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خبرداغ

|�اتاق�خبر|ایران�کیش|

سنجش اثربخشی ها و دریافت بازخورد از دوره های آموزشی، روش های اصالحی 
و بهبود صورت گیرد. 

او درباره دوره آموزشی تشریح الزامات و ممیزی 9001 نیز گفت: این کالس ها 
برای واحد طرح و برنامه و تمامی بخش هایی که در ارتباط با ممیزی ها همکاری 
دارند در حال برگزاری است و خوشبختانه تاکنون بازخوردهای بسیار مثبتی نیز 

از آن دریافت کرده ایم.
مسئول اداره آموزش شرکت ایران کیش افزود: با توجه به اینکه ایران کیش در 
سال های گذشــته گواهینامه ISO 9001 را دریافت کرده است و امسال ممیزی 
مراقبتی خواهیم داشت، این الزام حس می شود که به بحث آموزش در این بخش 

توجه ویژه ای داشته باشیم.

برنامه های آموزشــی ایران کیش در سال 96 با برگزاری دوره آموزشی تشریح 
الزامات و ممیزی 9001:2015 کلید خورد.

صمد شاهســونی، مســئول اداره آموزش ایران کیش، ضمن اعالم این مطلب 
از راه انــدازی MOBILE LEARNING و وب کنفرانس در آینده نزدیک خبر داد 
و گفت: از این طریق آموزش در شهرســتان ها بــه نحو بهتری صورت می گیرد و 

امکان برگزاری کالس های غیرحضوری آموزشی نیز میسر می شود.
او ادامه داد: برگزاری کالس های حضوری شــرکت ایران کیش از 9 نفر ساعت 
در سال 95 به 20 نفر ساعت در ســال 96 افزایش خواهد یافت که این موضوع 
به معنای دو برابر شدن رشــد برنامه های آموزشی در سال جدید است. هر چند 
این بدان معنی نیســت که رشــد کیفی برنامه های آموزشــی فدای رشد کمی 

آموزش های ضمن خدمت شود.
شاهســونی اعالم کرد: بعد از اخذ iso 10015 و اســتقرار سیســتم و نرم افزار 

آموزشی، قرار است آموزش کمی و کیفی این شرکت بهبود یابد.
مســئول اداره آموزش ایران کیش گفت: برای تمام مشاغل شرکت، نیازسنجی 
آموزشــی از روش های DACOM و اســتاندارد مهارت انجام پذیرفته، همچنین 
اثربخشــی هر دوره آموزشــی اندازه گیری می شود و تالش می شــود با توجه به 

MOBILE LEARNING و�وب�کنفرانس�

در�برنامه�های�آموزشی�ایران�کیش

خبرکوتاه

سمینار کارشناســان بازاریابی و روابط عمومی بانک 
تجارت با حضور و ســخنرانی تنی چند از کارشناسان 
بازاریابی و فناوری اطالعات شرکت ایران کیش برگزار 

شد.
در این ســمینار، که به منظور بیان برنامه های سال 
بانک تجارت در زمینه بازاریابی و روابط عمومی برگزار 
شــده بود، ایران کیش به ارائه محصــوالت اخیر خود 
چــون MPOS ،PDA و »پرداخــت درون برنامه ای« با 
محوریــت کاربردهــای ایــن محصــوالت و بازارهای 
هدف آن پرداخت. همچنین در این ســمینار در مورد 
 پروژه آســان خرید ایران کیش نیــز توضیحاتی ارائه 

شد.

تیم والیبال شــرکت کارت اعتبــاری ایران کیش در 
مسابقات والیبال اســتان فارس، جام رمضان، موفق به 

کسب مقام سوم این دوره از رقابت ها شد.
در این مســابقات که یک ماه به طول انجامید ایران 
کیش در مســابقات رده بندی، با شکســت تیم پخش 
نفت، توانست عنوان ســوم این مسابقات را از آن خود 

کند.
تیم صدرا به مقام قهرمانی جام رمضان این اســتان 

دست یافت.

محصوالت�جدید�ایران�کیش�
ارائه�شد

تیم�والیبال�ایران�کیش�
در�جام�رمضان�سوم�شد

در�سمینار�بانک�تجارت

ایران کیش نخستین شــرکتی است که چهار 
ماه پیش موفــق به اخذ مجوز ســخت افزاری و 
نرم افزاری »MPOS« )هم پــات ایران کیش( از 

شاپرک شد.
معاون توسعه بازارشرکت کارت اعتباری ایران 
کیش گفــت: »هم اکنون 1000 دســتگاه ام پوز 
)هم پات( در کشور نصب شده و 5 هزار دستگاه 
دیگر نیز توزیع شده اند. این در حالی است که در 
حدود ۳0 هزار مشتری برای خرید این محصول 
نام نویسی کرده و در نوبت تحویل قرار گرفته اند.«

فرهــاد وکیلیان با اشــاره به اینکه اســتقبال 
از »ام پوز« در رســتوران ها، تاکســی ها، تجارت 
شــخصی و همین طــور تجارت های ســازمانی، 
بی نظیر اســت، افزود: »حدود 1۳ ســال پیش 
زمانی کــه نصب پوز را شــروع کردیم، پرداخت 

کارمزد به شــرکت های پرداخت، به عنوان یک 
فرهنگ بین اصناف جا افتاده بود. اما متاســفانه 
بنا به دالیلی این کارمزدها قطع شــد. امیدوارم 
همکاران و شــرکت هایی که بعد از ایران کیش 
مجوز ام پوز را گرفته یا در نوبت مجوز هســتند 
طوری رفتار نکنند تا همان مشــکل فعلی عدم 
دریافت کارمزد به شرکت های پرداخت در بحث 

پوزها در محصول ام پوز نیز تکرار شود.«
وکیلیــان ادامه داد: »در حال حاضر شــخص 
حقیقی می تواند به دوروش، هم پات )ام پوز ایران 
کیش( را خریــداری کند. متقاضیــان از طریق 
سامانه #788* یا ورود به وب سایت ایران کیش 
پیش ثبــت نام انجــام خواهند داد بعــد از این 
نام نویسی، همکاران ما برای اخذ مدارک الزم از 

متقاضیان با آنها تماس می گیرند.«

نصب MPOS را ۴ ماه است که 
آغاز کرده ایم

معاون�توسعه�بازار�شرکت�کارت�اعتباری�ایران�کیش:
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مفروضات انجام می دهد، طبیعتاً آنچه پیش بینی می شــود بــا آنچه رخ می دهد 
متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال در ســال گذشــته پیش بینــی اولیه ای که از 
بهای تمام شده خود در سال 95 داشــتیم، 152۳ریال بود، اما به دلیل مدیریت 
و کاهش هزینه ها توانســتیم، بهای تمام شده 1425میلیارد ریالی را محقق کنیم 
که مطمئنا این موضوع نشــانه موفقیت ایران کیش در عملیاتی کردن و مدیریت 

هزینه هاست.«
معاون مالی ایران کیش پیرامون درآمدهای این شــرکت نیزگفت: »درآمدهای 
ایران کیش نســبت به پیش بینی ها رشــد داشته و شــاهد افزایش سودآوری 58 
درصدی در ســود خالص بودیــم. موفقیتی که به دلیل رشــد کمــی و افزایش 

فعالیت های شرکت و افزایش بهره وری در کسب درآمدهاست.«

اصغر اطمینان، معاون مالی شــرکت کارت اعتباری ایران کیش، درباره شفافیت 
مالی اطالعات این شــرکت گفت: »بر طبق گزارش ها و پارامترهایی که ســازمان 
بورس ارائه می دهد، امتیازات ما در زمینه به روزرسانی و ارائه اطالعات رو به بهبود 
بوده اســت و همان طور که روند ســود و عملکردی ما در دو سه سال اخیر روند 
مثبت و رو به جلویی است، امتیازهای این شــرکت از بابت اطالع رسانی به بازار و 

سهامداران و ذی نفعان نیز بهبود یافته است.«
او ادامه داد: »در کنار اطالع رســانی، از نکاتی که برای هر شــرکتی اهمیت دارد 
بحث حفظ ارزش و منافع سهامداران است وخوشبختانه شرکت ایران کیش در این 
مدت به دلیل تداوم سودآوری، دراین بخش نیز روند روبه رشد خود را حفظ کرده 
و ارتقا داده است.« اطمینان گفت: »در سال گذشته چندین مرحله تعدیل مثبت 
در پیش بینی های شرکت صورت گرفته و نه تنها پیش بینی های ما محقق شد بلکه 

رشد بیش از 100 درصدی نسبت به آن پیش بینی ها داشتیم.«
اطمینان افزود: »شــاید برای برخی این پرســش پیش بیاید که از چه روی در 
برخی ارقام از جمله بهای تمام شــده یا درآمدهای شــرکت، تغییراتی در ارقام و 
اطالعات آن دیده می شود که در پاسخ باید گفت شرکت طبق ضوابط، در مقاطع 
زمانی مختلف اطالعات واقعی کســب شــده و پیش بینی آتی خود را براســاس 

رشد�درآمدها�ناشی�از�افزایش�فعالیت�و�
افزایش�بهره�وری�است

قرعه کشی سومین دوره جشنواره پات جزیره 
کیش برگزار و اسامی برندگان خوش شانس این 

جشنواره مشخص شد.
در جشــنواره پــات جزیره کیش کــه از اول 
بهمن ماه 95 آغاز بــه کار کرده و تا ۳0 مهرماه 
96 ادامه می یابد به صورت ماهانه به پذیرندگان 
شرکت ایران کیش، که در جزیره کیش مشغول 
به کار هســتند، به قید قرعه 15 عدد شــمش 
طالی 10 گرمی و 120 عدد شمش طالی یک 
گرمی اهدا خواهد شــد. قرعه کشــی جشنواره 
پات جزیــره کیش طــی هشــت دوره برگزار 

خواهد شد.
جوایز هر دوره جشــنواره پات جزیره کیش، 
)از دوره اول تــا هفتم( 15 عدد شــمش طالی 
یک گرمی با شرط کســب حداقل 100 امتیاز 
ماهانه و یک عدد شــمش طــالی 10 گرمی با 

شرط کسب حداقل 500 امتیاز ماهانه است.
امــا در آخریــن دوره قرعه کشــی ایــن 
 جشــنواره )هشــتمین دوره(، 15 عدد شمش 
طالی یک گرمی با شــرط کسب حداقل 100 
امتیاز ماهانه و هشــت عدد شــمس طالی 10 
گرمی با شــرط کسب حداقل ســه هزار امتیاز 
به پذیرندگان این شــرکت در جزیره کیش اهدا 

خواهد شد.
شرایط کســب امتیاز برای پذیرنده های ایران 
کیش در این جزیــره به ازای هر تراکنش خرید 
بــاالی 20 هــزار تومان یــک امتیــاز، هر یک 
میلیون تومان مبلغ تراکنش یک امتیاز اســت 
که در صــورت عضویت پذیرندگان در باشــگاه 
مشــتریان ایران کیش امتیازات فــوق دو برابر 

می شود.

