تریــن تجهیــزات 
بــا بهتریــن برندهــا، همــراه بــا نرم افزارهــای 

ــوب اســت. اســتاندارد مطل
در توضیــح »ســریع ترین خدمــات« نیــز بایــد 
و  نصــب  در  ســرعت  باالتریــن  کــه  بگوییــم 
راه انــدازی و کوتاه تریــن زمــان بــرای مراجعــه 

ملزومــات  تأمیــن  و  خرابی هــا  رفــع  جهــت 
مصرفــی مدنظــر اســت. منظــور از »ســتادی 
متخصــص« نیــز تغییــر و بهبــود ترکیــب کارکنــان 
ــای  ــان توان ــاوران و طراح ــذب مش ــتادی و ج س
داخلــی و خارجــی بــرای طراحــی و توســعه 

محصــوالت و خدمــات اســت.
عبــارت »کارکنــان بهــره ور« نیــز اشــاره بــه ایــن 
مفهــوم دارد کــه کارکنــان صــف شــرکت بایســتی 
از بهــره وری بــاال برخــوردار باشــند تــا ســودآوری 
شــرکت تضمیــن شــود و عبــارت »کارکنــان 
ــات  ــه خدم ــاره دارد ک ــن اش ــه ای ــز ب ــادار« نی وف
بــا  متناســب  انگیزش هــای  ایجــاد  و  رفاهــی 
ــان را  ــاداری کارکن ــد وف ــان، می توان ــوع کارکن ن

ــد. ــش ده افزای
در پایــان نیــز منظــور از عبــارت »شــرکت ســرآمد 
و مقتــدر« ایــن اســت کــه نــام ایران کیــش، 
قوی تریــن شــرکت را در ذهــن مشــتریان تداعــی 
کنــد و در توصیــف »جایــگاه ممتــاز« بایــد بگوییم 
ــش و  ــداد تراکن ــاخص ها )تع ــی ش ــه در تمام ک
ــای  ــرکت در رده ه ــش( ش ــغ تراکن ــط مبل متوس

ــا ســوم باشــد. اول ت

ارزش های بنیادین ایران کیش
زیربنایی تریــن  به عنــوان  ســازمانی  ســرمایه 
اصلی تریــن  ســازمان،  هــر  نامشــهود  دارایــی 
ــا  ــدت ایف ــت بلندم ــن موفقی ــش را در تضمی نق
می کنــد. یکــی از ابزارهــای اساســی تقویــت 
ســازمانی  ارزش هــای  توســعه  ســرمایه،  ایــن 
ــن نشــان دهنده نگــرش  اســت. ارزش هــای بنیادی
و شــخصیت ســازمان هســتند. ایــن ارزش هــا 
معمــوالً در کدهــای اخالقــی، بیانیــه ارزش هــا یــا 
باورهــا یافــت می شــوند کــه ارزش هــای بنیادیــن 
شــرکت کارت اعتبــاری ایران کیــش عبارت انــد 
از »نــوآوری و خالقیــت در ارائــه راه حل هــای 
و  محصــوالت  ارائــه  در  »کیفیــت  جامــع«، 
خدمــات«، »تعهــد؛ شــرکت و کارکنــان آن متفقــاً 
متعهــد بــه اجــرای قوانیــن و مقــررات و موضوعات 
ــه مشــتریان هســتند«، »همــکاری  تعهــد شــده ب
ــث  ــرکت باع ــان ش ــران و کارکن ــی مدی و همدل
چابکــی و پویایــی شــرکت اســت« و »توســعه 
ــت محیطی و  ــول زیس ــت اص ــا رعای ــا ب ــدار؛ م پای
ــه توســعه  ــی خــود ب ــدات اجتماع ــه تعه ــل ب عم

پایــدار کشــور کمــک می کنیــم.«
 

اهداف کالن و راهبردهای ایران کیش
انتخــاب  یــا  تصمیمــات  کالن،  راهبردهــای 
ــت  ــه وضعی ــه ب ــا توج ــدت ب ــای بلندم برنامه ه
موجــود اســت. مســیری کــه ســازمان بــه ســمت 
اهــداف کالن بلندمــدت کــه عمدتــاً در چشــم انداز 
و مأموریــت بــه آن هــا اشــاره شــده اســت، حرکــت 
می کنــد را راهبردهــای کالن گوینــد کــه ازجملــه 
نمونه هــای راهبردهــای کالن بهبــود کیفیــت، 
ــازار، نــوآوری و ... هســتند کــه  توســعه، توســعه ب
ــران  ــا مدی ــت ی ــرگان صنع ــط خب ــاً توس عموم
ســطوح ارشــد شــرکت و بــر اســاس تحلیــل 
ــوند. ــن می ش ــی تدوی ــی و خارج ــط داخل محی

ــداف  ــه اه ــر ب ــکلی مختص ــه ش ــم ب ــر بخواهی اگ

ــاره  ــش اش ــاری ایران کی ــرکت کارت اعتب کالن ش
»افزایــش  از  عبارت انــد  اهــداف  ایــن  کنیــم 
ــش  ــاس کش ــر اس ــروش ب ــای ف ــداد پایانه ه تع
بــازار«، »افزایــش تــوان مالــی شــرکت؛ نقدینگــی 
و ســودآوری«، »افزایــش تنــوع محصــوالت و 
کیفیــت آن هــا«، »افزایش بهــره وری در شــرکت«، 
ــازار شــرکت از کل محصــوالت  »افزایــش ســهم ب
شــبکه  کــردن  »وســیع  پرداخــت«،  نظــام 
جغرافیایــی خدمــات شــرکت«، »ارتقــای کیفیــت 
و افزایــش بهــره وری ســرمایه انســانی«، »ارتقــای 
شــرکت«،  ســطوح  کلیــه  در  قانون مــداری 
بین الملــل«،  خدمــات  توســعه  و  »راه انــدازی 
»افزایــش همه جانبــه رضایــت مشــتریان«، »ارتقــا 
جایــگاه اجتماعــی و تجــاری شــرکت«، »افزایــش 
در  سیســتمی  انضبــاط  و  نظام منــدی  ســطح 
کلیــه فعالیت هــای شــرکت« و »بــاال بــردن تــوان 

ــرکت«. ــن ش ــدارک و تأمی ت
شــرکت  راهبردهــای  خصــوص  همیــن  در 
کارت اعتبــاری ایران کیــش نیــز عبارت انــد از 
ــاوگان و شــبکه پایانه هــای  »نوســازی و توســعه ن
درآمــدی  منابــع  ســازی  »متنــوع  فــروش«، 
و  »توســعه  شــرکت«،  نقدینگــی  تأمیــن  و 
متنوع ســازی طیــف و دامنــه محصــوالت شــرکت 
در محــدوده نظــام ملــی پرداخــت؛ ورود بــه 
ــد و ســودآور«،  ــات جدی ــازار محصــوالت و خدم ب
»بهبــود کیفیــت خدمــات بــرای گروه هــای ویــژه 
و منتخــب از مشــتریان شــرکت«، »مدیریــت 
هزینه هــا و برپــا ســازی نظــام قیمــت تمــام 
راهبــردی  واحدهــای  »ســازمان دهی  شــده«، 
بــرای  ایجــاد شــرکت های جدیــد  مســتقل و 
جدیــد«،  کســب وکار  خطــوط  و  فعالیت هــا 
»توســعه بــازار فعلــی؛ در داخــل بــه کل اســتان ها 
ــت  ــا اولوی ــارج ب ــور و در خ ــتان های کش و شهرس
کشــورهای اســالمی«، »بهبــود وضعیــت ســرمایه 
انســانی، حفــظ نیروهــای کلیــدی و افزایــش 
فعالیت هــای  »توســعه  کارکنــان«،  وفــاداری 
زمینــه  در  به ویــژه  بین الملــل  بازرگانــی 
تجهیــزات«، »توســعه مشــتری مــداری و اســتقرار 
ــای  ــتریان«، »ایف ــا مش ــاط ب ــع ارتب ــام جام نظ
نقــش مؤثــر صنفــی و اجتماعــی و رعایــت قوانیــن 
و مقــررات و ضوابــط ســازمان های نظارتــی«، 
»توســعه رویکــرد سیســتمی و مهندســی فرآینــد 
ــا  در کل شــرکت« و »ســامان دهی، مشــارکت و ی
ــدگان  ــا تأمین کنن ــاری ب ــات تج ــت ارتباط تقوی

خارجــی«. تأمین کننــدگان  بــا  به ویــژه 

نگاهی به سند راهبرد 
شرکت کارت اعتباری ایران کیش

تغییــرات بســیار زیــاد در فضــای کاری مرتبــط بــا امــور پرداخــت چــه ازنظــر نوآوری هــای مســتمر در فنــاوری و شــیوه های 
ــاپرک،  ــی از ش ــرات ناش ــژه اث ــم، به وی ــررات حاک ــن و مق ــر قوانی ــه ازنظ ــا، و چ ــوع کانال ه ــت و تن ــات پرداخ ــه خدم ارائ

ــازد. ــروری می س ــت را ض ــات پرداخ ــده خدم ــرکت های ارائه کنن ــه ش ــردی ب ــگاه راهب ــک ن ــراری ی برق

Reportگزارش

به دنبال چه هستیم؟



تولد درگاه پرداخت 
الکترونیک پات

)کیف پول 
الکترونیکی(

تقویم رویدادهای شرکت کارت اعتباری ایران کیش
)سهامی عام(

دریافت تندیس مدیر 
برگزیده جهادی
از اولین همایش 
اقتصاد مقاومتی

حامی اولین دوره 
رویداد استارت آپ 

تبریز

دریافت لوح تقدیر از 
همایش ایکو بیگ

ICOBIGE

دریافت لوح تقدیر 
از ششمین نمایشگاه 
کار دانشگاه صنعتی 

شریف

حمایت از نمایش 
خروس برنده بهترین 
نمایش از جشنواره 
تئاتر چخوف روسیه

دریافت لوح تقدیر 
بزرگترین 

 PSP شرکت
ایران 

افزایش سرمایه 
شرکت به مبلغ 

300 میلیارد 
ریال

300/000/000/000

دریافت تندیس 
 PSP برترین

ایران

صدور اولین 
کارت اعتباری

دریافت لوح تقدیر 
اولین همایش 

بین المللی بانکداری 
الکترونیک و 

نظام های پرداخت

کسب جایزه بین 
المللی شعف 

مشتری

دریافت لوح تقدیر 
دومین همایش 

بین المللی بانکداری 
الکترونیک و نظام های 

پرداخت

راه اندازی اولین 
دفتر استانی

صدور اولین 
کارت اعتباری 

بین المللی

راه اندازی 
پانزدهمین 
دفتر شرکت

انتشار نخستین 
شماره یاریاران

پیوستن به شبکه 
الکترونیک 

پرداخت کارتی 
)شاپرک(

آغاز همکاری با 
بانک آینده

آغاز همکاری با 
بانک رفاه

آغاز همکاری با
 بانک تجارت

تقدیر از مدیرعامل 
در همایش تخصصی 
بانک ها و شرکت های 

فناوری اطالعات

دریافت نشان 
عالی سازمان 

کارآفرین 
و نوآور

کسب عنوان مدیریت 
برتر در سومین 

همایش بین المللی 
مدیریت راهبردی

نصب 500هزار 
پایانه فروش

ثبت رکورد 
600 هزار پایانه 

منصوبه

اخذ لوح سپاس 
در اجالس 

جشنواره ملی 
بهره وری

دریافت تندیس از 
همایش و نمایشگاه 

بین المللی 
تراکنش

امضای تفاهم نامه 
همکاری شرکت 
با دانشگاه تهران 
و حمایت از پایان 
نامه های دانشجویی