اسامی�برندگان�سومین�جشنواره�
پات�جزیره�کیش�اعالم�شد

فرامرز جنیدی، از پشــتیبانان شرکت کارت اعتباری 
ایران کیش در اســتان البرز، در مســابقات بین المللی 
WORLD CUP پاورلیفتینگ که در تفلیس گرجستان 
برگزار شد به مقام قهرمانی دست یافت. فرامرز جنیدی 
در این رقابت ها در دو رشــته موفق به کسب مدال طال 
شــد. از نکات قابل توجه این رقابت ها همراهی پرچم 
ایــران و پرچم ایــران کیش پس از کســب مدال های 
طــالی جنیــدی و قهرمانــی تیمی ملی کشــورمان 
است. مســابقات WORLD CUP  پاورلیفتینگ، پرس 
ســینه، ددلیفت و PUSH & PULL  زیــر نظر اتحادیه 
جهانی IPSU و بــه میزبانی فدراســیون پاورلیفتینگ 
 EAST EUROPIAN گرجســتان در مجموعه ورزشــی
UNIVERSITY  شــهر تفلیس با حضور تیم های ایران، 
اوکراین، ترکیه، ارمنســتان، گرجســتان و جمهوری 
آذربایجان و با شــرکت بیش از 140 ورزشــکار در دو 
گروه حرفه ای و آماتور برگزار شــد. تیم ایران متشکل 
از 14 ورزشکار، به سرپرستی محسن استخری نماینده 
فدراســیون جهانی و رئیس راو پاورلیفتینگ جمهوری 
اسالمی ایران، در این رقابت ها شرکت کرد که در پایان 
مسابقات با کسب 15 مدال طال، یک مدال نقره و یک 

مدال برنز به مقام قهرمانی تیمی دست یافت.

دومین جشــنواره طالیی بانک تجارت و ایران کیش 
ویژه مراکــز تجاری خریــد تهران، شــیراز، اصفهان، 
 مشــهد مقدس، تبریز و قشــم به صورت ماهانه برگزار 

می شود.
این جشنواره شش ماهه تا شهریور 96 ادامه می یابد 
و هر ماه در هشــت مرکز خرید )میالد نور، پاساژ قائم 
تجریش و بازار رضای تهران و در شهرســتان ها: ستاره 
باران تبریز، آفتاب پارس شــیراز، سیتی سنتر اصفهان 
و پرومای مشهد و سیتی سنتر قشــم( برگزار می شود. 

جوایز ویژه این جشنواره هفت خودرو هایما S7 است.
در هر دوره به صورت ماهانه برای خریداران محترمی 
که با کارت بانکی خود از پایانه های فروش ایران کیش 
متصل به حســاب بانک تجارت )در این مراکز خرید( 
خرید کنند به قید قرعه جایزه صــد هزار تومانی و به 

پذیرندگان جایزه 500 هزار تومانی تعلق می گیرد.
پذیرندگانی که از ابتدای جشنواره تا انتهای جشنواره 
حداقل دو هزار امتیاز کسب کنند در قرعه کشی جایزه 
ویژه که یک خودرو هایما S7 اســت )در مجموع هفت 

خودرو( شرکت داده می شوند.

قهرمانی�یک�ایران�کیشی�
در�مسابقات�پاورلیفتینگ �S7هفت�خودرو�هایما�

در�جشنواره�طالیی�
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مدیرعامــل بانک رفــاه گفت: نظام بانکــی ما هنوز 
نیازمند اقدامات بیشــتری در زمینه IFRS اســت تا با 
استانداردهای روز دنیا تطبیق یابد، بنابراین اجرای آن 
باید به صورت تدریجی و مرحله به مرحله صورت گیرد.
سهمانی در میزگرد سیاستی ارتقای نظام نظارت بر 
بانک ها و اجرای کامل استاندارد بین المللی گزارشگری 
مالی در بیست و هفتمین همایش ساالنه سیاست های 
پولــی و ارزی گفــت: ســاختار تامیــن مالی کشــور 
بانک محور اســت و بانک ها مهم تریــن نهادهای مالی 
محسوب می شوند که تامین مالی 80 درصد خانوارها، 

افراد و بنگاه ها توسط آنها صورت می گیرد.
ســهمانی ادامه داد: بانک ها از ســال های دور مورد 
اعتماد ذی نفعــان بوده اند و با وجود مشــکالت اخیر 
هنوز هم به عنوان مورد اعتمادترین رکن نظام مالی به 
حساب می آیند، در نتیجه باید اقدامی صورت گیرد که 
خروجی صورت های مالی از اعتمادپذیری باال برخوردار 

شود.
او افزود: بهترین ابزار برای اعتمادســازی IFRS است 
که می تواند مکمل دستگاه های نظارتی و ارکان نظارتی 

داخل بانکی باشد.
ســهمانی گفت: با پیچیدگی های کسب و کار، نقش 
موثر بانک هــا به عنوان تنها شــریان جذب ســرمایه 
خارجی محسوس است و با بین المللی شدن فرایندهای 
تامین مالی لزوم استفاده از استانداردهای بین المللی بر 

هیچ  کس پوشیده نیست.
او یادآور شد: بانک ها باید شفافیت را مورد توجه قرار 
دهند. این نشان می دهد راه زیادی تا رعایت IFRS باقی 

مانده است.

رئیس هیات مدیره بانک تجارت از برنامه های این بانک برای ارتقای استانداردهای شفافیت مالی خبر داد.
هیبت اهلل ســمیع با اشــاره به اینکه مطابق اطالعات منتشــره از ســوی مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی، بانک تجارت رتبه نخست تطابق با اســتانداردهای شفافیت را در میان بانک های بزرگ کشور و رتبه 
ســوم در شبکه بانکی کشور را در اختیار دارد اظهار داشت: بانک تجارت از جمله نخستین بنگاه های اقتصادی 
کشور بوده که در اجرای قانون انتشار آزاد اطالعات، کلیه اطالعاتی را که می بایست در تطابق با استانداردهای 

شفافیت در اختیار ذی نفعان خود بگذارد از طریق وب سایت رسمی بانک منتشر می کند.
او گفــت: اطالعات مربوط بــه صورت های مالی بانک و گــزارش هیات مدیره به مجمــع عمومی، اطالعات 
اســتخراجی از صورت های مالــی بانک به تفکیک ســرفصل، اطالعات مربوط به مدیریت ریســک و اطالعات 
مربوط به حاکمیت شــرکتی و کنترل های داخلی از طریق پایگاه اطالع رســانی بانک تجارت به ســهولت در 
اختیار کاربران قــرار دارد. رئیس هیات مدیره بانک تجارت دســتاوردهای این بانک در ســال های اخیر برای 
افزایــش انطباق با اســتانداردهای بین المللــی صنعت مالی و بانکــداری بین المللی را مورد اشــاره قرار داد و 

اجرای�استانداردهای�بین�المللی�
گزارشگری�مالی

بانک تجارت 
شفاف ترین بانک بزرگ کشور

نســخه بعدی همراه کارت به سمت کیف  پول الکترونیکی می رود. نیما نامداری، 
معاون طرح و توسعه شرکت ارتباط فردا و رئیس هیات مدیره شرکت پیدا، با بیان 
این مطلب در مراسم قرعه کشــی جشــنواره تپش در هر تراکنش اعالم کرد: این 

جشنواره می تواند نقطه پایان و آغازی جدید برای همراه کارت باشد.
نیما نامداری تاکید کرد: ارتباط فردا همیشه می خواهد یک گام جلوتر از صنعت 
حرکت کند. البته یک گام جلوتر بودن همیشه ساده نیست، زمانی که ما اجرای طرح 
همراه کارت را آغاز کردیم هیچ  کس این سرویس ها را روی برنامک های )اپلیکیشن( 
 PSP بانکی خود ارائه نمی داد، این در حالی اســت که هم اکنون تمام شــرکت های
برای ارائه این خدمات با یکدیگر رقابت می کنند؛ یعنی ما باید مسیر خود را در این 
بخش تغییر دهیم و یک ســطح باالتر برویم. روی موضوعی که همه ایستاده اند ما 

نمی ایستیم.
او اعالم کرد: به زودی نســخه جدید همراه کارت ارائه می شــود و سرویس هایی 
که روی این برنامک یا نســخه جدید همراه کارت ارائه می شود با سرویس هایی که 

هم اکنون ارائه می شود متفاوت خواهد بود.
او ادامه داد: نسخه بعدی همراه کارت به سمت کیف پول الکترونیکی خواهد رفت 
و به  گونه ای خواهد بود که با شرایط جدید پرداخت الکترونیکی کشور سازگار باشد. 

محصول جدید همراه کارت تجربه کاربری جدیدی خلق خواهد کرد.
نامداری گفت: یکی از برنامه های شرکت ارتباط فردا حرکت به سمت بانکداری باز 
است. ما می خواهیم یک پارادایم شیفت در فضای بانکداری ایجاد کنیم، به گونه ای 

که بتوان از خدمات بانکی در حوزه های دیگر نیز بهره برد.

همراه�کارت�کیف�پول�می�شود

بهترین�راه�اعتمادسازی



Internal publication of Iran Kish Credit Card Co.|

|�شماره�هفتم��|�تیر�و�مرداد���96|

5

|News Room|

یک عضو هیات مدیره بانک صادرات از رونمایی شدن سامانه پرداخت وجوهات 
شرعی در بانک صادرات ایران به مناسبت عید سعید فطر خبر داد.

لشکر بلوکی با اعالم خبر فوق گفت: این سامانه که در راستای تبدیل شدن بانک 
صادرات ایران به سوپرمارکت خدمات بانکی و مالی طراحی شده است فعاًل مبادرت 
به اخذ فطریه و کفاره روزه می کند، اما در آینده در نظر داریم تمام وجوهات شرعی 

را از طریق پورتال مزبور عملیاتی کنیم.
او اضافه کرد: خمــس، زکات، صدقه، کفاره های نماز، تبرعــات و امور خیریه و 
ختم قرآن نیز به تدریج به این ســامانه افزوده خواهند شد و کاربران با چند کلیک 

می توانند وجوهات شرعی خود را با اطمینان و آسودگی خاطر پرداخت کنند.
عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران ادامه داد: یکی از مشکالتی که در گذشته 
مردم با آن روبه رو بودند مخاطرات و ســختی های پرداخت وجوهات شرعی بود که 
در طرح خدماتی جدید بانک صادرات ایران، مشــکالت قبلی مرتفع و به شیوه ای 
آسان، مطمئن و ســریع امکان پرداخت وجوهات شرعی بدون هرگونه محدودیت 

زمانی و مکانی فراهم شده است.
او گفت: رویکرد بانک صادرات ایران عرضه متنوع محصوالت و خدمات بانکی در 
راستای پاسخگویی به نیاز و انتظارات مشتریان و جلب حداکثری رضایت آنان است 

که بر این اساس و در آینده محصوالت جدید این بانک روانه بازار خواهد شد.
هموطنان گرامــی جهت واریز وجــوه فطریه و کفاره خــود می توانند از طریق 
رایانه شــخصی یا گوشی تلفن همراه خویش به وب ســایت بانک صادرات ایران به 
نشــانی www.bsi.ir مراجعه و با ورود به سامانه دریافت فطریه و تکمیل مراحل 

تعریف شده در نرم افزار مزبور اقدام کنند.

�بانک�صادرات�ایران�محصول�جدید�
خود�را�رونمایی�کرد

بانک مرکزی ج.ا.ا در ســایت خود و در بخش نظارت 
بانکی، در قســمت بانک ها و نهادهای پولــی مجاز، نام 
موسســه اعتباری ثامن را به  عنوان موسســه متقاضی 
دریافت مجوز اعالم کرد. برای نخستین بار ثامن در بخش 
بانک ها و موسسات مجاز و لیست 42 موسسه و بانک های 
مجاز اعالمی بانک مرکزی قرار گرفت. در این بخش نام 
موسسه اعتباری ثامن به  عنوان یکی از موسسات متقاضی 
اخذ مجوز از بانک مرکزی درج شــده است. خرداد سال 
گذشته این موسسه پذیره نویسی ســهام خود را در بازار 
فرابورس انجــام داد و در این مــدت مراحل اخذ مجوز 
را پیگیری کرده اســت. پیش از این سخنگوی دولت و 
معاون بانک مرکزی اعالم کردند موسسه اعتباری ثامن 
تحت نظارت بانک مرکزی است، ســپرده گذاران در این 
خصوص نگرانی نداشته باشند. نوبخت، سخنگوی دولت، 
در نشســت خبری خود گفته بود: به همه مشتریان که 
در موسسه ثامن ســپرده دارند اطمینان می دهیم ثامن 
توانایی پرداخت همه ســپرده ها و تعهــدات را دارد، این 

عزیزان نگران نباشند، پول آنها محفوظ است. 

قرارداد خط اعتباری 25 میلیون یورویی بانک توسعه 
صادرات ایران با بانک تجارت پاریس منعقد شد.

بانک توســعه صادرات ایران قــرارداد خط اعتباری 
کوتاه مــدت ری فاینانس 25 میلیــون یورویی را بانک 
تجــارت پاریس برای واردات کاال و خدمات از کشــور 

فرانسه منعقد کرد.
ایــن خط اعتبــاری به منظــور ارائه تســهیالت به 
مشــتریان از محل خطوط اعتباری بانک های خارجی 

مخصوصاً در حوزه اتحادیه اروپا برقرار شده است.
بر اساس توافقات حاصل شــده بانک تجارت پاریس 
متعهــد به تامین مالــی 100 درصــد ارزش اعتبارات 
اسنادی مفتوحه توســط بانک توسعه صادرات ایران با 
نرخ ســود دو درصد سالیانه اســت و دوره تامین مالی 
به مدت یک ســال از زمان معامله اسناد حمل تعیین 

شده است.
بانک توســعه صادرات عالوه بر تامین مالی صادرات 
کاال و خدمــات ایرانــی از واردات کاال و خدمات برای 

ایجاد ارزش افزوده و صادرات مجدد حمایت می کند.

ثامن�در�لیست�موسسات�بانک�
مرکزی�قرار�گرفت

قرارداد�خط�اعتباری�بانک�توسعه�
صادرات�با�بانک�تجارت�پاریس

خبرداغ

گفت: از جمله مهم تریــن برنامه های بانک تجارت 
در این زمینه که از ســال گذشته آغاز شده است 
عبارت اند از: تشــکیل کارگروه ارتقای گزارشگری 
مالی مطابق با اســتانداردهای IFRS، تشکیل واحد 
ویژه به روزرسانی و تطبیق استانداردهای اجرایی و 
عملیاتی بانک تجارت با آخرین استانداردهای روز 
بانکداری بین المللی )Compliance( و اجرای کامل 
قوانین مبارزه با پول شویی مطابق دستورالعمل های 
بانک مرکزی در سطح شــعب و واحدهای ارزی. 
ســمیع در خاتمه گفت: بانک تجارت در سال های 
اخیر گام هــای مهمی در راســتای پیاده ســازی 
اســتانداردهای حاکمیت شــرکتی برداشته است 
و با توجه به تفکیک هیــات مدیره و هیات عامل 
بانک، مسئولیت هدایت و نظارت بانک با استفاده 
از واحدهای کنترلی همچون ادارات حسابرســی 
داخلی، تطبیق و مدیریت ریســک بر عهده هیات 
مدیره اســت که این امر نقش مهمــی در ارتقای 
استانداردهای کنترلی و شفافیت عملیات در بانک 

تجارت خواهد داشت.
کمیته هــای حاکمیتــی در بانــک تجــارت 
مســئولیت نظارت بر ســالمت مالی، شفافیت و 
مدیریت ریســک های مختلف را بر عهده دارند و 
اعضای هیات مدیره بانک بــا حضور فعال در این 
کمیته ها نظام حاکمیتی شرکتی در بانک را ارتقا 
بخشــیده اند. کمیته های حاکمیتی بانک تجارت 
مطابق با آخرین دســتورالعمل حاکمیتی شرکتی 
ابالغی بانک مرکزی بازنگری شــده اســت و در 
جهت اجرای دستورالعمل مذکور برنامه ای جامع 

در دست اقدام است.
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مجمع�عمومی�سالیانه�سهامداران�شرکت�کارت�اعتباری�ایران�کیش�برگزار�شد

تقسیم سود به همراه خبرهای خوب

تقسیم سود 550 ریالی میان ســهامداران و اعالم 
افزایش ســرمایه شــرکت از 1۳1 میلیــارد به 200 
میلیارد تومان، از مصوبات مجمع ســاالنه سهامداران 

شرکت کارت اعتباری ایران کیش بود.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارت اعتباری 
ایران کیش 27 خرداد 1۳96 در محل ســالن وزارت 

کار تعاون و رفاه اجتماعی )تالش( برگزار شد.
این مجمع با شرکت 92/41 درصد از سهامداران و 
با حضور محســن محمدی رئیس مجمع، عبدالمجید 
دهقان از شرکت ســرمایه گذاری خوارزمی به عنوان 
ناظر اول، بابک محبوبی به نمایندگی بانک تجارت به 
عنوان ناظر دوم و صادق فرامرزی مدیرعامل شــرکت 
ایران کیش به عنوان منشــی جلســه، حســابرس و 
بازرس اصلی موسسه حسابرسی هشیار بهمند بازرس 
علی البدل موسسه حسابرسی بهمند، نماینده سازمان 

بورس و اوراق بهادار رسمیت یافت.
به گزارش روابط عمومی ایران کیش، مجمع عمومی 
عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت ایران کارت 
اعتباری ایران کیش با دســتور کار اســتماع گزارش 
هیات مدیــره منتهی بــه ۳0 اســفندماه 1۳95 به 

سهامداران شرکت آغاز شد.
صادق فرامــرزی، مدیرعامل ایــران کیش در این 
مجمع به ارائه گزارشــی از عملکرد شــرکت در سال 

مالــی منتهی به ۳0 اســفند 95 پرداخــت و با بیان 
اینکه »سعی کردیم در مســیر چشم انداز این شرکت 
گام برداریــم« گفت: این چشــم انداز متکی بر دانش 

سرمایه های انسانی است.
او بــا بیــان اینکــه در ماموریــت شــرکت ایران 
کیش آمــده اســت »به عنوان شــرکتی ســرآمد و 
مقتدر، بــا تمرکز بر ابزارهــای پرداخت، بــه دنبال 
ارائه بهترین محصوالت باشــیم« گفــت: این مهم با 
بهره گیری از ســتادی متخصص و بــا کمک بهترین 
 کارکنان و ســرمایه های انســانی وفادارمان میســر 

می شود.
فرامرزی با بیــان اینکه ارزش هــای بنیادین ایران 
کیش ارائه همکاری، توســعه پایدار و ارائه محصوالت 
باکیفیت و نوآور است به عملکرد این شرکت در سال 
95 پرداخت و گفت: ایران کیش در ســال گذشــته 
14/85 درصــد از ســهم پایانه هــای منصوبه صنعت 
پرداخــت الکترونیکی را به خــود اختصاص داد که با 
این ســهم رتبه ســوم در تعداد پایانه فروش را دارد. 
این در حالی اســت که این شرکت رتبه دوم در مبلغ 
تراکنش پایانه های فروش را با حدود 14 درصد سهم 

مبلغ تراکنش حفظ کرده است.

رشد��277درصدی
او با تاکید بر اینکه آنچه در صنعت پرداخت خدمت 
و امتیاز محســوب می شود تمرکز و تالش شرکت های 
PSP در حوزه رسوب و نگهداری مبلغ است و نه تعداد 
تراکنش های خرد صورت گرفته بــر پایانه های فروش، 
اضافه کرد: ایران کیش در حــوزه عملیاتی 858 هزار 
و 99 پایانه منصوبه داشــته که این به معنای رشد 19 

درصدی این شرکت در سال گذشته است.
مدیرعامل ایران کیش ادامه داد: به رغم رشــد 19 
درصدی تعداد پایانه ها شاهد افزایش 6۳ درصدی در 
تعداد تراکنش های این شرکت هستیم تا جایی که در 

یک�خبر�علمی

مجمع عمومی صاحبان ســهام شــرکت کارت 
اعتبــاری ایران کیش یک خبر علمــی نیز با خود 
داشــت. صادق فرامرزی، مدیرعامل ایران کیش، 
در این مجمع از مشارکت دانشگاه تهران و ایران 
کیش برای راه اندازی یک گرایش جدید در رشته 
MBA با عنــوان پرداخت الکترونیکــی خبر داد. 
اطالعــات تکمیلی این همکاری بــه زودی اعالم 

خواهد شد.
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سال گذشته نزدیک به یک میلیارد تراکنش داشتیم. 
این در حالی است که در مبلغ تراکنش ها نیز به رشد 

50 درصدی رسیدیم.
صادق فرامرزی همچنین با اشــاره به افزایش 277 
درصدی تعــداد درگاه های اینترنتی ایــران کیش بر 
 CLOSED تمرکز ویژه این شرکت بر حوزه کارت های
LOOP و VAS تاکید کرد و گفت: خبرهای خوشی در 

این حوزه در راه است.