پیاده سازی 
مدل سازمانی

EFQM

کاشت 12 هزار اصله 
درخت در راستای 

مسوولیت های 
اجتماعی

دریافت جایزه ملی 
تعالی سازمانی 94

دریافت تندیس 
زرین حامی محیط 

زیست
از دومین همایش 

محیط زیست

دریافت گواهی 
عضویت در سامانه 

اندازه گیری 
شاخص های 

بهره وری ایران

دریافت تندیس 
از دومین دوره 

جایزه ملی توسعه 
دهندگان اکو سیستم 

کارآفرینی

دیافت لوح تقدیر از 
بنیاد ملی نخبگان 
در دومین نشست 
کارآفرینی شیراز

تولد سرویس 
پرداخت الکترونیک 

پات

ثبت رکورد 
700 هزار پایانه 

منصوبه

ورود به بورس
 اوراق بهادار 

تهران

آغاز همکاری با 
پست بانک

آغاز همکاری با 
بانک توسعه 

صادرات

خرید ساختمان 
جدید 

ایران کیش

دریافت تندیس 
ویژه اقدامات 

دانش بنیان

 اخذ 20000-1
ISO 27001 و 
 به عنوان اولین

PSP

ایفای نقش 
در حوزه 

مسئولیت های 
اجتماعی

تدوین برنامه 
راهبردی کسب و 

کار شرکت

آغاز همکاری با 
موسسه عسکریه 
بانک شهر کوثر 

خاورمیانه )از 7 بانک 
به 11 بانک(

1/310/000/000/000

افزایش 100 درصد 
سرمایه از 655 هزار 
میلیارد به 1.31هزار 

میلیارد ریال

کسب تندیس 
رضایت مندی 

مشتری

دریافت تندیس در 
اجالس بانک بیمه 

بورس و شرکت های 
تاثیر گذار در اقتصاد

استقرار ایزو
 ISO-9001

2002

مجهز ساختن مدرسه 
فضیلت به سیستم 

آبگرمکن خورشیدی 
در راستای مسیر سبز 

پرداخت

دریافت بهترین 
رهبران کسب و کار 
خاور میانه در سال 

2015 دبی 
)MENAA(

نرشیه داخلی رشکت ایران کیش، سال چهارم، شامره سوم از رسی دوم، تیر ماه 1395

ساِل 94 بر ایران کیش چگونه گذشت؟

نگاهی آماری به وضعیِت شرکت

ایران کیش در مسیر تعالی

چگونه موفق به کسب گواهی  اهتمام به تعالی سازمانی شدیم؟

یک تعامل دوطرفه

نگاهی به وضعیت پروژه بانک تجارت

برگ برندۀ ایران کیش

تمرکز روی کسب ایزوهای مختلف

از نوآوری نهراسیم
صادق فرامرزی، مدیرعامل ایران کیش درباره راهبردهای سال 95 گفتگو با  [[

از سرگیری انتشار 
نشریه داخلی شرکت 

با عنوان 
پرداخت سبز

دریافت لوح تقدیر 
دومین مسابقه 

ملی بهینه کاوی از 
هفتمین جشنواره 

ملی بهره وری

تاسیس شرکت آغاز همکاری با 
بانک صادرات 

ایران

ثبت رکورد نصب 
صدهزارومین 

دستگاه 
کارتخوان

ثبت رکورد 
دویست 

هزارمین دستگاه 
کارتخوان

دریافت تندیس
 PSP برتر ایران

ثبت رکورد سیصد 
هزارمین دستگاه 

کارتخوان

آغاز همکاری با 
بانک سپه

کسب عنوان 
بزرگترین شبکه 

پایانه فروش 
کشور

آغاز همکاری با 
بانک کار آفرین

افزایش سرمایه 
شرکت 

به 655 میلیارد 
ریال

655/000/000/000

دریافت لوح تقدیر 
از ششمین نمایشگاه 
کار دانشگاه صنعتی 

شریف

دریافت لوح تقدیر 
از بنیاد ملی نخبگان 
در دومین نشست 
کارآفرینی شیراز

دریافت لوح تقدیر از 
همایش ایکو بیگ

ICOBIGE

دریافت تندیس 
از دومین دوره 

جایزه ملی توسعه 
دهندگان اکو سیستم 

کارآفرینی

حامی اولین دوره 
رویداد استارت آپ 

تبریز

دریافت گواهی 
عضویت در سامانه 

اندازه گیری 
شاخص های بهره وری 

ایران

دریافت تندیس مدیر 
برگزیده جهادی
از اولین همایش 
اقتصاد مقاومتی

حمایت از نمایش 
خروس برنده بهترین 
نمایش از جشنواره 
تئاتر چخوف روسیه

دریافت تندیس زرین 
حامی محیط زیست
از دومین همایش 

محیط زیست

از سرگیری انتشار 
نشریه داخلی شرکت 

با عنوان 
پرداخت سبز

ثبت رکورد 700 هزار 
پایانه منصوبه

دریافت تندیس 
بهترین رهبران کسب 

و کار خاورمیانه در 
سال 2015 دبی 

)MENAA(

دریافت جایزه ملی 
تعالی سازمانی 94

مجهز ساختن مدرسه 
فضیلت به سیستم 

آبگرمکن خورشیدی در 
راستای مسوولیت های 

اجتماعی شرکت

کاشت 12 هزار اصله 
درخت در راستای 

مسوولیت های 
اجتماعی

استقرار ایزو
 ISO2002-9001

پیاده سازی
 مدل سازمانی

EFQM

نشان عالی مدیریت 
عامل سال گواهینامه 

شایستگی مدیریت

امضای تفاهم نامه 
همکاری شرکت 
با دانشگاه تهران 
و حمایت از پایان 
نامه های دانشجویی

دریافت تندیس در 
اجالس بانک بیمه 
بورس و شرکت 

های تاثیر گذار در 
اقتصاد

دریافت تندیس از 
همایش و نمایشگاه 
بین المللی تراکنش

کسب تندیس 
رضایت مندی 

مشتری

اخذ لوح سپاس در 
اجالس جشنواره 

ملی بهره وری

افزایش 100 درصد 
سرمایه از 655 هزار 
میلیارد به 1.31هزار 

میلیارد ریال

ثبت رکورد 600 
هزار پایانه منصوبه

آغاز همکاری با 
موسسه عسکریه، 
بانک شهر، کوثر، 
خاورمیانه )از 7 
بانک به 11 بانک(

اخذ
ISO 27001
و20000-1

PSP به عنوان اولین 

کسب عنوان 
مدیریت برتر در 
سومین همایش 

بین المللی مدیریت 
راهبردی

کسب جایزه 
بین المللی شعف 

مشتری

ایفای نقش در 
حوزه مسئولیت های 

اجتماعی

آغاز همکاری با
 بانک تجارت

افزایش سرمایه 
شرکت 

به 655 میلیارد ریال

خرید ساختمان 
جدید ایران کیش

آغاز همکاری با 
بانک رفاه

آغاز همکاری 
با 

بانک توسعه صادرات

آغاز همکاری با 
پست بانک

آغاز همکاری با 
بانک آینده

دریافت لوح تقدیر 
دومین همایش 

بین المللی بانکداری 
الکترونیک و نظام های 

پرداخت

آغاز همکاری با 
بانک کار آفرین

پیوستن به شبکه 
الکترونیک پرداخت 

کارتی )شاپرک(

ورود به بورس
 اوراق بهادار تهران

دریافت لوح تقدیر 
بزرگترین 

شرکت PSP ایران

کسب عنوان 
بزرگترین شبکه 

پایانه فروش کشور
آغاز همکاری با 

بانک سپه
ثبت رکورد سیصد 
هزارمین دستگاه 

کارتخوان

ثبت رکورد دویست 
هزارمین دستگاه 

کارتخوان

انتشار نخستین 
شماره یاریاران

راه اندازی 
پانزدهمین 
دفتر شرکت

ثبت رکورد نصب 
صدهزارمین دستگاه 

کارتخوان

صدور اولین کارت 
اعتباری بین المللی

صدور اولین 
کارت اعتباری

آغاز همکاری با 
تاسیس شرکتبانک صادرات ایران

راه اندازی اولین 
دفتر استانی

افزایش سرمایه 
شرکت به مبلغ 300 

میلیارد ریال

دریافت تندیس 
برترین PSP ایران

دریافت تندیس 
برترین PSP ایران

دریافت لوح تقدیر اولین 

همایش بین المللی بانکداری 

الکترونیک و نظام های 

پرداخت

تقدیر از مدیرعامل 
در همایش تخصصی 
بانک ها و شرکت های 

فناوری اطالعات

تدوین برنامه 
راهبردی کسب و 

کار شرکت

نصب 500هزار 
پایانه فروش

دریافت نشان 
عالی سازمان 

کارآفرین 
و نوآور

دریافت 
تندیس ویژه 

اقدامات 
دانش بنیان



رفاه 
کارکنان

گزارش تصویری از 
برخی رویدادهای 

ایران کیش

مسوولیت 
های 

اجتماعی

ایران کیش

Report imageگزارش تصویری

حمایت ایران کیش از خانه ای بی ایران

دیدار برخی از کارکنان ایران کیش از آسایشگاه کهریزک برگزاری مراسم بزرگذاشت شهید صارمی در روز خبرنگار

برگزاری مسابقه آشپزی در مرکز تماس ایران کیش

برگزاری مراسم دعای زیارت عاشورا در ایام محرم

ایران کیش حامی نمایشگاه کار دانشگاه شریف

حضور نمایندگان ایران کیش در همایش ایکوپیک

ایران کیش حامی نمایش خروس 
- برنده جایزه بهترین نمایش از 
جشنواره چخوف روسیه

مدیران ارشد ایران کیش در همایش تعالی سازمانی

حضور در همایش استارت آپ تهران

حمایت ایران کیش از نخستین همایش استارت آپ تبریز

برگزاری مسابقه دارت بین کارکنان
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نمایشــگاه کار دانشــگاه شــریف و رویدادهای مشابه 
ــه شــرکت ها و  ــزار می شــود ک ــن هــدف برگ ــا ای ب
کســب وکارهای جدیــد را بــه جامعــه دانشــگاهی و 
فارغ التحصیالنــی کــه اکنــون جویــای کار هســتند 
یــا در آینــده نزدیــک بــه دنبــال کار خواهنــد بــود، 
معرفــی کنــد. شــرکت ایران کیــش هــم کــه یکــی 
ــک  ــت الکترونی ــرکت های پرداخ ــن ش از بزرگ تری
در کشــور اســت بــا دنبــال کــردن اهدافــی مشــابه، 
در نمایشــگاه کار شــریف شــرکت کــرد تــا بتوانــد 
ــای  ــذب نیروه ــه ج ــه ب ــازی ک ــه نی ــه ب ــا توج ب
نخبــه در حــوزه کاری خــود دارد، رزومه هــای 

ــد. ــع کن ــرکت کنندگان را جم ش
بااینکــه اولیــن تجربــه حضــور ایران کیــش در ایــن 
نمایشــگاه بــود ولــی ایــن شــرکت غرفــه شــلوغ و 
پررفت وآمــدی داشــت. مدیــران و کارشناســان 
ــا  ــت ب ــغول صحب ــدام مش ــه هرک ــر در غرف حاض
ــه  ــد ک ــی بودن ــدگان و بازدیدکنندگان مراجعه کنن
اغلــب از دانشــگاه های معتبــری مثــل شــریف، 
تهــران، امیرکبیــر، بهشــتی، خواجــه نصیــر و... 
ــد  ــجویان عالقه من ــد. دانش ــگاه می آمدن ــه نمایش ب
ــاز  ــات موردنی ــت توضیحــات و اطالع ــد از دریاف بع
برایشــان  شــرکت  کاری  حــوزه  درصورتی کــه 
ــه  ــتیابی ب ــت دس ــی را جه ــود برگه های ــذاب ب ج
ــر  ــش پ ــود در ایران کی ــغلی موج ــای ش فرصت ه
ــه ایــن صــورت کــه آن هــا اطالعــات  ــد. ب می کردن
ــود را  ــای خ ــی، کاری و توانایی ه ــردی، تحصیل ف
ــا توجــه  ــک ب ــده نزدی ــا در آین ــد ت ــت می کردن ثب
بــه فرصت هــای شــغلی موجــود در ایران کیــش بــا 
آن هــا جهــت انجــام مصاحبــه تمــاس گرفته شــود.

گستره خدمات ایران کیش
ــل  ــی مدیرعام ــاور عال ــرد، مش ــان ف ــد لری محم
ــزاری  ــای برگ ــه در روزه ــش ک ــرکت ایران کی ش
نمایشــگاه در غرفــه شــرکت حضــور داشــت، 
ــن  ــی حضــور ایران کیــش در ای ــل اصل ــاره دلی درب
دوره از نمایشــگاه کار شــریف توضیحــات بیشــتری 
ــال 82  ــش در س ــرکت ایران کی ــت: »ش داد و گف
افتتــاح شــد و در ســال 8۵ نیــز مجــوز فعالیــت در 

ــای  ــود را از نهاده ــک خ ــوزه پرداخــت الکترونی ح
حاضــر  حــال  در  کــرد.  دریافــت  قانون گــذار 
شــرکت های  بزرگ تریــن  از  یکــی  ایران کیــش 
پرداخــت الکترونیــک ایــران اســت و بــا 14 بانــک 
ــکاری  ــرارداد هم ــاری ق ــی و اعتب ــه مال و مؤسس
دارد کــه در بیــن تمــام 12 شــرکت پرداخــت 
ــای  ــداد بانک ه ــترین تع ــور، بیش ــک کش الکترونی

طــرف قــرارداد را ایران کیــش دارد.«
ــن  ــه همی ــاره ب ــا اش ــل ب ــی مدیرعام ــاور عال مش
و  ارائــه خدمــت  کــه  تأکیــد می کنــد  نکتــه 
ســرویس بــه 14 بانــک و موسســه کــه بانک هــای 
ــه کار  ــتند به هیچ وج ــا هس ــن آن ه ــی در بی بزرگ
ــات و  ــوع خدم ــه ن ــا توجــه ب ســاده ای نیســت و ب
ــا و مؤسســات  ــن بانک ه ــه ای ــه ب ســرویس هایی ک

ارائــه می شــود، کار پیچیــده ای اســت.

نمی توانیم به دنبال نیروهای باکیفیت نباشیم
لریــان فــرد در همیــن خصــوص گفــت: »بنابرایــن 
ــاز  ــته نی ــوع، پیوس ــن موض ــت ای ــرای مدیری ــا ب م
ــه  ــه ب ــا توج ــم و ب ــس داری ــای تازه نف ــه نیروه ب
جنــس خدماتــی کــه از نــوع دانش بنیــان هســتند 
ــم. یکــی از  ــه داری ــای نخب ــه نیروه ــاز جــدی ب نی
ــا را  ــن نیروه ــود ای ــه می ش ــی ک ــن جاهای بهتری
ــاد پیــدا و جــذب کــرد نمایشــگاه های  به احتمال زی

مطرحــی مثل نمایشــگاه کار اســت. از طــرف دیگر، 
شــخص آقــای دکتــر فرامــرزی، خودشــان نیرویــی 
فعــال و از طرفــداران علــم و دانشــگاه هســتند بــه 
ــرکت،  ــاز ش ــوع نی ــار موض ــر در کن ــن خاط همی
ــه  ــا همیش ــه م ــد ک ــح می دهن ــم ترجی ــان ه ایش
در رویدادهــای دانشــگاهی ازاین دســت شــرکت 
کنیــم تــا هــم از جامعــه دانشــگاهی حمایــت کنیم 
و هــم بــه اهــداف و نیازهــای خودمــان برســیم کــه 
ــه ارتبــاط بیــن  به نوعــی شــاید جــان بخشــیدن ب
ــا حــد زیــادی در  صنعــت و دانشــگاه اســت کــه ت

کشــورمان مغفــول مانــده.«

جایگاه امروز را مدیون همکاران هستیم
این کــه تــا امــروز ایران کیــش توانســته اســت 
بــه چنیــن جایگاهــی در صنعــت پرداخــت کشــور 
ــه  ــی اســت ک ــک کارمندان ــون تک ت برســد را مدی
ــد و در جمــع فعلــی  در ایــن شــرکت حضــور دارن
ــم  ــم ک ــه ه ــای نخب ــش نیروه ــر در ایران کی حاض
نیســتند امــا جایــگاه فعلــی مــا نبایــد نقطــه توقــف 
مــا باشــد. مــا بایــد بــا شناســایی و تقویــت نقــاط 
ــه دنبــال گســترش  قــوت خــود به طــور مســتمر ب
دایــره تأثیرگــذاری شــرکت باشــیم و در این مســیر 
ــرژی  ــر از ان ــه پ ــی ک ــوان و تازه نفس ــای ج نیروه
ــرای  ــی ب ــته بزرگ ــد داش ــتند می توانن ــده هس و ای

چرا ایران کیش از ششمین نمایشگاه کار دانشگاه شریف حمایت کرد؟

به دنبال نیروهای نخبه
ــگاه  ــگاه کار دانش ــمین دوره نمایش ــش در شش ــاری ایران کی ــرکت کارت اعتب ش
ــود. در  صنعتــی شــریف حضــور داشــت و پذیــرای دانشــجویان و بازدیدکننــدگان ب
ایــن دوره از نمایشــگاه کار شــریف شــرکت ایران کیــش نخســتین تجربــه حضــورش 
را تجربــه کــرد تــا بتوانــد در ایــن فضــای نمایشــگاهی، در کنــار دیگــر شــرکت های 
مطــرح بانکــی و پرداخــت حاضــر در نمایشــگاه، بــه معرفــی شــرکت، محصــوالت و 
ــالن  ــه فارغ التحصی ــود ب ــغلی خ ــاب ش ــای ن ــی فرصت ه ــه معرف ــر ب ــه مهم ت از هم

ــردازد. ــور بپ ــرح کش ــگاه های مط دانش

گزارش

مــا باشــد.
ــرکت  ــگاه ش ــردن ن ــاز ک ــد از ب ــرد بع ــان ف لری
بــه نیروهــای نخبــه گفــت: »همیــن دیــدگاه 
ــور  ــر حض ــالوه ب ــش ع ــه ایران کی ــد ک ــث ش باع
در نمایشــگاه کار، حامــی ویــژه ایــن رویــداد 
ــن  ــی از بهتری ــریف یک ــگاه ش ــه دانش ــود چراک ب
ماننــد  و شــرکتی  اســت  ایــران  دانشــگاه های 
ــته  ــی، پیوس ــعت و بزرگ ــن وس ــا ای ــش ب ایران کی
بــه نیروهــای نخبــه احتیــاج دارد. بــه همیــن دلیل 
ایران کیــش در غرفــه اش فرم هایــی هــم آمــاده 
ــه  ــد رزوم ــدگان بتوانن ــا مراجعه کنن ــود ت ــرده ب ک
خــود را در آن هــا مطــرح کننــد تــا پــس از پایــان 
ــا  ــه ای ب ــی در کمیت ــای دریافت نمایشــگاه، رزومه ه
حضــور مدیرعامــل شــرکت بررســی و از نیروهــای 
ــای  ــام مصاحبه ه ــرای انج ــت الزم ب دارای صالحی
بعــدی دعــوت شــود و حتــی امــکان بورســیه 
نیروهــای نخبــه از ســوی ایران کیــش نیــز وجــود 

دارد.«

حضور در دیگر نمایشگاه ها
ــور  ــه حض ــش تجرب ــه ایران کی ــد ک ــه نمان ناگفت
در رویدادهــای مشــابه را هــم دارد و خــرداد مــاه 
ــگان  ــان و نخب ــش کار آفرین ــن همای ۹۵ در دومی
ــه همــت  ــگان و ب ــی نخب ــاد مل ــه از طــرف بنی ک
ــد،  ــزار ش ــیراز برگ ــهر ش ــیراز در ش ــگاه ش دانش
ایران کیــش موفــق بــه اخــذ تندیــس زریــن شــد. 
ــس  ــن کنفران ــه اولی ــته ک ــاه گذش ــن م همچنی
توســعه دهندگان اپــل در ایــران برگــزار شــده 
از  ویــژه ای  حمایــت  ایران کیــش  نیــز  بــود 
آن رویــداد داشــت؛ چراکــه جمــع بزرگــی از 
آی اواِس  برنامه نویســان  و  توســعه دهندگان 
ــن  ــه ای ــد ک ــده بودن ــم آم ــرد ه ــا گ ــور آنج کش
خــودش فرصــت بزرگــی بــود کــه ایران کیــش بــا 
معرفــی خــودش در ایــن جمــع، پتانســیل جــذب 
ــر  ــد. از دیگ ــاد کن ــراد را ایج ــن اف ــدادی از ای تع
رویدادهایــی کــه ایران کیــش پیــش روی دارد، 
نمایشــگاه تراکنــش، مربــوط بــه حــوزه پرداخــت 
و  نظام هــای پرداخــت  نمایشــگاه  و همچنیــن 

ــت. ــک اس ــداری الکترونی بانک

نیروی انسانی نه؛ سرمایه انسانی
ایران کیــش ازجملــه شــرکت هایی اســت کــه 
ــه چشــم ســرمایه انســانی  نیــروی انســانی اش را ب
می بینــد و تک تــک افــراد فعــال در شــرکت را 
ــن  ــه همی ــد. ب ــرکت می دان ــای ش ــزو دارایی ه ج
دلیــل بــه جــذب نیــروی خــالق و کارآمــد اهمیــت 
ــرای  ــرمایه گذاری های الزم ب ــد و س ــی می ده باالی
ــام  ــم انج ــراد را ه ــن اف ــتر ای ــه بیش ــذب هرچ ج
می دهــد. لریــان فــرد نیــز دراین بــاره گفــت: 
ــر  ــش کار ه ــوالً ارزش و افزای ــن، اص ــر م ــه نظ »ب
ــه ســرمایه انســانی آن شــرکت  ســازمانی بســته ب
کیــش،  ایــران  در  مــا  رکــن  مهم تریــن  دارد. 
انســانی مــا اســت. خوشــبختانه  ســرمایه های 
ــت  ــوع اهمی ــن موض ــه ای ــم ب ــش ه در ایران کی
بســیاری داده می شــود. امیدواریــم ایــن نمایشــگاه 
بــه مــا کمــک کنــد کــه بــه دلیــل بزرگــی 
ــام  ــور انج ــت کش ــش پرداخ ــا در بخ ــه م کاری ک
ــه از  ــی را چ ــای خالق ــم نیروه ــم، بتوانی می دهی
دانشــگاه شــریف و چــه از دیگــر دانشــگاه ها جــذب 
کنیــم چراکــه حــوزه ســرمایه انســانی مــا همیشــه 
ــه همیــن  از نیروهــای نخبــه اســتقبال می کنــد. ب
دلیــل اســت کــه گزینش هــای مــا بســیار ســخت 
اســت و ایــن نشــان دهنده ایــن موضــوع اســت کــه 
مــا بــه دنبــال جــذب نیروهــای خــالق هســتیم و 
دِر شــرکت مــا همیشــه بــه روی افــراد خــالق بــاز 
اســت و همــواره در تالشــیم تــا افــرادی کــه تــوان 
الزم را دارنــد و می تواننــد بــه مــا کمــک کننــد را 