NFCبزرگ�ترین�زیرساخت��
فرامرزی در بخش دیگری از سخنانش به محصوالت 
جدید شرکت ایران کیش پرداخت و گفت: از سال 9۳ 
تاکنون عموم دســتگاه های این شرکت دارای قابلیت 
 NFC هستند، این شرکت بزرگ ترین زیرساخت NFC
یعنی بیش از 500 هزار پایانه نصب شــده را داراست، 
در این حوزه منتظر مجوزها و نتایج رایزنی با بانک ها 

هستیم.
مدیرعامل ایران کیش همچنین با اشــاره به مفهوم 
جدید اکوسیســتم پات گفت: از این پس تمام ابزارها 
و محصــوالت جدید ایران کیش در زیرســاخت پات 
قرار می گیرد؛ به این معنا کــه هر کدام از محصوالت 
جدید این شرکت از امکانات قبلی محصوالت نیز بهره 
می برند و همچون یک اکوسیســتم به هم وابســته و 
بقایشــان دلیل بقای دیگری اســت. ناگفته نماند که 
اکوسیســتم پــات از نرم افزار موبایلی این شــرکت با 
عنوان »پات« آغاز شد که به زودی خبرهای جدیدی 

از این اپلیکیشن خواهیم شنید.
فرامــرزی همچنیــن بــه محصول »هم پــات« یا 
»ام پوز« این شــرکت اشــاره کرد و افزود: هم پات از 
دیگر محصــوالت ایران کیش اســت کــه می توانید 
از امکانــات بی نهایــت موبایل به جای پوز اســتفاده 
کنید. ایران کیش اکنون تنها شرکتی است که مجوز 
ام پوز در کشــور را گرفتــه و کمپین مــا در این باره 
 شــروع  شده اســت آن هم با شــعار »هر ایرانی یک 

هم پات«.
او همچنیــن از »هایپرپــات« بــا نــام صنــدوق 
فروشــگاهی یاد کرد، محصولی از همگامی سخت افزار 

و نرم افزار فروشگاهی که در ارتباط با پوز هستند.
فرامــرزی همچنین به »ســوالرپات« اشــاره کرد، 
اختراعی که توســط یــک فین تک و از ســوی ایران 
کیش به ثمر رســیده و با نور خورشید کار می کند و 
همین طور »پی پات« که یک کیــف پول الکترونیکی 
اســت و در ارتباط با »پین پد« نیز گفت: استفاده از 
پین پد مشکل دســتگاه های پوز فرسوده و همین طور 

مساله پژواک رمز را حل کرده است.
پاتســی محصول پرداخت الکترونیکی ایران کیش 
در تاکســی ها که شــامل AVL  و کیلومترشمار است 
و همین طور اپلیکیشــن های پرداخت درون برنامه ای 
ایران کیش از ســایر محصوالتی بود که وی از آن نام 
برد. فرامرزی با بیان اینکه در ســال گذشــته یکی از 
مهم ترین اتفاقات ســاخت و نصب کیوسک های ایران 
کیش برای جایگاه های ســوخت CNG کشــور بوده 
اســت گفت: قرار اســت در این زمینه تحول عظیمی 

اتفاق بیفتد.
مدیرعامل ایــران کیش همچنین از پروژه آســان 
خرید که با همکاری بانک تجارت و این شرکت کلید 
خورده است به عنوان یکی از کامل ترین سیستم های 
 تجــاری کشــور یــاد کرد کــه بــه زودی بــه بلوغ 

می رسد.

EPSرشد��226درصدی�در��
دریافت اســتانداردهای ایــزو 20000 و 27001، 
کســب گواهینامه دوســتاره تعالی و همین طور اخذ 
گواهینامه 10015 در حوزه آموزش و کسب مقام اول 
در هوش تجاری )در بخش پیاده ســازی( در کشور از 
سایر موفقیت های ایران کیش در سال گذشته بود که 

فرامرزی در این جلسه بدان اشاره کرد.
او همچنیــن به بیــان فعالیت های این شــرکت در 
مســئولیت های اجتماعی از جمله چــاپ کتاب »من 
زمین را دوســت دارم« به جای چاپ سررســیدها در 
حیطه محیط زیســت پرداخت و خبــر از حمایت از 
پایان نامه هایــی داد که در زمینه پرداخت ســبز اقدام 

کنند.
فرامرزی گفت: ایران کیش در شــاخص سود، رتبه 
اول و از منظر رشد ســریع نیز از نظر IMI100، مقام 
نخست را کســب کرد. همزمانی کسب این دو جایزه 
طی یک ســال برای ما اهمیت فوق العاده ای دارد، چرا 
که معموالً وقتی شــرکتی به دنبال بیشــترین رشد 
اســت فعالیت هایی انجام می دهد کــه باعث افزایش 
هزینه هــا می شــود و طبیعتاً به این دلیل باید ســود 
شــرکت کاهش یابد. اما ایران کیش موفق شد توأمان 
بیشترین ســود و بیشترین رشد را داشــته باشد. به 

عبارتی این شــرکت عالوه بر رشد ســریع در درآمد، 
کنترل هزینه نیز داشته است.

او افزود: »ما توانســتیم تمرکــز و تمایز را در کنار 
هم به نتیجه برســانیم که حاصل این تمرکز و تمایز 
دریافت همزمان این دو جایزه با یکدیگر شــد، آن هم 
در شرایطی که در سال 94 بحران هایپرکام به وجود 
آمد، بحرانی که می توانســت هر شــرکت پرداختی را 
ورشکســت کند. بهتر اســت یادآوری کنم که 160 
هزار دســتگاه ایران کیش در ســال گذشته به خاطر 
این بحــران از کار افتاد، ولی ما ایــن بحران را ظرف 
40 روز حل کردیم و در همان ســال موفق به کسب 
این جوایز شدیم.« مدیرعامل ایران کیش همچنین از 
آغاز به کار فاز جدید پروژه معماری ســازمانی در این 

شرکت خبر داد.
فرامرزی همچنین با اشــاره به اینکه در ســود هر 
ســهم )EPS( 226 درصد رشد داشــته ایم، به مقوله 
ســرمایه های انســانی این شــرکت پرداخت و گفت: 
در ســال گذشــته با افزایش 20 درصــدی بهره وری 
در این حــوزه مواجه بودیم و میــزان آموزش به این 

سرمایه های انسانی به 8/1 درصد رسیده است.
در ادامه این مجمع »موسســه حسابرســی هشیار 
بهمند« به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه 
»حسابرســی بهمند« بــه عنوان بــازرس علی البدل 
شرکت کارت اعتباری ایران کیش در سال برای سال 

مالی منتهی به 29 اسفند 96 انتخاب شدند.
تقسیم ســود و تایید سهامداران دســتور کار دیگر 
مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شرکت 
کارت اعتباری ایــران کیش بود کــه در نهایت برای 
سود هر سهم 550 ریال )در کل 720 میلیارد و 500 

میلیون ریال( در نظر گرفته شده موافقت شد.
در این جلســه روزنامــه دنیای اقتصاد بــه عنوان 
روزنامــه کثیراالنتشــار بــرای چــاپ آگهی هــا و 
اطالعیه های شــرکت کارت اعتبــاری کیش انتخاب 
شــد. برای حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره 
12 میلیــون و 500 هزار ریال به  طور ناخالص بودجه 
تخصیص داده شــد و پــاداش هیات مدیــره به مبلغ 

۳602 میلیون ریال به طور ناخالص تعیین شد.
همچنین با تصویب اعضا و ســهامداران 65 میلیون 
تومــان بابت کمک هــای پرداختی بــرای حمایت از 
خط مشی های مســئولیت های اجتماعی شرکت کارت 

اعتباری ایران کیش در نظر گرفته شد.

آنچه در صنعت پرداخت، خدمت و 
امتیاز محسوب می شود تمرکز و تالش 

شرکت های PSP در حوزه رسوب 
و نگهداری مبلغ است و نه تعداد 
تراکنش های خرد صورت گرفته بر 

پایانه های فروش. ایران کیش در حوزه 
عملیاتی ۸۵۸ هزار و ۹۹ پایانه منصوبه 

 داشته که این به معنای رشد 
1۹ درصدی این شرکت در سال 

گذشته است



| پرداخت سبز | نشریه داخلی شرکت کارت اعتباری ایران کیش |  
| شماره هفتم  | تیر و مرداد 96  |

8

جمع شــان جمع اســت. همه هســتند انگار. همه 
آنهایی که ســال ها از پشــت پرده نقره ای ســینما یا 
جعبه جادویــی تلویزیون می دیدیم شــان. بازیگرهایی 
که با آنها کلی خاطــره داریم. کارگردان هایی که وقتی 
نام شان پای یک اثر است انگار چک سفید امضا داده اند 
برای خوب بــودن آن فیلم. قهرمان اول، سوپراســتار 
سینما، هنرمندان جوان، هنرمندان کهنه کار یا به قول 
بعضی ها پیشکسوت، تهیه کننده، فیلمبردار و... خالصه 
در ضیافت مشــترک عکاسان ســینما و شرکت کارت 

اعتباری ایران کیش گویی همه دعوت اند. 
به گزارش روابط عمومی ایران کیش، از یوزارســیف 
همیشــگی  یعنــی مصطفی زمانــی گرفته تــا خالق 
مارمولک  کمال تبریزی، از بانوی نقش اول ســینمای 
ایران مهناز افشــار بگیرید تا مازیــار میری کارگردان 
مطرح، از حامد بهداد مرد همیشه عصبانی صحنه تئاتر 
و سینما تا آتیال پسیانی هنرمند ریش سفید این روزها 

و یادگار مرحوم جمیله شــیخی. راستی سروش صحت 
با آن ســبیل منحصر به فردش هم آمده! اینجا سومین 

جشن عکاسان سینمای ایران است، باغ موزه قصر... 
و امروز بر ســردر باغ موزه قصر در جشــن عکاسان 
ســینما، پات و ایران کیش خودنمایــی می کند؛ یعنی 
حاال هنر و صنعت یکی شــده اند در راستای رسیدن به 

تعالی فرهنگ کشور. 
می گویند این سومین جشن عکاسان سینمای ایران 
اســت، رقابتی کــه در آن داوران بهتریــن عکس ها از 
فیلم های یک ســال را برمی گزینند و از میان آنها برای 
انتخــاب برترین به قضاوت می نشــینند و در نهایت با 
حضــور چهره هــای معروف و مشــهور ســینمایی و 

تلویزیونی برترین عکاس معرفی می شود. 