ــم.« جــذب کنی

آموزش مستمر همکاران
بــا توجــه بــه اینکــه ایران کیــش همــواره بــه 
ــش  ــه دان ــوده اســت ب ــی ب ــال پیشــرفت و ترق دنب
ــرده و ســعی  ــی بســنده نک ــای فعل موجــود نیروه
کــرده اســت بــا آمــوزش دوره ای یــا مســتمر 
نیروهــای خــود، ســطح دانشــی و علمــی نیروهــای 

ــد. ــش ده ــود را افزای خ

لریــان فــرد نیــز بعــد از خبــر دادن دربــاره دریافــت 
ایــزو 1۰۰1۵ در حــوزه آمــوزش  قریب الوقــوع 
ــوزش در  ــوص آم ــش، در خص ــران کی ــط ای توس
ــرای  ایــن شــرکت گفــت: »بخــش آمــوزش هــم ب
ــدود  ــزو مع ــاید ج ــت و ش ــم اس ــیار مه ــا بس م
شــرکت هایی هســتیم کــه طــرح جامــع آموزشــی 
بــا کمــک اســاتید صاحــب نظــر دانشــگاهی 
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد ب ــم و بعی ــی کردی طراح
ــته  ــن طرحــی داش ــی چنی ــرکت پرداخت ــچ ش هی
باشــد. مــا بــرای تک تــک کارکنــان نیازهــای 
ــتن  ــم. داش ــن کرده ای ــان را تبیی ــی الزمش آموزش
چنیــن طــرح جامــع آموزشــی نشــان از ایــن 
ــش و  ــمت دان ــه س ــرکت ب ــت ش ــه جه ــت ک اس
ــرکتی،  ــر ش ــر ه ــت و اگ ــانی اس ــرمایه های انس س
آمــوزش و ســرمایه انســانی اش کامــل باشــد قطعــاً 
ــت  ــال دریاف ــا در ح ــت. م ــا اس ــزو موفق ترین ه ج
ایــزو 1۰۰1۵ در آمــوزش هســتیم و تــا جایــی کــه 
اطــالع دارم هنــوز هیــچ شــرکت دیگــری در ایــن 
حــوزه چنیــن اســتانداردی دریافــت نکــرده اســت 
و زمانــی کــه مــا موفــق بــه دریافــت ایــزو 1۰۰1۵ 
شــویم، اولیــن شــرکتی خواهیــم بــود کــه در 
صنعــت پرداخــت چنیــن گواهینامــه ای در حــوزه 

آمــوزش دریافــت می کنــد.«

بهایی که مدیرعامل به ما داده است
آخریــن نکتــه ای کــه لریــان فــرد در پایــان 
ــا و  ــرد، حمایت ه ــاره ک ــه آن اش ــش ب صحبت های
تالش هــای همه جانبــه دکتــر فرامــرزی مدیرعامــل 
ــود  ــعه ای ب ــن و توس ــای نوی ــرکت از رویکرده ش
ــا و  ــم موفقیت ه ــان کن ــد خاطرنش ــت: »بای و گف
ــان  ــن ســه ســال و از زم پیشــرفت هایی کــه در ای
ــش  ــرکت ایران کی ــرزی در ش ــر فرام ــور دکت حض
ــوده اســت و همــه این هــا  داشــته ایم، چشــمگیر ب
ــرزی  ــر فرام ــی دکت ــت و توانای ــر مدیری ــه خاط ب
اســت کــه ایــن نــگاه توســعه ای در شــرکت ریشــه 
دوانــده اســت. بــه همیــن دلیــل اســت کــه ایشــان 
ــال  ــه س ــه« ک ــر نمون ــوان »مدی ــق عن ــاً الی واقع

ــد، هســتند.« گذشــته کســب کردن

امیدواریم این نمایشگاه به ما کمک کند 
که به دلیل بزرگی کاری که ما در بخش 
پرداخت کشور انجام می دهیم، بتوانیم 

نیروهای خالقی را چه از دانشگاه شریف و 
چه از دیگر دانشگاه ها جذب کنیم چراکه 

حوزه سرمایه انسانی ما همیشه از نیروهای 
نخبه استقبال می کند
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لشکر 15هزار نفری در برابر تیم 400 نفری
ارزشــمندترین شــرکت های واســط  از  هــر دو 
پرداخــت در دنیــا هســتند؛ پی پــل در ســال 
تأســیس  پیــش  ســال  هفــده  یعنــی   1۹۹8
شــد درصورتی کــه اســترایپ در ســال 2۰11 
ــال  ــد بااین ح ــیس ش ــش تأس ــال پی ــی 6 س یعن
ــود. ــوب می ش ــل محس ــب پی پ ــن رقی بزرگ تری
بــا آنکــه اســترایپ ســرعت رشــد خیلــی بیشــتری 
ــادی  ــل داشــته و ســروصدای زی ــه پی پ نســبت ب
در دنیــای وب بــه پــا کــرده اســت، ولــی در حــال 
ــا 41۰ کارمنــد در یــک ســوله کوچــک  حاضــر ب
شــده  مســتقر  آمریــکا  سان فرانسیســکوی  در 
ــد  ــا 1۵8۰۰ کارمن ــل ب ــه پی پ ــت؛ درحالی ک اس
در سراســر دنیــا از ســن خــوزه، تگــزاس، نبراســکا 
و آریزونــا گرفتــه تــا لوکزامبــورگ، ســنگاپور، 
ــر  ــورهای دیگ ــهرها و کش ــیاری از ش ــد و بس هن

ــر دارد. ــر دای ــا دفت دنی

شباهت ها
ــه  ــن اســت ک ــد ای ــر دو می کنن ــه ه ــا کاری ک ام
ــای  ــت، پرداخت ه ــط پرداخ ــوان درگاه واس به عن
ــن را  ــب وکارهای آنالی ــگاه ها و کس ــن فروش آنالی
ــل  ــتر موبای ــه روی بس ــتر وب و چ ــه روی بس چ
ــد  ــر دو می توانن ــن ه ــد. همچنی ــت می کنن مدیری
بــه شــکل خوبــی بــا وب ســایت مشــتری همگــرا 
هســتند؛  قابل اعتمادترین هــا  از  و  شــوند 
پرداخت هــای  پذیــرش  حــوزه  در  مخصوصــاً 
موبایلــی. در کنــار این هــا هــر دو امــکان پذیــرش 
حســاب  یــک  گشــایش  بــدون  پرداخت هــا 

ــد. ــده می دهن ــه پذیرن ــک را ب ــده در بان پذیرن

هزینه های کارمزدی استرایپ و پی پل
در خصــوص هزینه هــا نیــز هــم اســترایپ و هــم 
واضح تــر  می کننــد.  دریافــت  هزینــه  پی پــل، 
ــل  ــم پی پ ــترایپ و ه ــم اس ــم ه ــم بگویی بخواهی
ــور  ــک کش ــن درون ی ــای آنالی ــرای پرداخت ه ب
2.۹ درصــد از مبلــغ هــر تراکنــش به عــالوه 
ــش  ــر تراکن ــه ازای ه ــنت ب ــت 3۰ س ــغ ثاب مبل
ــش  ــک تراکن ــرای ی ــی ب ــد؛ یعن ــت می کنن دریاف
ــه  ــاً 3 دالر و 2۰ ســنت هزین 1۰۰ دالری مجموع
دریافــت می کننــد کــه شــامل 3۰ ســنت ثابــت و 

ــت. ــد دالر اس ــنت از ص 2 دالر و ۹۰ س
ــدگان  ــل از پذیرن ــه پی پ ــد ک ــه نمان ــه ناگفت البت
پــر تراکنــش خــود یعنــی پذیرندگانــی کــه 
ــش  ــزار دالر تراکن ــتر از ۵ ه ــی بیش ــه مبلغ ماهان

ــغ  ــت مبل ــر اس ــی حاض ــکل توافق ــه ش ــد، ب دارن
درصــد خــود را تــا 2.2 درصــد از مبلــغ تراکنــش 
ــای  ــوض در پرداخت ه ــد. در ع ــش ده ــز کاه نی
ــغ  ــد از مبل ــا 3.۹ درص ــدش ت ــی درص بین الملل
تراکنــش افزایــش می یابــد. این هــا در حالــی 
اســت کــه اســترایپ تنهــا هزینــه ای کــه دریافــت 
ــه  ــش ب ــغ تراکن ــان 2.۹ درصــد مبل ــد هم می کن
ــد  ــی نمی کن ــت اســت، فرق ــالوه 3۰ ســنت ثاب ع
تراکنــش داخلــی باشــد یــا بین المللــی، کارت 
ــن اکســپرس. در  ــا آمریک ــد ی ــزا باش مشــتری وی
ــدگان  ــرای پذیرن ــم ب ــترایپ ه ــا، اس ــار این ه کن
نظــر  در  تخفیف هایــی  خــود  پرتراکنــش 
می گیــرد پذیرندگانــی کــه در مــاه بیشــتر از 
هشــتاد هــزار دالر یــا بیــش از ده هــزار تراکنــش 
را پــردازش کننــد، کارمزدهــای کمتــری را بــرای 

آن هــا در نظــر می گیــرد.
ناگفتــه نمانــد پی پــل بــرای درگاه هــای پرداخــت 
پیشــرفته خــود ماهانــه ۵ دالر و بــرای درگاه هــای 
پرداخــت حرفــه ای خــود ماهانــه 3۰ دالر آبونمــان 
ــی  ــی از خدمات ــوض یک ــد در ع ــت می کن دریاف
کــه بــه ایــن دســته از پذیرنــدگان می دهــد 
ــت  ــان پرداخ ــتریان در زم ــه مش ــت ک ــن اس ای
ــوند و  ــاع داده نمی ش ــل ارج ــایت پی پ ــه وب س ب
مشــتریان می تواننــد به صــورت مســتقیم روی 
ــه  ــد. ب ــام دهن ــت را انج ــده پرداخ ــایت پذیرن س
ــا  ــن هزینه ه ــام ای ــه تم ــید ک ــته باش ــر داش خاط
ــر  ــگاه کس ــب فروش ــان صاح ــا هم ــده ی از پذیرن