اولین�چیزی�که�می�بینی
وارد باغ موزه قصر که می شــوی وقتی بفهمند ایران 

کیشی هســتی، با گرمی خاصی دعوتت می کنند تا به 
داالنی قدیمی بروی که عکس های ســینمایی بر در و 

دیوار آن نقش بسته  است. 
انگار نه انــگار ایــن داالن، روزی روزگاری، راهروی 
بوده برای زندانی ها و زندان بان ها. اینجا حاال یک موزه 
است، یک موزه که امروز مزین به عکس های سینمایی 

سال شده. 
گویــی بازدیدکننده های این مــوزه و این عکس ها 
خود ســال ها ید طوالیی در عرصه هنر داشته اند. وقتی 
همایون ارشــادی یا علی دهکردی یا غزل شــاکری یا 
پرستو صالحی را در حال تماشای عکس ها می بینی و آن 
طرف تر کمال تبریزی با لبخندی بر لب با دوستدارانش 
در داالن باغ موزه قصر خوش و بش می کند، می فهمی 
اینجا هم مهمانانش هنری اند، هم برگزارکننده هایش و 

هم تماشاچیان و بازدیدکننده هایش. 
در حال دیــدن عکس ها یــک غرفه هم به چشــم 

سومین�جشن�عکاسان�سینمای�ایران�با�حمایت�ایران�کیش�برگزار�شد

شبی با هنرمندان

|�گزارش| 
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می آید: غرفه ایران کیش و پات که در آن به هنرمندان 
بازدیدکننــده درباره نحوه نصــب نرم افزار پات توضیح 
می دهد.  و در همین حین هر هنرپیشــه جدیدی که 
به این راهرو می آید ســوژه عکاسان می شود، آن هم با 

همان ژست های منحصربه فرد هنری شان. 

می�خواهیم�به�خود�هویت�ببخشیم�
بابک برزویه از اعضای شورای سیاست گذاری انجمن 
عکاسان سینمای ایران است، کسی که سیمرغ بلورین 
بهترین عکاســی فیلم را در پرونده خود دارد. او را که 
دیدم به سراغش رفتم تا درباره این جشنواره و هدف از 
برگزاری آن بپرسم. می گوید:»طبیعتاً بیشترین اهداف 
این جشــنواره معرفی عکاسی ســینما به عالقه مندان 
اســت، از همین رو به نظرم برگزاری جشــنواره ای با 
عنوانی جداگانه مثل جشــن عکاسان ســینما الزامی 

است.«
او ادامــه می دهد:»انجمن عکاســان ســینما تالش 
داشــته کاری کند که اتفاقی مبارک در حوزه عکاسی 
ســینما رخ دهد. ما یک تشکل صنفی با عنوان انجمن 
عکاســان ســینما داریم و می خواهیم با برگزاری این 

جشنواره به تشکل خود هویت ببخشیم.« 
برزویه خاطرنشــان می کند:»البته تا سطح انتظارات 
فاصله داریم. برای عکاسی ابتدا باید به بررسی سینمای 
ایــران بپردازیم. به نظرم هنوز به ســطح دانش بصری 
بیشــتری نیاز داریم و امیدوارم در آینده به این جایگاه 

برسیم.«
او در رابطه بــا حمایت ایران کیش و پات درباره یک 
جشــنواره هنری، مثل آنچه انجمن عکاسان سینمای 
ایران برگزار کــرده، می گوید:»این موضــوع را مثبت 
ارزیابی می کنــم؛ اینکه یک شــرکت پرداخت از هنر 

حمایت کرده قابل ستایش است.«

حمایت�یک�شرکت�از�هنر�اتفاق�بسیار�خوبی�است�
این جشــن برای این برگزار شــده تا در آن برترین 
عکاس سینمای ایران معرفی شــود و این عکاس برتر 
کسی نیست جز سحاب زریباف. زیباف به عنوان برنده 
امسال عکاسان ســینما سوژه خیلی خوبی است تا نظر 
او را هم درباره جشنواره عکاسی سینمای ایران بپرسم. 
او با بیــان اینکه کارهای عکاســان ســینما به این 
بهانه چند روزی نمایش داده می شــود گفت:»با توجه 
به اینکه دیگر شــرایط مثل ســابق نیســت و با وجود 
دوربین هــای دیجیتالی و تغییراتی که در ســال های 
گذشــته پیش آمده اســت غیر از مطبوعات، عکس ها 
در کمتر جاهای دیگری دیده می شــود و حتی خیلی 
از فیلم ها نیز ممکن اســت از پوستر استفاده نکنند. در 
چنین جشن و نمایشگاهی است که همواره کارهای ما 
دیده می شود و خوشحالیم که انجمن عکاسان سینمای 

ایران هرساله چنین نمایشگاهی برگزار می کند.«
زریباف درباره مسابقه مردمی ای که از طریق نرم افزار 
پات برای برگزیدن بهترین فیلم جشــنواره برگزار شد 
نیز گفت:»نظر مردم همیشه مهم است، یک شرکت به 
نام ایران کیش آمده و در جهت بهبود این جشنواره با 
برگزاری این جشــنواره همراه شده است. این موضوع، 

قابل تقدیر است.« 
او اضافه کرد:»این اتفاق، اتفاق بســیار خوبی است. 
این گونه همکاری ها در آینده نیز به بهتر شــدن جشن 
عکاسان ســینمای ایران کمک می کند و امیدوارم این 

همکاری ها در سال های آینده نیز تکرار شود.« 

سپاسگزار�حامیان�جشنواره�فرهنگی��هستیم
اما مگر می شــود به همین راحتی از کنار محســن 
کیایی هنرپیشــه تئاتر و تلویزیون، کــه مجری برنامه 
سومین جشن عکاسان ســینمای ایران است گذشت؟ 
از او هم درباره لزوم برگزاری این جشــنواره ها ســوال 
می کنم. می گوید:»مهم ترین دلیلش این اســت که در 
آن هنرمنــدان دور هــم جمع می شــوند. همین لفظ 
جشنواره حس خوبی دارد. اینکه عکاسان هم مشاهده 
می کنند که کارهایشان در این نمایشگاه دیده می شود 
اتفاق بســیار خوبی اســت. اینها همــه انگیزه ای برای 
حضور بیشــتر عکاســان و توجــه به حوزه عکاســی 

سینمای ایران است.« 
او درباره انتخــاب مردمی بهترین عکس ســال نیز 
می گوید:»بخش داوری و بخش انتخاب مردمی هر دو 
در کنار یکدیگر همیشــه جذاب است. اینکه نرم فزاری 
طراحی شــده تا چنین انتخــاب مردمی ای هم دخیل 
باشــد امر مبارکی است. باید این جشــنواره نیز مانند 
جشنواره فجر شــود که انتخاب بهترین ها در آن هم از 
نظر داوران صورت بگیرد و نظر تخصصی در آن دخیل 

باشد و هم از نظر مردمی.«
کیایی درباره حمایت شــرکت کارت اعتباری ایران 
کیش از چنین جشــنواره ای ادامــه داد:»طبیعتاً این 
حمایت اتفاق بســیار جذابی است، به خاطر اینکه هنر 
ما الیه باریک و نازکی اســت که نیاز به حمایت دارد. 
باید واقعاً سپاســگزار شــرکت هایی بود که حامی این 

جشنواره های فرهنگی  می شوند.«

همکاری�با�ایران�کیش�ادامه�دارد�
بی گمان حافظ احمدی، دبیر جشــنواره عکاســان 
ســینمای ایــران و برگزارکننده این جشــن، در این 
چند روز برگزاری جشــنواره یکــی از پراضطراب ترین 
و ســخت ترین روزهــا را گذرانده اســت. از احمدی 
می پرســم که آیا برگزاری چنین جشــنی با این همه 
استرس و فشــار ارزشش را داشت؟ پاسخ می دهد:»هر 
صنف و انجمنی باید به بلوغی برســد تا گلیم خودش 

را بیرون بکشد. همواره در جشــنواره فجر و جشنواره 
خانه سینما انجمن عکاســان فقط شرکت کننده بود، 
اما اکنون خود ما برگزارکننده یک جشــن شــده ایم 
و این حرکت یک اتفاق بســیار خوب اســت. البته راه 
بسیار بزرگ و سختی هم در پیش داریم، اما ان شاءاهلل 
بتوانیم سال به سال این جشــنواره را بهتر و با شکوه 

بیشتری برگزار کنیم.«
دبیر جشــنواره عکاسان برتر ســینمای ایران درباره 
برگــزاری مردمــی و انتخــاب عکس برتــر از طریق 
اپلیکیشن پات می گوید:»یک نظرخواهی مردمی درباره 
عکاس برتر از ســوی مردم توســط نرم افزار پات ایران 
کیش انجام شــد، ان شــاءاهلل این موضوع در سال های 
آینده گســترش یابد تا از این طریــق پای مردم را نیز 
به جشن خود باز کنیم و سال های بعد انتخاب عکاس 
برتر از دیدگاه مردمی داشته باشیم. این موضوع یکی از 
گزینه های بســیار خوبی است که مشارکت مردم را در 

بر خواهد داشت.« 
دبیر جشــنواره عکاسان ســینمای ایران در رابطه با 
حمایت ایران کیش در این جشــن گفت:»شرکت های 
زیادی هستند که می خواهند حامی برنامه های هنری 
باشــند، اما معموالً عده ای درخواســت هایی دارند که 
باعث جدایی ما از آنها شده است. توقع ما این است که 
شرکت های خصوصی با فرهنگ و هنر همان برخوردی 
را بکننــد که لیاقت فرهنگ و هنر اســت. متاســفانه 
فرهنگ و هنر در کشور ما اندکی مهجور مانده و هنوز 

جایگاه خاص خودش را پیدا نکرده است.«
او ادامــه داد:»من فکر می کنم یکــی از جاهایی که 
می تواند فرهنگ را گســترش  دهــد بخش  خصوصی 
اســت که با حمایت های خود می تواند این کار را انجام 
دهد مطمئناً اگر سایر شرکت ها همچون شرکت ایران 
کیش، که در این امر پیش قدم شد، بخشی از هزینه ها 
را در امــور هنری، موســیقی، فیلــم و... انجام دهند، 
می توانند رونقی به این جشن ها ببخشند و انجمن هایی 
مثل انجمن ما را که نوپا هستند سر و سامان بدهند تا 

خدمات بهتری ارائه کنند.« 
احمدی گفت:»ایران کیش واقعــاً حامی خوبی بود. 
ایران کیش کاری بــا ما کرد که در هیــچ جای دیگر 
ندیــده بودیم، ایران کیش نشــان داد تنهــا برای کار 
فرهنگی در این جشــن همکاری کرده است و نه هیچ 

چیز دیگری.«

تمام�شد�اما...
جشن عکاسان سینمای ایران تمام شد. اما این پایان، 
آغازی بود برای آینده. آینده ی یک همکاری بهتر برای 
شرکت ایران کیش و انجمن عکاســان سینمای ایران 
و تداوم اتفاقات خوب هنــری. اتفاقات خوبی از جنس 