ــدار. ــه از خری ــود، ن می ش

بزرگ ترین تفاوت بین استرایپ و پی پل
هرچنــد موضــوع کارمــزد و هزینه هــا بحــث 
ــن  ــه بزرگ تری ــزی ک ــی آن چی ــت ول ــی اس مهم
ــی  ــت تفاوت ــترایپ اس ــل و اس ــن پی پ ــاوت بی تف
ــب وکار  ــان کس ــا صاحب ــدگان ی ــه پذیرن ــت ک اس
ــد.  ــن بســترها احســاس می کنن ــتفاده از ای در اس
انجــام  در  پی پــل  و  اســترایپ  از  اســتفاده 
بــرای  موبایلــی  یــا  اینترنتــی  پرداخت هــای 
بــرای مدیــران  امــا  مشــتریان آســان اســت 
ــل  ــترایپ و پی پ ــدازی اس ــه راه ان ــایت ها، تجرب س

اســت. متفــاوت  قابل توجهــی  به طــور 
ــان ســاده بخواهیــم بگوییــم ســرویس های  ــه زب ب
طراحــی  توســعه دهندگان  بــرای  اســترایپ 
ــرویس های  ــازی س ــی پیاده س ــت؛ یعن ــده اس ش
دانــش  بــه  وب ســایت ها  روی  اســترایپ 
صاحبــان  کــه  می طلبــد  و  دارد  نیــاز  فنــی 

استرایپ و پی پل با هم چه تفاوت هایی دارند؟

سرشاخ تک شاخ ها؟
اگــر در حــوزه فنــاوری اطالعــات 
ــا  ــد ی ــت کنی ــت فعالی ــی و پرداخ بانک
صاحــب کســب وکاری باشــید کــه 
ــت  ــای پرداخ ــه راه کاره ــی ب ــه نوع ب
ــاالً  ــت، احتم ــته اس ــک وابس الکترونی
ــل«  ــان »پِی پَ ــا هم ــال« ی ــام »پِی پ ن
ــل  ــت. پی پ ــورده اس ــتان خ ــه گوش ب
واســط  بزرگ تریــن  می تــوان  را 
پرداخــت در دنیــا دانســت کــه در 
ــود  ــی ب ــوآوری بزرگ ــودش ن ــوع خ ن
پی پــل  داد.  نجــات  را  خیلی هــا  و 
آن قــدر جلــو رفــت کــه هیــچ کســی 
ــری  ــز دیگ ــچ چی ــرد هی ــر نمی ک فک
بتوانــد جــای آن را بگیــرد. ولــی حــاال 
نــام »اســترایپ« در مقابــل پی پــل 
ــت  ــه رقاب ــت و صحن ــه اس ــرار گرفت ق
ــرای غــول پرداخت هــای اینترنتــی  را ب
دنیــا تنــگ کــرده اســت؛ امــا ایــن دو، 
یعنــی اســترایپ و پی پــل بــا هــم چــه 

دارنــد؟ تفاوت هایــی 
ــرای  ــت ب ــکار پرداخ ــش از 200 راه بی
ــود  ــان وج ــن در جه ــدگان آنالی پذیرن
ــای  ــه از بزرگ ترین ه ــه دو نمون دارد ک
آن هــا اســترایپ و پی پــل هســتند 
و هــر دو یــک ســرویس مشــابه را 
توانایــی  ایجــاد  می دهنــد،  ارائــه 
پذیــرش  در  کســب وکارها  بــرای 
ایــن  امــا  آنالیــن؛  پرداخت هــای 
دو، کارهــای بیشــتری نیــز انجــام 

. هنــد می د
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کســب وکارها دانــش فنــی داشــته باشــند تــا 
وب سایتشــان  روی  را  آن  ســرویس های  بتواننــد 
ــاً  ــد حتم ــش را ندارن ــن دان ــر ای ــد و اگ ــاده کنن پی
بایــد از یــک توســعه دهنده کمــک بگیرنــد. در 
روی  پی پــل  ســرویس های  پیاده ســازی  مقابــل 
وب ســایت ها دانــش فنــی خاصــی الزم نــدارد و 
تقریبــاً تمامــی صاحبــان کســب وکار می تواننــد 
ایــن کار را بــدون دانــش فنــی انجــام دهنــد. 
آن قــدر ســاده اســت کــه می گوینــد همــه آن 
چیــزی کــه الزم اســت انجــام دهیــد کپــی و پیســت 
ــل  ــر« پی پ ــاال بخ ــن ح ــه »همی ــد دکم ــردن ک ک
ــه  ــد ک ــه نمان ــه ناگفت ــایت شماســت. البت در وب س
ــترایپ را  ــوص اس ــن خص ــه در ای ــزی ک ــل چی اص
برجســته کــرده اســت و باعــث شــده بتوانــد جمــع 
ــود  ــمت خ ــه س ــل را ب ــتریان پی پ ــادی از مش زی
ــه دســت توســعه دهندگان را  ــن اســت ک بکشــد ای
بــاز می گــذارد تــا خواسته هایشــان را به راحتــی 
ــا  ــد و ت ــال کنن ــترایپ اعم ــرویس های اس روی س
ــرویس های  ــا س ــت را ب ــن درگاه پرداخ ــای ممک ج
ــق  ــن منط ــاید همی ــد. ش ــه کنن ــان یکپارچ خودش
هــم باعــث شــده اســت کــه پی پــل ازلحــاظ 
درصورتی کــه  کنــد  عمــل  قوی تــر  پشــتیبانی 
اســترایپ ازلحــاظ پشــتیبانی کمــی محدودتــر 

می کنــد. عمــل 

رقابت سالم
دو،  ایــن  از  هیچ کــدام  اینکــه  جالــب  نکتــه 

اســتفاده  از  را  خــود  پذیرنــدگان  به هیچ وجــه 
از بســتر پرداخــت دیگــری منــع نمی کننــد و 
ــر دو بســتر اســتفاده  بســیاری از فروشــندگان از ه
می کننــد و مشــتری نهایــی اســت کــه هنــگام 
یــک  کــدام  بــا  می گیــرد  تصمیــم  پرداخــت 

پرداخــت را انجــام دهــد.

پاسخ به نیازهای متفاوت
در پایــان بایــد بگوییــم کــه ایــن دو را اصــال شــاید 
نتــوان رقیــب یکدیگــر دانســت چراکــه هرکــدام بــه 
گــروه خاصــی از مشــتریان ســرویس می دهنــد 
و اگــر تــا پیــش از آمــدن اســترایپ، برخــی از 
می گرفتنــد  ســرویس  پی پــل  از  پذیرنــدگان 
و حــاال بــه ســراغ اســترایپ رفته انــد بــه ایــن 
ــل  ــتریان پی پ ــترایپ مش ــه اس ــت ک ــی نیس معن
ــاز  ــه نی ــترایپ ب ــه اس ــت؛ بلک ــرده اس ــذب ک را ج
دســته خاصــی از مشــتریان پاســخ داده اســت کــه 
ــود  ــداده ب ــخ ن ــه آن پاس ــل ب ــن پی پ ــا پیش ازای ت
ــدارد در آن  ــه ای ن ــم برنام ــان ه ــاالً همچن و احتم

ــد. ــوزه ورود کن ح
به عنــوان جمع بنــدی بایــد بگویــم پذیرندگانــی 
کــه بــه دنبــال راحتــی و ســادگی در اســتفاده 
از بســتر پرداخــت و پشــتیبانی قــوی هســتند 
در  و  می کننــد  انتخــاب  را  پی پــل  همچنــان 
عــوض پذیرندگانــی کــه بــه دنبــال کارمــزد کمتــر 
بســترهای  توســعه  بیشــتر در  انعطاف پذیــری  و 
ــد. ــاب می کنن ــترایپ را انتخ ــتند، اس ــود هس موج

این یک تمناست
نخستین جشنواره فرهنگی هنری مسیر سبز

پی پل برای درگاه های 
پرداخت پیشرفته خود 

ماهانه 5 دالر و برای 
درگاه های پرداخت 

حرفه ای خود ماهانه 30 
دالر آبونمان دریافت 

می کند در عوض یکی 
از خدماتی که به این 
دسته از پذیرندگان 

می دهد این است که 
مشتریان در زمان 

پرداخت به وب سایت 
پی پل ارجاع داده 

نمی شوند و مشتریان 
می توانند به صورت 

مستقیم روی سایت 
پذیرنده پرداخت را 

انجام دهند

Article

ــک  ــم در ی ــت ک ــده، دس ــِی آین ــش بین پی
ــر ممکــن نباشــد.  ــی غی ــورد ،شــاید خیل م
اندکــی تأمــل مــی خواهــد در آمــار و ارقــام 
ــان.  و حــوادث زیســت محیطــِی اطــراف م

پس از آن دیگر همه چیز روشن است...
ــه  ــان ک ــت آن زم ــر و دور نیس ــی دی خیل
زمیــن خشــک و تهــی از هــر آبادانــی 

گــردد...
ــز  ــا، ج ــه ه ــا و دریاچ ــه از دریاه روزی ک

عکــس و خاطــره ای نمانــد...
روزی کــه انــرژی، از هــر نــوع آن، تــه 

کشــد...
ــد،  ــوا نباش ــد، ه ــد، آب نباش ــاک نباش خ
ــده ای نباشــد، جنــگل و کــوه و دشــت  پرن
نباشــد، اثــری از ســبزی و ســبزه زار نباشــد 
ــگ ســبز موجــود باشــد... ــا رن ــی، تنه و لجن

و روزی کــه نفــس کشــیدن حتــی، ممکــن 
نباشــد...

ــِس  ــروز دلواپ ــه ام ــت ک ــا اس ــر م ــس ب پ
فــرداِی جهــان اطــراف مــان باشــیم... اقــل 

ــل... ــر از قب ــس ت ــم دلواپ ک
ــا  ــم ت ــان گذاری ــران در می ــا دیگ و آن را ب
ــی  ــردا، ب ــان ف ــه جه ــد ک ــم و بدانن بدانی
ــژی  ــز ک ــت، ج ــوا و درخ ــاک و ه آب و خ

ــد... ــزی نزای ــتی چی و کاس
و حاال این یک تمناست...

از ســوِی شــرکت کارت اعتبــاری ایران کیش 
- کــه اکنــون دوازده ســال پیشــینه ِی 
ســبزش، شــعار و عملــش، گــواه بــر ســلوک 
ــرای  ــبز ب ــیری س ــدام در مس ــور م و حض
ــه  ــوده اســت - ب ــر ب ــی بهت ــه جهان ــل ب نی
ســوِی اهالــِی نجیــب فرهنــگ و هنــر ایــران 
ــتی  ــی و راس ــه پاک ــه ب ــان ک ــن - آن زمی
شــهره انــد - تــا ایــن مســئولیت جاودانــه ی 
اجتماعــی، کــه هــم واره بــی نقــص و مکــث 
ــا روح مــا زیســته اســت  در شــرکت مــا و ب
ــر باشــد  ــه هن ــا ک ــان ه ــا رســاتریِن زب را ب

ــم. مشــق کنی
ــه  ــد شــمایاِن فرهیخت ــن مهــم نیازمن در ای
ــه نیکــی مــی دانیــد. ــان ب ایــم کــه ایــن زب

پــس فرشــی ســبز مهیــا ســاخته ایــم 
مقابــل پــای تــان... 

قــدم رنجــه بفرماییــد و هنــر کنیــد در 
ایــن مســیر ســبز، تــا همــه گان دل خــوش 
ــه جهانــی زیبــا کــه محیــِط ســبِز  کنیــم ب

ــد... ــان باش زیســت م
ــن آب و  ــود از ای ــال ش ــع ب ــه دف ــد ک باش

ــاک... خ
برای هم راه شدن  را نصب کنید.