سومین جشن عکاسان سینمای ایران.

|Report|
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      امید�کاجیان

سومین�جشن�عکاسان�ســینمای�ایران�برگزار�
شــد.�از�دیدگاه�شــما�چه�لزومی�دارد�در�کنار�
جشنواره�های�متعددی�که�با�مقوله�های�گوناگون�
شاهد�هســتیم،�چنین�جشــنی�نیز�با�عنوان�

عکاسان�برتر�سینمای�ایران�برگزار�شود؟
اصوالً هر صنفی تمایل دارد یــک ارزیابی داخلی 
در درون )صنف( خود داشــته باشد. درباره جشن 
عکاســان ســینمای ایران هم باید بگویم اگرچه 
خیلی از مســابقات عکاســی در جاهای دیگر هم 
برگزار می شــود، امــا در آن مســابقات دیگران 
هســتند که در مورد این صنف قضاوت می کنند. 
مطمئناً اینکه صنف عکاســان ســینما بتواند به 
صورت خودجوش و مســتقل کارهــای خود را بر 
اســاس یک جشــن خودمانی و یک مسابقه بین 
عکاســان مختلف فیلم ها برگزار کند، ویژگی های 
خاص خودش را دارد. ممکن اســت در جشنواره 
فجر یا جشــنواره های دیگر، مســابقه عکاس برتر 
ســینما برگزار شــود، اما وقتی در خانه خودتان 
و با همکاران و هم صنفی های خــودی این اتفاق 

می افتد یک حسن جداگانه است.
مثاًل در جشــن خانه سینما که هرســاله برگزار 
می شود همه به فیلم های یکدیگر رای می دهند و 
از این طریق بهترین ها را انتخاب می کنند. اکنون 
جشن عکاسان ســینمای ایران هم در این مسیر 

گام برداشته است.
اینکه در دل صنعت ســینما، جشــن عکاســان 
ســینمای ایران برگزار شــود از اهمیــت ویژه ای 
برخوردار اســت. به خصوص که داورها همگی از 
صنف عکاسان هستند و تخصص شان در این حوزه 
محرز اســت. بنابراین، جشن عکاســان سینمای 
ایران برگزاری یک رقابت کامــاًل متفاوت با باقی 

جشنواره هاست. 

امسال�ســومین�دوره�این�جشنواره�برگزار�شد،�
اگر�بخواهید�این�دوره�از�جشنواره�را�با�دوره�های�
قبلی�آن�مقایســه�کنید�چه�خواهید�گفت؟�از�

دیدگاه�شما�سومین�نمایشــگاه�چه�تغییرات�یا�
پیشرفت�هایی�با�دوره�های�گذشته�داشته�است؟

من فکر می کنم در عکاسی پیشرفت بسیار زیادی 
داشــته ایم. روزبه روز ویژگی کار عکاسان سینمای 
ایران بارزتر می شود، خصوصاً آنهایی که مدت های 
مدیدی است مشغول به کار هستند. پیشرفت آنها 

روزافزون است. 
اما یــک موضوع را نباید فراموش کنیم. عکاســی 
فیلم وابسته به فیلمی است که شما در آن مشغول 
به کار عکاســی هستید. بســته به آنکه یک فیلم 
چــه فیلمنامه ای دارد و چــه کاراکترهایی در آن 
دخیل هســتند و چه صحنه ها و فضاهایی خواهد 
داشت، دســت عکاس به همان اندازه برای خلق 
یک اثر هنری باز یا بســته است. بنابراین عکاسی 
فیلم وابسته به نوع فیلمنامه، کارگردان، بازیگران، 
فضای صحنه و... اســت. مطمئناً یک عکاس فیلم 
زمانی شــانس بزرگی می آورد که همه این موارد 
به حد اعالی خودش رسیده باشد و او در موقعیت 
درســت بتواند با عکس خود آن اثر هنری را خلق 

کند. امیدوارم روزی برســد و فیلم ها آن قدر خوب 
باشــند که عکاســان فیلم بتوانند شــاهکارهای 

خودشان را راحت تر خلق کنند. 

در�این�دوره�از�مســابقات�یک�مسابقه�مردمی�
هم�از�طریق�نرم�افزار�پات�برای�این�جشــنواره�
برگزار�شد.�نظرتان�راجع�به�انتخاب�های�مردمی�و�
برگزیده�شدن�عکس�برتر�از�نگاه�مردم�چیست؟�
ممکن�است�عده�ای�بگویند�دید�مردم�و�انتخاب�
عکس�های�آنها�احساســی�است�نه�تخصصی؛�به�
عبارتی�این�ادعا�مطرح�شود�که�مردم�بر�حسب�
عالقه�ای�که�به�یک�بازیگر�یا�یــک�فیلم�دارند�
بــه�آن�)عکس�بازیگر�یا�فیلــم(�رای�می�دهند.�
بنابراین�نباید�چنین�رای�گیری�های�مردمی�ای�در�
زمینه�های�هنری�داشته�باشیم.�نظر�شما�در�مورد�
نگاه�مردمی�برای�برگزیدن�عکس�برتر�سینمای�

ایران�چیست؟
انتخاب مردمــی در همه جای دنیــا وجود دارد. 
جایــزه انتخــاب برتــر از نــگاه حضار یــا مردم 
مربوط به همه مســابقات هنری می شــود. البته 
مدت زیادی هم از زمان برگزاری این مســابقات 
مردمی نمی گذرد. شــاید وقتی به گذشته خیلی 
دور برگردید ببینیــد از این جایزه ها خبری نبوده 
اســت. اما هر کار هنری ارتباط بســیار زیادی با 
مخاطب پیــدا می کند و هدف ویــژه هنرمند نیز 
جذب مخاطب است. پس همیشه مردم و نگاه شان 
نســبت به یک اثر ارزشمندند ولو با نگاه تخصصی 

یا احساسی.
مردم باید با کار شما و در این نمایشگاه )عکاسان 
سینما( با عکس شــما ارتباط برقرار کنند. اینکه 
آنهــا به کاری جــذب می شــوند و از کاری دیگر 
فاصله می گیرند را نمی توان نادیده گرفت. قاعدتاً 
ایــن موضوع به نــگاه تخصصی به یــک هنر )در 
اینجا به نــگاه تخصصی یک عکس( هیچ ارتباطی 
ندارد. بخش تخصصی و داوری بحثی جداســت و 
 اهمیت خودش را دارد. به عنوان مثال در بسیاری

از جشــنواره ها فیلم من کاندیدا نشــده اما جایزه 
مردمی گرفته اســت و این نظر مردم برایم خیلی 

کمال�تبریزی:�

 حمایت بخش خصوصی از فرهنگ
یعنی نزدیکی فرهنگ به مردم

»شهریار«�سینمای�ایران�از�»پایان�کودکی«�تا�»دوران�سرکشی«�ما�در�این�»سرزمین�کهن«�خاطره�ها�آفرید�و�حکایت�ها�به�تصویر�کشید،�خاطره�هایی�که�»طعم�شیرین�خیال«�
را�با�آن�چشیده�ایم�و�»مهر�مادری«�را�با�پوست�و�استخوان�مان�لمس�کرده�ایم.�در�»مسلخ�عشق«،�»شیدا«�شدیم�و�به�خیال�آن�که�»همیشه�پای�یک�زن�در�میان�است«،�دلخوش�
به�»لیلی�بودیم�که�با�ماست«�ولی�همه�مان�خوب�می�دانیم�که�در�وادی�تنهایی�ها�و�بی�کسی�ها�نه�در�جست�وجوی�لیلی�که�در�جست�وجوی�او�»گاهی�نیز�به�آسمان�نگاه�کردیم«.��
کمال�تبریزی�خالق�همه�این�آثار�ماندگار�تلویزیونی�و�سینمایی�است،�آثاری�که�نام�هایشان�را�در�خاطره�بازی�متون�باال�خواندیم.�هر�چند�هنوز�که�هنوز�است�»مارمولک«�را�
شاهکاری�سنت�شکن�از�او�می�دانیم�و�همین�طور�سریال�های�فاخر�تلویزیونی�اش�را.��تبریزی�همان�کارگردان�معروف�فیلم�های�ایرانی�است،�همانی�که�در�سومین�جشن�عکاسان�سینمای�ایران�که�به�
همت�انجمن�عکاسان�سینما�و�شرکت�کارت�اعتباری�ایران�کیش�برگزار�شده�حضور�فعال�داشت�و�برای�پاسداشت�این�هنر�)هنر�عکاسی�سینما�(�از�دل�و�جان�مایه�گذاشت.�این�افتخار�را�داشتیم�تا�

به�همین�مناسبت�پیرامون�سومین�جشن�عکاسان�سینما�با�او�گپی�بزنیم�و�البته�در�آخر�نظرش�را�هم�در�مورد�اینکه�شرکتی�حامی�یک�فعالیت�هنری�شده�بپرسیم.

در حال حاضر همه چیز شکل خصوصی 
به خود گرفته است. وقتی شما به 

دنبال یک شرکت به عنوان اسپانسر 
می روید به این معناست که به دنبال 
مردم رفته اید. مردمی که در حوزه 
اقتصاد و صنعت و بازرگانی فعال 

هستند. به نظر من این حمایت های 
فرهنگی هر شکلی که داشته باشد 

حتماً خوب است

|�گفت�وگو| 



Internal publication of Iran Kish Credit Card Co.|

11
ارزشــمند اســت. البته بعضی وقت هــا هم نگاه 
مردمی و هــم نگاه تخصصی بــر یکدیگر منطبق 
شده اند؛ یعنی همان طور که فیلمی از دید داوری 
برنده شــده از دید مردمی هم برنده شــده است. 
امیدوارم در مســاله عکس نیز همین اتفاق بیفتد. 
البته مقوله عکس مقوله بســیار پیچیده ای است 
و اســتاتیک خاص خودش را دارد. اینکه در این 
جشنواره تالش شــد مکانیسمی پیاده سازی شود 
که در آن بتوانید نظر مردمی را هم دریافت کنید 
یک پیشــرفت و امتیاز بسیار خوب است. مطمئناً 
من هم اگر عکاس بودم این موضوع برایم اهمیت 
زیادی داشــت که آیــا عکس مــن از نظر مردم 

انتخاب شده یا نه.

یک شرکت )شرکت کارت اعتباری ایران کیش( 
از سومین جشن عکاسان سینمای ایران حمایت 
کرده است. نظر شــما درباره شرکت هایی که از 
چنین برنامه ها و همایش هایی حمایت می کنند 
چیســت؟ آیا با این موضوع که یک شــرکت 
در حــوزه متفاوتــی از عرصه هنــر از چنین 
جشنواره ای حمایت کند موافقید یا باید ضرورتًا 
حمایت کننــدگان کار فرهنگی از دل حوزه های 

فرهنگی بیرون آیند؟
در یــک دوره ای همــه چیــز به صــورت دولتی 
برگزار می شــد و همواره برگزاری این جشــن ها 
و جشــنواره ها در حوزه دولتی و سیســتماتیک 
رخ می داد. امــا در حال حاضر همه چیز شــکل 
خصوصی به خود گرفته است. وقتی شما به دنبال 
یک شــرکت به عنوان اسپانســر می روید به این 
معناســت که به دنبال مردم رفته اید. مردمی که 
در حوزه اقتصاد و صنعت و بازرگانی فعال هستند. 
به نظر من این حمایت های فرهنگی هر شکلی که 
داشته باشــد حتماً خوب است. یعنی این موضوع 

یک تاثیر مستقل دارد.

یعنی مثبت است؟
حتماً مثبت است، چون در همه جای دنیا این 
گرایش به سمت بخش خصوصی وجود دارد. 
شــما در بخش خصوصی فراغ بال بیشتری 
دارید. ممکن اســت جنبه های اسپانسری و 
تبلیغاتــی هم به خود بگیــرد، اما از لحاظ 
هنری و بــه لحاظ عملکرد حتماً دســت 
شما در برگزاری آن جشنواره بازتر است. 
اینکه به دنبال کمک نهاد دولتی باشید 
محدودتــان می کند. قطعــاً در بخش 
خصوصی فقط با یــک اداره نظارت و 
ارزشیابی روبه رو هستید و بعد از اینکه 
این مرحله را پشــت ســر گذاشتید 
می توانید خودتان هــر تصمیمی که 
می خواهیــد بگیرید، چــون افرادی 

کــه در بخش خصوصی از شــما 
حمایــت می کننــد دخالتی در 
ایده خــاص فرهنگی هنری تان 
ندارنــد. آنها جنبه اسپانســری 
را در نظــر می گیرند و از همین 
رو قطعاً کســانی که در عکاسی 
فعالیت می کنند یا برگزارکننده 
این گونه جشــنواره ها هستند از 

آزادی عمل برخوردارند. 
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300/000/000/000 655/000/000/000

آغاز همکاری با 
پست بانک

آغاز همکاری با 
بانک کار آفرین

افزایش سرمایه 
شرکت به مبلغ 

300 میلیارد 
ریال

دریافت تندیس 
 PSP برترین

ایران

صدور اولین 
کارت اعتباری

راه اندازی اولین 
دفتر استانی

ورود به بورس
 اوراق بهادار 

تهران

اخذ لوح سپاس 
در اجالس 

جشنواره ملی 
بهره وری

دریافت تندیس از 
همایش و نمایشگاه 

بین المللی 
تراکنش

آغاز همکاری با 
موسسه عسکریه، 

بانک شهر،  بانک کوثر 
و بانک خاورمیانه 

)از 7 بانک به 12 بانک(

دریافت لوح تقدیر 
دومین همایش 

بین المللی بانکداری 
الکترونیک و نظام های 

پرداخت

آغاز همکاری با 
بانک رفاه

دریافت تندیس 
ویژه اقدامات 

دانش بنیان

اخذ
ISO 20000-1
 ISO 27001 و

PSP به عنوان اولین 

آغاز ایفای 
نقش در حوزه 
مسئولیت های 

اجتماعی

افزایش سرمایه 
شرکت 

به 655 میلیارد 
ریال

خرید ساختمان 
اصلی شرکت

دریافت تندیس 
زرین حامی محیط 

زیست
از دومین همایش 

محیط زیست

افزایش بهره وری 20 
درصدی منابع انسانی 

نسبت به سال 94

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 
شعار مسیر سبز 

پرداخت

دریافت جایزه ملی 
تعالی سازمانی 94

رونمایی از 
سرویس پرداخت 

درون برنامه ای

دریافت تندیس 
از دومین دوره 

جایزه ملی توسعه 
دهندگان اکو سیستم 

کارآفرینی

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

رونمایی ازخدمات 
MPOS )هم پات( و 

POS PDT
با همکاری

 بانک تجارت

رونمایی از هایپرپات
 )صندوق فروشگاهی(

رشد 36 درصدی در 
سرانه تعداد/مبلغ 

تراکنش ها

کسب رتبه دوم در 
شاخص بیشترین 

مبلغ تراکنش

تولد پات زندگی
)اکوسیستم پات(

تولد درگاه پرداخت 
الکترونیک پات

)کیف پول 
الکترونیکی(

کسب  گواهینامه
ISO 10015

  در حــوزه آمـوزش

تولد سرویس 
پرداخت 

پیوستن به شبکه الکترونیک پات
الکترونیک 

پرداخت کارتی 
)شاپرک(

آغاز همکاری با 
بانک آینده

دریافت لوح تقدیر 
بزرگترین 

 PSP شرکت
ایران 

تاسیس شرکت آغاز همکاری با 
بانک صادرات 

ایران

ثبت رکورد نصب 
صدهزارمین 

دستگاه 
کارتخوان

ثبت رکورد 
نصب 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

افزایش 100 درصد 
سرمایه از 655 
میلیارد ریال به 
1310میلیارد ریال

کسب تندیس 
رضایت مندی 

مشتری

دریافت تندیس در 
اجالس بانک، بیمه 

بورس و شرکت های 
تاثیر گذار در اقتصاد

کسب عنوان مدیریت 
برتر در سومین 

همایش بین المللی 
مدیریت راهبردی

کسب جایزه بین 
المللی شعف 

مشتری

آغاز همکاری با
 بانک تجارت

آغاز راه اندازی 
دیتا سنتر

کسب رتبه نخست 
در اجرای پروژه های 

انفورماتیک

دریافت نشان 
عالی سازمان 

کارآفرین 
و نوآور

آغاز همکاری با 
بانک توسعه 

صادرات

لوح تقدیر بزرگترین 
شرکت ارایه کننده 

خدمات پرداخت ایران 
در سومین کنگره 
نوآوران فناوری 

انفورماتیک

دریافت تندیس بلوغ 
هوش تجاری در 

نخستین کنفرانس 
هوش تجاری کشور

دریافت نشان عالی 
مدیریت عامل سال و 
گواهینامه شایستگی 

مدیریت

استقرار
 ISO-9001

2008

تجهیز مدرسه 
فضیلت به سیستم 

آبگرمکن خورشیدی 
در راستای شعار 

مسیر سبز پرداخت

دریافت تندیس 
بهترین رهبران کسب 
و کار خاور میانه در 

سال 2015 دبی 
)MENAA(

دریافت تندیس مدیر 
برگزیده جهادی
از اولین همایش 
اقتصاد مقاومتی

ثبت رکورد 
نصب 800 

هزارمین دستگاه 
کارتخوان

حامی اولین دوره 
رویداد استارت آپ 

تبریز

دریافت لوح تقدیر از 
همایش ایکو بیگ

ICOBIGE

اخذ مجوز بهره برداری 
از M-Pos به عنوان 
 PSP اولین شرکت

در کشور

 PDT رونمایی از
باحضور نمایندگان 

بانک کار آفرین، 
شرکت ورانگر

شروع پروژه 
آسان خرید

کسب رتبه نخست 
در رشد شاخص 

اثربخشی کارتخوان 
فروشگاهی

تولد سوالرپات

دریافت لوح تقدیر 
از ششمین نمایشگاه 
کار دانشگاه صنعتی 

شریف

دریافت لوح تقدیر 
دومین مسابقه 

ملی بهینه کاوی از 
هفتمین جشنواره 

ملی بهره وری

رونمایی از سیستم 
پرداخت الکترونیک 

تاکسی با عنوان
»پاتسی«

کسب دومین 
گواهینامه رتبه 
سیمین از اتاق 

بازرگانی

کسب رتبه اول در 
شاخص حاشیه سود 
خالص در هشتمین 

مسابقه ملی بهره وری

 E-Shop رونمایی از
Pos Printer افتتاح باشگاه و

مشتریان 
ایران کیش

1/310/000/000/000

1382 1388 1389 1390 1391 13931392 1394 1395 13961387
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درصدی منابع انسانی 

نسبت به سال 94

امضای تفاهم نامه 
همکاری شرکت 
با دانشگاه تهران 
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رونمایی از 
سرویس پرداخت 
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دریافت تندیس 
از دومین دوره 
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دهندگان اکو سیستم 

کارآفرینی
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کسب رتبه دوم در 
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بانک صادرات 

ایران
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دریافت تندیس در 
اجالس بانک، بیمه 

بورس و شرکت های 
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دریافت لوح تقدیر از 
همایش ایکو بیگ

ICOBIGE

اخذ مجوز بهره برداری 
از M-Pos به عنوان 
 PSP اولین شرکت

در کشور

 PDT رونمایی از
باحضور نمایندگان 

بانک کار آفرین، 
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| گفت وگو| 

شرکت شــما یکی از قدیمی ترین شرکت ها در 
زمینه نصب پایانه های فروش است، از همین رو 
می خواستم بدانم وضعیت پایانه های فروش شما 

به  چه صورتی است؟
واقعیــت این اســت کــه غالب دســتگاه های ما 
دســتگاه های جدید و بــه روز هســتند. ما برای 
تهیه محصوالت خود از برندهای روز دنیا استفاده 
می کنیم. برندهایی که ما اســتفاده می کنیم جزو 

۱۰ مدل و برند مطرح در دنیا به شمار می آیند. 

می توانید بگویید چند درصد پایانه های فروش 
شما جزو پایانه های جدید هستند؟

غالب پایانه هــای فروش جــزو پایانه های جدید 
هســتند. با توجه بــه قراردادهایمان بــا بانک ها 
ما ملزم به نصب دســتگاه های نو در فروشــگاه ها 
هستیم و خودمان نیز روی این موضوع حساسیت 
داریم. طــی تحقیقاتی که در حوزه بــازار انجام 
داده ایم به این نتیجه رســیده ایم که دستگاه های 
نو که از بســتر ارتباطی LAN استفاده می کنند، 
ســرانه تراکنش شان دو تا ســه برابر دستگاه های 
قدیمی تر )Dial-up( است. از همین رو سیاست 
ایران کیش اســتفاده از دستگاه های جدید است. 
غالب قراردادهای متاخر ایران کیش ما را ملزم به 

نصب پایانه های نسل جدید کرده است.