مهدی پاکدل  
دبیرنخستین جشنواره فرهنگی هنری مسیر سبز  
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نگاهی به چرایی ارائه دستگاه های کارت خوان لمسی در بازار کشور توسط شرکت ایران کیش

صفحه نمایش لمسی؛ 
برگ برنده بعدی دستگاه های کارت خوان

گزارش

ــا  ــد آن کــه اصطالحــاً ب ــده تلفــن همــراه و نســل جدی ــه رشــد خیره کنن ــا توجــه ب ب
ــه ای در  ــوالت ریش ــیم، تح ــا را می شناس ــمند آن ه ــراه هوش ــای هم ــوان تلفن ه عن
دنیــا رخ داد و خیلــی چیزهــا تغییــر کــرد؛ از ســالیق و خواســته های مــردم گرفتــه تــا 

ــن. ــب وکارها و قوانی ــازی کس ــدان ب می

در اوج همیـن تغییـرات بـود کـه خیلـی از چیزهـا، 
کـه  دیگـر  چیزهایـی  و  تکنولوژی هـا  عبـارات، 
سـال های سـال وجـود داشـتند ولی همه گیر نشـده 
بودنـد، همه گیـر شـدند. تا همین شـش هفت سـال 
پیـش اگـر کسـی تجربـه اسـتفاده از یـک ابـزار بـا 
جـزو  داشـت  را  لمسـی  تکنولـوژی صفحه نمایـش 
افـراد خـاص محسـوب می شـد؛ ولـی امروز بـا توجه 
بـه افزایـش خیره کننـده تلفن های همراه هوشـمند 
چطـور؟ دیگـر ایـن تکنولوژی بـه یکـی از اولیه ترین 

خواسـته های افـراد هنگام خرید تلفـن همراه تبدیل 
است. شـده 

تاریخچه صفحه نمایش لمسی
ریشـه  کـه  باشـد  تعجب برانگیـز  برایتـان  احتمـاالً 
تکنولـوژی صفحه نمایـش لمسـی بـه سـال 1۹6۵ 
میـالدی بازمی گـردد؛ یعنی چیزی بیـش از نیم قرن 

! پیش
در سـال 1۹6۵  ای اِی جانسـون  بـار  اولیـن  بـرای 

دربـاره صفحه نمایـش لمسـی مقالـه ای ارائـه کرد 
و خـودش دوبـاره در سـال 1۹67 مقالـه اش را بـا 
تصاویـر و نمودارهایـی کامل تـر کـرد. سـپس در 
سـال 1۹7۰ شـخصی بـه نـام بِنـت اِسـتامپ یک 
صفحه نمایـش لمسـی اولیه برای سـازمان اروپایی 
تحقیقـات هسـته ای CERN طراحی کـرد که ایده 
اولیـه آن را از فعالیتـش در سـال 1۹6۰ در یـک 
کارخانـه تلویزیـون سـازی الهـام گرفتـه بـود. در 
پایـان پَِتنـت اولیـه آن چیزی کـه ما امـروز به نام 
صفحه نمایـش لمسـی از آن یاد می کنیم در سـال 
1۹7۵ توسـط جـرج سـاموئل ِهرسـت ثبـت شـد 
کـه اولیـن محصول آن در سـال 1۹82 ارائه شـد.
در طـول تمـام ایـن سـال ها شـرکت های بزرگـی 
در دنیـا از خودروسـازی و هواپیمایـی گرفتـه تـا 
صنعـت بـازی و سـرگرمی بـا کمک دانشـگاه های 
مطـرح جهـان سـعی کردنـد ایـن تکنولـوژی را 
توسـعه دهنـد و محصـوالت زیـادی ارائـه کردنـد 
امـا هیچ کـدام نتوانسـت باعـث همه گیـر شـدن 
ایـن تکنولـوژی شـود تـا اینکـه در سـال 2۰۰4 
نینِتنـدو بـا ارائـه ایـن تکنولـوژی در نسـل جدید 
توانسـت  خـود  کامپیوتـری  بازی هـای  کنسـول 
توجه هـا را بـه ایـن تکنولـوژی جلـب کنـد کـه 
البتـه در آن زمـان هم هنوز مشـکالتی پیش روی 
ایـن تکنولـوژی بـود. ولـی بعـد از آن بـا اسـتفاده 
از ایـن تکنولـوژی در تلفن هـای همراه هوشـمند، 
مـردم سراسـر دنیا بـا این تکنولوژی آشـنا شـدند 
و صنایـع مختلـف نیز به سـمت بهره بـردن از این 

تکنولـوژی روی آوردنـد.

چرا باید با تغییرات همراه بود؟
آن  تعقیـب  بـه  و  تکنولـوژی  کـه  روزهایـی  در 
زندگـی، سـریع تر از هـر زمـان دیگـری در حـال 
تغییر اسـت، آن هایـی که خودشـان را با تغییرات 
همـراه نکننـد بازنده هـای آینـده نزدیـک هسـتند. 
همـه هـم می دانیم کـه تغییر سـخت اسـت و اکثراً 
ترجیـح می دهیـم به جـای در همـان چارچوب های 
تغییـری  هـر  چراکـه  برداریـم  قـدم  همیشـگی 
نیـاز بـه تفکـر، آموزش، صـرف زمـان و هزینـه و از 
همـه مهم تـر نیـاز بـه همـت دارد. ولـی بایـد قبول 
کنیـم در دنیـای امـروز، تنهـا چیـزی کـه تغییـر 
نمی کنـد، خـود »تغییـر« اسـت. همین جاسـت که 
از اسـتادان بـزرگ  یـاد حرف هـای معـروف یکـی 

می گفـت:  کـه  می افتیـم  کشـور  در  ارتباطـات 
»در دوران نوجوانـی در مسـیر رفتـن بـه مدرسـه 
هنـگام عبـور از کنـار گندمزارهـای روسـتا، حرکت 
خوشـه های گنـدم را رقـص زیبـای گندم هـا در باد 
می پنداشـتم ولـی وقتـی بزرگ تـر شـدم فهمیـدم 
کـه رقصـی در کار نبـود و خوشـه های گنـدم بـرای 
محافظـت از خودشـان در برابر باد مجبـور بودند که 

انعطاف پذیـر عمـل کننـد تـا نشـکنند.«

چرا صفحه نمایش لمسی؟
یعنـی  سـاده،  قانـون  همیـن  از  پیـروی  احتمـاالً 
اسـت کـه  باعـث شـده  روز  بـا شـرایط  همراهـی 
پـای صفحه نمایـش لمسـی بـه صنعـت پرداخـت 
هـم بـاز شـود. ایران کیـش بـا توجـه بـه نیـاز روز 
از  بـازار  روز  تغییـرات  مـوج  بـا  همراهـی  و  بـازار 
شـرکت های پیشـرویی بوده اسـت که اقـدام به ارائه 
دسـتگاه های کارت خـوان مجهـز بـه صفحه نمایـش 

لمسـی در کشـور کـرده اسـت.
دسـتگاه های کارت خـوان مجهـز بـه صفحه نمایـش 
پیشـرفته ترین  از  یکـی  می تـوان  را  لمسـی 
بـه  کـه  دانسـت  پرداخـت  سـخت افزارهای حـوزه 
تـا تجربـه کاربـری  کسـب وکارها کمـک می کنـد 
راحت تـر و مطلوب تـری در انجام تراکنش ها داشـته 
باشـند. بنا بـر تحقیقات انجام شـده از سـوی مراکز 
تحقیقاتـی معتبر، اسـتفاده از صفحه نمایش لمسـی 
در کارت خوان فروشـگاهی عالوه بـر افزایش زیبایی 
دسـتگاه، افزایـش کارایـی دسـتگاه، بهبـود تجربـه 
کاربـری مشـتریان و افزایـش وقف پذیری بیشـتر با 
راهکارهـای نـو، میـزان سـرعت انجـام تراکنش ها را 

تـا بیسـت درصـد نیـز افزایـش می دهد.

مزایای صفحه نمایش لمسی برای 
کارت خوان ها

تلفن هـای  شـدن  همه گیـر  از  پیـش  تـا  شـاید 
در  تکنولـوژی  ایـن  از  اسـتفاده  هوشـمند، 
دسـتگاه های کارت خـوان خیلـی منطقـی بـه نظـر 
گوشـی های  افزایـش  بـا  اآلن  ولـی  نمی رسـید 
هوشـمند کـه همه مجهز بـه صفحه نمایش لمسـی 
اسـتفاده  به جـای  افـراد عـادت کرده انـد  هسـتند، 
از صفحه کلیـد فیزیکـی بـا لمـِس صفحه نمایـش، 
برنامه هـا و گزینه هـا را انتخاب کننـد و حتی ممکن 
اسـت بارها افرادی را دیده باشـیم که از روی عادت 
بـه کار بـا صفحه نمایش هـای لمسـی هنـگام مواجه 
بـا ابزارهـا الکترونیکـی ناخـودآگاه بـرای بـه دسـت 
بـه سـمت  را  انگشتشـان  آن هـا،  کنتـرل  گرفتـن 
صفحه نمایـش آن ببرنـد. بـه همیـن دلیـل، تصـور 
می شـود بـا توجه به شـرایط فعلـی، افـراد می توانند 
بـه  مجهـز  کارت خـوان  دسـتگاه های  ورود  بـا 
صفحه نمایـش لمسـی زودتر بـا آن ها همگرا شـوند.

مزیـت مهـم دیگـر کـه در بهره گیـری از تکنولوژی 
صفحه نمایـش لمسـی در دسـتگاه های کارت خـوان 
نهفتـه اسـت، بحـث تجربـه کاربـری مطلوب تـر و 
داده  نشـان  تجربـه  اسـت.  سـاده تر  کاربردپذیـری 
کـه آمـوزش افـراد بـه اسـتفاده از ابزارهـای مجهـز 
بـه صفحه نمایـش لمسـی در مقایسـه بـا آمـوزش 
اسـتفاده از همان ابـزار با صفحه کلید سـخت افزاری 
زمـان کمتـری صـرف می بـرد؛ به عبارت دیگـر، در 

سیسـتم های بصـری تمام آنچه بـرای یادگیری الزم 
اسـت در صفحه نمایش نشـان داده می شـود و کاربر 
بـرای ارتباط بـا آن ها روی همان چیـزی که مدنظر 
دارد، فشـار وارد می کنـد و نیـاز نیسـت از طریـق 
صفحه کلیـد فیزیکـی بـه دنبـال انتخـاب آن باشـد. 
همیـن موضـوع، یعنـی از میان برداشـتن مـاوس و 
صفحه کلیـد فیزیکی باعث می شـود سـرعت تحلیل 
و انتخـاب کاربـر بـاال بـرود و درمجموع بهـره وری تا 
بیسـت درصـد نیـز افزایـش پیـدا کند. ایـن کاهش 
2۰ درصـدی در زمـان انجام فرآیند تراکنش شـاید 
به تنهایـی بـه چشـم نیایـد ولـی در فروشـگاه ها یـا 
مراکـزی کـه با صـف پرداخت مواجه هسـتند باعث 
افزایـش سـرعت پذیرش مشـتریان می شـود؛ یعنی 
یـک فروشـگاه می توانـد در زمان های شـلوغی فرضاً 
به جـای 1۰۰ نفـر، در همـان مدت زمـان یکسـان 
12۰ نفـر را پذیـرش کنـد. ایـن موضـوع می توانـد 
نیـز  مشـتریان کسـب وکارها  رضایـت  در  به نوعـی 

تأثیر داشـته باشـد.
یکـی دیگـر از مزیت هـای اسـتفاده از دسـتگاه های 
کارت خـوان مجهـز بـه صفحه نمایش لمسـی، به روز 
بودن آن ها اسـت؛ اسـتفاده از ایـن تکنولوژی نه تنها 
ازلحـاظ عملیاتـی تغییـرات مثبتـی ایجـاد می کند 
ایـن  مشـتریان  بـه  نیـز  برندینـگ  ازلحـاظ  بلکـه 
اطمینـان را می دهـد کـه کسـب وکار طرف حسـاب 
آن هـا دارای یـک طـرز فکـر ابداعـی اسـت و زمـان 
را می توانـد به خوبـی اداره کنـد. بـا ایـن حسـاب، 
دسـتگاه های کارت خـوان مجهـز بـه صفحه نمایـش 
مزیـت  دارای  کسـب وکارها  بـرای  فقـط  لمسـی، 
نیسـتند بلکـه بـه کاربران نهایـی نیـز آرامش خاطر 

می دهنـد.
لپ کالم

دسـتگاه  مزیت هـای  از  برخـی  خالصـه  به طـور 
لمسـی  صفحه نمایـش  بـه  مجهـز  کارت خـوان 
عبارت انـد از آمـوزش آسـان کار بـا آن هـا، افزایـش 
خریـد،  زمـان  کاهـش  بـودن،  بـه روز  بهـره وری، 
افزایـش رضایـت مشـتریان، افزایـش کاربری هـای 

دیگـر. برخـی  و  کاری  تجربـه  بهبـود  دسـتگاه، 

ایران کیش برای این رویکرد چه کرد؟
بـا تکیـه بـه همیـن عقیده بـود کـه شـرکت کارت 
ارائـه   ۹4 سـال  اوایـل  از  ایران کیـش  اعتبـاری 
دسـتگاه های کارت خـوان مجهـز بـه صفحه نمایـش 
لمسـی را شـروع کـرد و بـا توجـه بـه اسـتقبالی 
کـه از ایـن دسـتگاه ها شـد تاکنـون بیـش از 1۵۰ 
هـزار دسـتگاه کارت خـوان مجهز بـه صفحه نمایش 
لمسـی توسـط شـرکت ایران کیـش در بـازار ارائـه 

است. شـده 

ورود هوشمندانه
شـرکت  بـازار  توسـعه  معـاون  وکیلیـان  فرهـاد 
کارت اعتبـاری ایران کیـش نیـز دراین بـاره گفـت: 
تجربیـات  اسـاس  بـر  شـده  ارائـه  »دسـتگاه های 
پرسـابقه ترین شـرکت حـوزه پرداخـت بـا رویکـرد 
راحتـی، کارا بـودن و کیفیـت توسـط این شـرکت 
از  برگرفتـه  کـه  »ِکی آی سـی«  تجـاری  نـام  بـا 
متمایـز  کـه  شـده  طراحـی  اسـت   KICCC نـام 
بـا نمونه هـای صـد درصـد خارجـی اسـت. کلیـه 
صفحه نمایـش  دارای  اشـاره  مـورد  دسـتگاه های 
رنگـی مجهـز به صفحـه لمسـی و قلـم الکترونیک 
هسـتند کـه از باالتریـن سـطح اسـتانداردهای روز 

هسـتند.« بهره منـد  دنیـا 
همچنین دسـتگاه های ارائه شـده توسط ایران کیش 
بـه فنـاوری NFC مجهـز هسـتند کـه در آینـده 
نزدیـک قابلیت پذیـرش انواع کارت هـای کیف پول 
و موبایـل را ممکـن می سـازد و همین طـور تجهیـز 
ایـن دسـتگاه ها به پـورت اینترنـت هم زمـان با وای 
فـای، کـه برای اولین بـار در ایران صـورت گرفته، از 
سـایر ویژگی هـای دسـتگاه های کارت خـوان مجهـز 

بـه صفحه نمایـش لمسـی ایران کیش اسـت.
بـه گفته وکیلیان اسـتقبال بسـیار زیـاد پذیرندگان 
نـوع  ایـن  تقاضـای  افزایـش  باعـث  مشـتریان  و 
کارت خـوان شـده اسـت کـه انتظـار مـی رود سـایر 
و  خریـد  جهـت  در  نیـز  پرداخـت  شـرکت های 
راه انـدازی ایـن نـوع دسـتگاه ها وارد عرصـه شـوند.

مردم ایران شایسته بهترین ها هستند
معـاون توسـعه بـازار شـرکت ایران کیـش در پایـان 
بـا اشـاره بـه اینکـه میانگیـن تعـداد تراکنش هـای 
دسـتگاه های  میانگیـن  از  باالتـر  دسـتگاه ها  ایـن 
رایـج در صنعت اسـت، گفت: »با توجه به اسـتقبال 
گسـترده مشـتریان به نظر می رسـد به زودی سلیقه 
جامعـه، اسـتفاده از این نوع دسـتگاه ها را گسـترش 
دهـد. از طـرف دیگـر بـا توجـه بـه اینکـه مـردم 
ایـران شایسـته بهترین هـا هسـتند لـذا هرچـه قدر 
دسـتگاه ها راحت تـر و مدرن تـر باشـند و اسـتفاده 
از آن بیشـتر شـود باعـث افتخـار مـا خواهـد بود.«

دستگاه های ارائه شده بر اساس تجربیات 
پرسابقه ترین شرکت حوزه پرداخت با رویکرد 
راحتی، کارا بودن و کیفیت توسط این شرکت 

با نام تجاری »ِکی آی سی« که برگرفته از 
نام KICCC است طراحی شده که متمایز 

با نمونه های صد درصد خارجی است. کلیه 
دستگاه های مورد اشاره دارای صفحه نمایش 

رنگی مجهز به صفحه لمسی و قلم الکترونیک 
هستند

Article
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نــام »پــات« عبارتــی بــود کــه از اواخــر ســال 94 بــا توجــه بــه اســتراتژی جدیــد شــرکت کارت اعتبــاری ایران کیــش 
ــرکت  ــوالت ش ــن محص ــی از جدیدتری ــاد و یک ــا افت ــر زبان ه ــر س ــرکت، ب ــن ش ــوالت ای ــازی محص ــتای برندس در راس
ایران کیــش کــه پیش بینــی می شــود در 5 ســال آینــده جایــگاه مهمــی در ســهم تراکنش هــای شــرکت داشــته باشــد 
نیــز، »پــات« نامیــده شــد؛ ایــن محصــول جدیــد کــه بــا نــام پــات بــه بــازار معرفــی شــد همــان اپلیکیشــن موبایلــی 
ــرکت  ــوی ش ــنواره ای از س ــات، جش ــا پ ــردم ب ــنایی م ــترش آش ــرای گس ــر، ب ــرف دیگ ــود. از ط ــش ب ــرکت ایران کی ش
ایران کیــش بــا همیــن نــام برگــزار شــد تــا عــالوه بــر ایجــاد انگیــزه در بیــن مشــتریان بــرای انتخــاب هــر چــه بیشــتر 
ــان  ــه در ذهنش ــرای همیش ــز ب ــات نی ــام پ ــی، ن ــای الکترونیک ــام تراکنش ه ــرای انج ــش ب ــرکت ایران کی ــترهای ش بس

مانــدگار شــود.

گزارش

پات کن، جایزه بگیر
گفتگو با فرهاد وکیلیان معاون توسعه بازار شرکت ایران کیش درباره جشنواره یک ونیم میلیاردی پات

نوشــته می شــود، در کیبــورد تلفن هــای همــراه 
معــادل عــدد 788 اســت کــه ایــن عــدد نیــز همــان 
کــد یــواِس اِس دی شــرکت ایران کیــش اســت. در 
واقــع برنــد موبایلــی ایران کیــش کــه در حــال حاضــر 
ــن های  ــن اپلیکیش ــن و کارآمدتری ــی از جدیدتری یک
ــا عنــوان »پــات«  پرداخــت موبایلــی کشــور اســت، ب
ــه اهمیتــی کــه  ــا توجــه ب نام گــذاری شــده اســت. ب
ــرای مــا داشــت، جشــنواره ای نیــز  ایــن اپلیکیشــن ب
تحــت عنــوان »پــات« را برگــزار کردیــم کــه تــا امــروز 
ــوز  ــه از دور اول آن انجــام شــده اســت و هن 3 مرحل

مرحلــه آخــر از ایــن دور انجــام نشــده اســت.

چه جوایزی در این جشنواره ارائه شد؟
وکیلیــان: جایزه هــای بــزرگ یــک دســتگاه خــودروی 
ــی 3 و  ــودروی اِم ج ــتگاه خ ــار دس ــودی Q5، چه آئ
16۰ دســتگاه تلفــن همــراه آیفــون 6S اســت و 
همچنیــن بــه ازای هــر صــد هــزار ریــال خریــد شــارژ 
ــی و  ــای اینترنت ــاری از درگاه ه ــیم کارت های اعتب س
موبایلــی ایــران کیــش، ده هــزار ریــال شــارژ رایــگان 
بــه کاربــران هدیــه داده می شــود. در کل، جمــع 
ــارد  ــر 1۵ میلی ــنواره بالغ ب ــن جش ــز ای ــغ جوای مبال

ــال اســت. ری

مخاطــب ایــن کمپیــن بیشــتر چــه گروهــی از 
کاربــران یــا مشــتریان بودنــد؟

وکیلیــان: کلیــه افــرادی کــه از درگاه هــای الکترونیکی 
ــه  ــد به قیدقرع ــتفاده می کنن ــش اس ــرکت ایران کی ش
ــود.  ــد ب ــنواره خواهن ــز جش ــت جوای ــمول دریاف مش
ــدگان کارت، اعضــاء  ــدگان، دارن در واقــع کلیــه پذیرن
درگاه  از  اســتفاده کنندگان  مشــتریان،  باشــگاه 
پرداخــت e-shop و افــرادی کــه از طریــق اپلیکیشــن 
پــات و کــد یــواِس اِس دی شــرکت )#788*( تراکنش 
داده  شــرکت  قرعه کشــی ها  در  می دهنــد،  انجــام 

می شــوند.

ــن  ــراً ای ــز، ظاه ــم جوای ــه حج ــه ب ــا توج ب
از  ایران کیــش  شــرکت  بــرای  جشــنواره 
اهمیــت ویــژه ای برخــوردار بــوده اســت؛ چرا؟
وکیلیــان: اهمیــت ایــن جشــنواره در وهلــه اول 
معرفــی اکوسیســتم پــات بــه بــازار بــوده اســت. عالوه 
بــر ایــن، وفادارســازی مشــتریان و ایجــاد انگیــزه برای 
آن هــا در راســتای خط مشــی کیفــی شــرکت از دیگــر 

دالیــل اهمیــت ایــن جشــنواره بــرای مــا اســت.
ــن  ــش در بی ــرکت ایران کی ــه ش ــه اینک ــه ب ــا توج ب
12 شــرکت پرداخــت الکترونیــک کشــور، بیشــترین 
ــات  ــاً خدم ــرارداد را دارد مطمئن ــرف ق ــای ط بانک ه
ــادی  ــای زی ــتریان بانک ه ــط مش ــرکت توس ــن ش ای
ــن  ــرد. از همی ــرار می گی ــورد اســتفاده ق در کشــور م
ــای  ــتریان بانک ه ــز از مش ــنواره نی ــدگان جش رو برن
ــک  ــک بان ــه ی ــوف ب ــود و معط ــد ب ــف خواهن مختل

نیســت. 

معیارهای برنده شدن در این جشنواره چیست؟

وکیلیــان: بــا توجــه بــه اینکــه پذیرنــدگان حتــی بــا 
ــی نیــز شــانس  انجــام یــک تراکنــش 2۰۰،۰۰۰ ریال
ــش را دارا  ــز ایران کی ــک از جوای ــر ی ــدن ه ــده ش برن
هســتند، بنابرایــن در قرعه کشــی پــات کــه بــر مبنــای 
یــک توزیــع احتمــال گسســته بنــا نهاده شــده اســت، 
احتمــال برنــده شــدن پذیرنــدگان متناســب بــا تعداد 
و مبلــغ تراکنــش بــوده و هرچــه تعــداد و مبلــغ 
ــده  ــال برن ــود، احتم ــتر ش ــا بیش ــای آن ه تراکنش ه
شــدن نیــز بیشــتر می شــود و جوایــز بیــن پذیرنــدگان 
کلیــه بانک هــای طــرف قــرارداد به صــورت متناســب 

و کامــاًل علمــی توزیــع شــده اســت.
 

ــز  ــاری نی ــاظ آم ــنواره ازلح ــن جش ــا ای آی
ــرکت  ــای ش ــش تراکنش ه ــری در افزای تأثی

ایران کیــش داشــته اســت؟
ــرویس و  ــت س ــه کیفی ــه اینک ــه ب ــا توج ــان: ب وکیلی
ــه رصــد می شــود  خدمــات شــرکت ایران کیــش روزان
ــت،  ــد اس ــال رش ــه در ح ــز روزان ــت نی ــن کیفی و ای
ــنتی و  ــوالت س ــتفاده کنندگان از محص ــتقبال اس اس
جدیــد ایران کیــش درخــور توجــه بــوده و طبیعتــاً در 
ایــن افزایــش وجــود جشــنواره پــات نیــز کــم تأثیــر 

نبــوده اســت.

ــرای  ــه ای ب ــش برنام ــرکت ایران کی ــا ش آی
ــرای ســال 95  جشــنواره های مشــابه دیگــر ب

دارد؟
وکیلیــان: در حــوزه مــوارد انگیزشــی اتفاقــات بســیار 
جذابــی بــرای کاربــران و مشــتریان در راه اســت کــه 
ــود.  ــد ب ــز بخشــی از آن خواه ــز نی ــه جوای ــاً ارائ قطع
ــد  ــدل جدی ــات در م ــی پ ــتم انگیزش ــن سیس لیک
همه جانبــه  و  چندبعــدی  رویکــردی  بــا  خــود 
رونمایــی خواهــد شــد و تمرکــز ایران کیــش بــر 
روی »پی پــات«، »باشــگاه مشــتریان« و سیســتم 

ــود. ــد ب ــا آن، خواه ــط ب ــی مرتب انگیزش

ــداد  ــی 3 و تع ــودروی اِم ج ــتگاه خ ــروز 3 دس ــا ام ت
تحــت   6S آیفــون  تلفــن همــراه  12۰ دســتگاه 
عنــوان جشــنواره پــات به قیدقرعــه بــه برنــدگان 
در  و  شــده  اهــدا  جشــنواره  ایــن  خوش شــانس 
چهارمیــن مرحلــه ایــن جشــنواره کــه آخریــن مرحله 
ــتگاه  ــک دس ــت، ی ــات اس ــنواره پ ــن دوره از جش ای
ــراه  ــن هم ــتگاه تلف ــودی Q5 و 4۰ دس ــودروی آئ خ
ــدگان دســتگاه های  ــه پذیرن آیفــون 6S به قیدقرعــه ب
کارت خــوان شــرکت کارت اعتبــاری ایران کیــش و 
یــک دســتگاه خــودروی اِم جــی 3 نیــز به قیدقرعــه بــه 

دارنــدگان کارت هــای شــبکه بانکــی کــه از بســترهای 
اعتبــاری  کارت  شــرکت  الکترونیکــی  پرداخــت 
ــد. ــد ش ــدا خواه ــد، اه ــتفاده کرده ان ــش اس ایران کی
ــش از  ــرکت ایران کی ــه ش ــرژی ای ک ــه ان ــه ب ــا توج ب
اواخــر ســال ۹4 روی ایــن موضــوع داشــت، گفتگــوی 
ــازار  ــعه ب ــاون توس ــان مع ــاد وکیلی ــا فره ــی ب کوتاه
شــرکت ایران کیــش در ایــن خصــوص داشــتیم تــا در 
خصــوص ایــن جشــنواره بیشــتر بدانیــم. شــرح ایــن 

گفتگــو در ادامــه آمــده اســت.

کمپیــن پــات بــا چــه هدفــی و از چــه زمانــی 
راه اندازی شــد؟

بــه   ۹4 بهمن مــاه   12 پــات  کمپیــن  وکیلیــان: 
ــالب  ــر انق ــذار کبی ــکوه بنیان گ ــبت ورود باش مناس
اســالمی آغــاز شــد. جشــنواره بــزرگ پــات بــا 
ــا محصــوالت شــرکت  ــدگان ب ــنایی پذیرن ــدف آش ه
ــته  ــه شایس ــا ک ــتفاده از بهترین ه ــش و اس ایران کی
اصنــاف شــریف کشــور اســت برگــزار شــد. همچنیــن 
در ایــن جشــنواره به منظــور پاسداشــت انتخــاب 
درگاه هــای پرداخــت الکترونیکــی ایــران کیــش، 
بــرای دارنــدگان کارت نیــز جوایــزی در نظــر گرفتــه 
اســت؛ هرچنــد وفــاداری مشــتریان ایران کیــش بــرای 
ــادی  ــزه م ــچ جای ــا هی ــوده و ب ــاارزش ب ــا بســیار ب م

نیســت. قابل مقایســه 

چرا این کمپین »پات« نامیده شد؟
ــو« و در  ــن ت ــت ام ــف »پرداخ ــات مخف ــان: پ وکیلی
معنــای لغــوی بــه معنــای »ســریر« اســت. همچنیــن 
 PUT ــات کــه به صــورت معــادل انگلیســی عبــارت پ

Article
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در تازه ترین گزارش اقتصادی منتشــر شــده 
شــاپرک در مهرماه ۹۵ کــه اطالعات آماری 
مربوط به عملکرد مردادماه ۹۵ صنعت پرداخت 
کشور را موردبررسی و واکاوی قرار داده است، 
شرکت کارت اعتباری ایران کیش دستاوردهای 

قابل توجهی داشته است.
بنا بر آمارهای منتشر شده از سوی شاپرک در 
این گزارش که 2۵ مهرماه منتشــر شده است، 
شــرکت ایران کیش با وجود این کــه ازلحاظ 
تعداد تراکنش های شــبکه پرداخت کشور، با 
7.8 درصــد از کل تعداد تراکنش ها در جایگاه 
پنجم از بین 12 شــرکت پرداخت کشور قرار 
می گیــرد؛ ولی در همین بــازه یعنی مردادماه 
۹۵ ازلحاظ مبلغ تراکنش های شــبکه پرداخت 
کشور 13.83 درصد از کل مبلغ تراکنش های 
شــبکه پرداخت را به خود اختصاص داده و در 
جایگاه دوم در بین 12 شرکت پرداخت کشور 
قرار دارد. این به این معنی اســت که شــرکت 
ایران کیش، ازلحاظ مبلغ تراکنش های شتابی 
دومین شرکتی است که حجم نقدینگی شبکه 
پرداخت را به ســوی بانک های کشــور هدایت 

می کند.
همچنیــن در مردادمــاه ۹۵، ایران کیش با در 
دست داشــتن 12.۹۹ درصد از کل ابزارهای 
کارت خوان فروشــگاهی کشــور، 8.۹2 درصد 
سهم از کل تعداد تراکنش های کشور را داشته 
اســت که این درصد نسبت به دوره قبل یعنی 
تیرماه ســال جــاری، ۰.167 درصــد افزایش 
داشــته اســت که در بین تمام 12 شــرکت 
پرداخت کشــور، ایران کیش بیشترین رشد را 
داشته اســت که می توان این رشد را نشان از 
افزایش اقبال مردم به اســتفاده از دستگاه های 
کارت خوان فروشگاهی ایران کیش دانست. این 
افزایش اقبال را می توان دســتاورد مشــترک 
افزایش کیفیت خدمات این شرکت و جشنواره 

پات ایران کیش دانست.

ایران کیش دومین شرکت صنعت پرداخت کشور ازلحاظ مبلغ تراکنش های شاپرکی

جایگاه ایران کیش در 
صنعت  پرداخت

گزارش





نیکوکاری

پرداخت قبض

بیمه

خرید شارژ

موجودی

پرداخت
افــزار  نــرم  از  قســمت  ایــن 
اختصاصــی  پرداخــت  امــکان 
و  کســب  دارنــدگان  بــرای 
کار هــای مختلــف را بــا قابلیــت 
در  شناســه دار  پرداخت هــای 
 QR ــو و ــاب از من ــب انتخ دو قال
)بارکــد( ایجــاد می نمایــد. کــه 
پــس از پراخــت صاحــب حســاب 
ــی  ــزارش آن ــاهده گ ــکان مش ام
داشــت. خواهــد  را  تراکنــش 

بــزودی خدمــات ایــن بخــش 
اضافــه  خواهــد شــد.

پی پــات کیــف پــول الکترونیکــی ایران کیــش 
اســت  کــه بــه وســیله آن می توانیــد از خدمــات 
مختلفــی ماننــد پرداخــت قبــوض، خریــد شــارژ و 
اســتفاده از ده هــا خدمــت دیگــر بــدون نیــاز بــه 
وارد نمــودن شــماره کارت و رمــز بــا آســان ترین 

روش بهــره منــد شــوید.

)بــه دســتور بانــک مرکــزی 
در حــال حاضــر غیــر فعــال 

) می باشــد.

بــه منظــور توســعه خدمــات 
بانکــی،  حضــوری  غیــر 
راســتای  در  همچنیــن 
ــات  ــه خدم ــهیل در ارای تس
امــکان  قبــض،  پرداخــت 
قبــوض  ســریع  پرداخــت 
موبایــل  ابــزار  به واســطه 
از  اســتعالم  قابلیــت  بــا 
ــت  ــدم پرداخ ــت و ع پرداخ
افــزار  نــرم  در  قبــض 
ایجــاد  پــات  موبایلــی 

اســت. گردیــده 

ــواع شــارژهای  ــد ان ــکان خری ــن قســت ام در ای
بصــورت  کشــور  فعــال  اپراتــور  شــرکت های 
ــی  ــه راحت ــر ب ــت. کارب ــده اس ــاد گردی ــی ایج آن
تنهــا بــا ورود شــماره کارت و رمــز دوم می توانــد 
بســته های مختلــف شــارژ تلفــن همــراه را بــرای 
ــداری  ــراد خری ــایر اف ــا س ــود ی ــن خ ــماره تلف ش

نمایــد.

در راســتای توســعه فعالیت هــای اجتماعــی 
ــن  ــوه خیری ــتقیم وج ــز مس ــدف واری ــا ه ب
ــام  ــای ع ــه و انجمن ه ــات خیری ــه موسس ب
المنفعــه خدمــات پرداخــت در بســتر تلفــن 

همــراه ایجــاد گردیــده اســت. 

پی پات

پرداخت امن توپرداخت امن تو
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