ایران کیش جزو شرکت های باسابقه این حوزه 
اســت، از همین رو طبیعی اســت کــه تعداد 

پایانه های فروش قدیمی  اش نیز زیاد باشد.
طبیعی هســت اما سیاســت ما طی چند ســال 
گذشته تغییر دســتگاه ها و نوسازی ناوگان پایانه 
 PSP فروش بوده اســت، مــا جزو شــرکت های
بودیم کــه ایــن کار را به  خوبــی و در کمترین 
زمان انجــام دادیم، بانک ها به عنوان مشــتریان 
اصلی ما از ایــن کار ایران کیــش رضایت دارند 
و ایــن موضــوع تبدیل به بــرگ برنــده ما بین 
رقبا شده اســت، طبیعی است شــرکتی با قدمت 
 ایران کیــش که جزو بزرگ تریــن و قدیمی ترین 
PSPهاست تعداد زیادی از دستگاه هایش فرسوده 
باشــد، اما سیاســت مدیریتی این اســت که در 

قراردادهــای جدید حتماً از دســتگا های نســل 
جدید و نو استفاده کنیم، همچنین شرکت کارت 
اعتباری ایران کیش برای دستگاه های قدیم خود 

نیز برنامه هایی دارد.

برنامه هایتان برای پایانه های فروش قدیمی تان 
چیست؟ مطمئنًا یکســری پایانه فروش قدیمی 
دارید که هنوز کار می کنند، اما شــاید به نوعی 

ازمدافتاده جلوه کنند.
بله دقیقــاً همین طور اســت. مشــتریانی که از 
دســتگاه های فرســوده  اســتفاده می کننــد دو 
دسته هســتند. یا مشــتریان وفادار ایران کیش 
هستند که سال هاســت از یک دستگاه به خوبی 

اســتفاده می کنند. سیاست ایران کیش این است 
که دســتگاه آنها را با پایانه فــروش نو و به روز، 
جایگیزین کند و برای مشــتریانی کــه بنا بر هر 
دلیلی از دســتگاه یا کمتر اســتفاده می کنند یا 
اصاًل استفاده نمی کنند برنامه خاصی داریم. ایران 
کیش می خواهد ظاهر دستگاه های قدیمی خود را 
تغییر دهد؛ یعنی به زودی دستگاه هایی را از ایران 
کیش مشــاهده می کنید که ظاهر بسیار شیک و 
جدید دارند، امــا خود دســتگاه ها قدیمی اند. یا 
از یکســری محصوالت جانبی به منظور افزایش 
مطلوبیت دســتگاه و باال بردن کارایی دســتگاه 
استفاده خواهد شد؛ مثاًل اســتفاده از پین پد در 
کنار پایانه فروش. پین پد بســیار شکیل و خوبی 
داریم که مشــابه ســایر محصوالت مان جزو ۱۰ 
محصول برتر دنیاســت. این محصــول را در کنار 
پایانه هــای قدیمی خود اســتفاده می کنیم تا به 
جای ظاهر نامناسب دستگاه های قدیمی، پین پد 

بتواند در معرض دید مشتری قرار گیرد.

منظورتان از تغییر ظاهر دستگاه ها چیست؟
در این خصوص سیاســت ایران کیش اســتفاده 
از پین پدهای جدید و شــکیل و نوســازی بومی 
دســتگاه های قدیمی است. در رابطه با استفاده از 
پایانه های قدیمی ایران کیش توســط پذیرندگان 
نیز سیاست های وفادارســازی و تشویقی استفاده 
خواهد شد که پذیرندگان به استفاده از پایانه های 

قدیمی ایران کیش، ترغیب شوند.

در اصل می خواهید آنها را به مشــتریان وفادار 
تبدیل کنید؟

بله، دقیقاً ما از این روش اســتفاده کردیم تا هم 
دســتگاه های قدیمی خود را بــا ظاهری جدید و 
متفــاوت عرضه کنیم و هم مشــتریان خود را به 

مشتریان وفادار تبدیل کنیم. 

در کنار این موضوع چرا پین پد اضافه می شود؟
پین پــد را دو جا اســتفاده می کنیــم، جایی که 
می دانیم پذیرنده می تواند از دســتگاه اســتفاده 

کند و به ایران کیش عالقه مند است 

مدیر بازاریابی و توسعه خدمات psp شرکت کارت اعتباری ایران کیش:

سیاست ما استفاده از دستگاه های
 جدید است

پایانه های فروش یا پوز هنوز قلب تپنده شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت یا همان PSPها هستند. با وجودی که بسیاری از پرداخت ها به سمت پرداخت های موبایلی حرکت کرده است، 
اما هنوز هم بازار اصلی  PSPها همان پوزهای فروشگاهی هستند. شرکت ها برای به  دست آوردن سهمی از این بازار با یکدیگر رقابت می کنند، جشنواره برگزار می کنند و سعی می کنند آخرین 
فناوری های روز را در قالب یک پوز به مشتریان خود ارائه دهند. اگر زمانی پوزها فقط برای فروشگاه ها طراحی می شدند، امروز به گونه ای طراحی می شوند که قابل حمل باشند، در جیب جا شوند 
و هر کس در هر کجا با هر نوع شغلی بتواند از آن استفاده کند. شرکت کارت اعتباری ایران کیش جزو اولین شرکت هایی است که اقدام به نصب پایانه فروش کرده است. این روزها نیز نوآوری 
در این بخش بازار یکی از رویکردهای آن است، از همین رو با محسن محتشم، مدیر بازاریابی و توسعه خدمات PSP شرکت کارت اعتباری ایران کیش، گفت وگویی کرده ایم که در زیر می خوانید:

ایران کیش روی صندوق فروشگاهی 
بسیار خوب کار کرده و پایلوت آن اجرایی 
شده است، صندوق فروشگاهی مشابه 
پاتسی مشکل سرمایه گذاری دارد. ما 

با مشکل تکنیکال مواجه نشده ایم، این 
محصول جزو محصوالت آماده است 
و هر کجا امکانش باشد برای عقد 

قرارداد وارد مذاکره می شویم و می توانیم 
محصول را به آنها تحویل دهیم. باز 

موضوع تهیه سرمایه به میان می آید. این 
محصول جزو محصوالت گران است و 
باید مصرف کننده یا پذیرنده حاضر به 
پرداخت هزینه اش باشد، یا یک جایی 
برای آن سرمایه گذاری کند، مثل بانک ها
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و مشــکلش فقط فرسوده بودن دســتگاه است. 
ما به این دســته از پذیرندگان پین پد اختصاص 
 می دهیم. در ایــن صورت خود دســتگاه مخفی

می شــود و یــک پیــن پــد شــیک در معرض 
دید مشــتری قــرار می گیــرد و جاهایــی نظیر 
بیمارســتان ها که ورود رمز توسط دارنده کارت، 

به سختی امکان پذیر است.

پین�پد�فقط�قابلیت�دریافت�رمز�را�دارد؟
نه، برخــی از پین پدها قابلیــت خوانش کارت را 
هم دارند. البته در جاهــای دیگری هم از پین پد 
اســتفاده می شــود؛ جاهایی مانند بیمارستان ها. 
کارت معموالً در داخل محفظه کشــیده می شود 
و مشــتری از بیرون باید رمز را وارد کنند. برخی 

جاها بدین ترتیب باید از پین پد استفاده کنند. 

هزینه�این�مدل�نوســازی�کمتر�از�تعویض�کامل�
است؟

بلــه، خیلــی کمتــر اســت. هزینــه اش حداقل 
یک چهارم تعویض کامل اســت. با حداقل هزینه 

بهترین نتیجه را می گیریم. 

تکنولوژی�در�حال�تغییر�است.�بانک�ها�به�سمت�
ارائه�سرویس�بر�اساس��NFCمی�روند.�آیا�ایران�
کیش�برنامه�ای�برای�پیاده�سازی�این�طرح�دارد؟

مــا از لحاظ تعداد دســتگاه ها، بیشــترین تعداد 
پایانــه فروش با قابلیــت NFC را در ناوگان خود 
داریم. با توجه به اینکه غالب دســتگاه های ما نو 
هســتند، بنابراین قابلیت خوانش NFC را دارند. 
ما می توانیــم در ایــن زمینه بهترین ســرویس 
را ارائه دهیم و تــوان راه اندازی فنــی آن را نیز 
داریم. یکی از سیاست های شرکت، افزایش سهم 

پرداخت های موبایلی ایران کیش است. 

هنوز�استارت�نزده�اید؟
اســتارت جدی نزده ایم اما بــه زودی این اتفاق 
می افتــد. اجرای چند برنامه در دســتور کار قرار 

دارد. 

یکی�از�برنامه�ها�که�به�نظر�می�رسد�از�این�بستر�
استفاده�می�کند�پروژه�پاتسی�است.�با�توجه�به�
اینکه�سایر�رقبای�شما�در�حال�استفاده�کردن�از�

این�بستر�هستند�برنامه�شما�چیست؟
ایران کیش در این زمینه محصولی طراحی کرده 
است. این محصول دو بخش است، یک بخش آن 
هزینه مسیر را محاسبه می کند و به  جای کنسول 
ماشــین قرار می گیرد و در کنار آن ابزار پذیرش 
اســت. در این حوزه ایران کیش با پروژه پاتسی 
وارد بازار شد. ابزاری طراحی کرده ایم که هم کار 
محاســبه هزینه و هم پرداخت از طریق همپات 
را برعهده دارد. نقطه قوت ما این اســت که وارد 
مسئولیت محاسبه هزینه مســافر شده ایم، البته 
این وظیفه شــرکت هایی مانند شرکت ما نیست، 
اما برای اینکه نسبت به ســایر رقبا مزیت رقابتی 
داشــته باشــیم این وظیفه را بر عهده گرفته ایم. 
موضوع دوم اســتفاده از همپات اســت که هیچ 
کدام از رقبای ما ندارند. ما اولین شرکتی هستیم 
که mPOS داریــم، مجوزهای ســخت افزاری و 

نرم افزاری آن را نیز گرفته ایم. 

این�پروژه�جایی�اجرایی�شده�است؟
در کیش اجرایی شده اســت، تعدادی تاکسی در 
کیش مجهز به این دستگاه شده اند. با تاکسیرانی 
شــهرهای مختلف وارد مذاکره شده ایم و پایلوت 
آن را ارائــه کرده ایم، اما هنوز بــه صورتی جدی 
عملیاتی نشــده اســت. شــرکت ها هنــوز اعالم 
آمادگــی نکرده اند. علتش هم این اســت که این 
دیوایس یک دیوایس تقریباً گــران بوده و از پوز 
معمولی گران تر اســت و احتیاج به ســرمایه گذار 
دارد. مشکل اصلی ما این است که چه کسی باید 
این بودجه یا ســرمایه را تامین کنــد. یا ما باید 
بودجه مــورد نیاز را تامین کنیم یا شــرکت های 
تاکســیرانی یا بانک ها. در این حوزه با تاکسیرانی 
و سازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشور وارد 
مذاکره شــده ایم، امیدواریم بــه زودی به نتایج 

مطلوبی دست یابیم.
یکی�از�بخش�هایی�که�از�ابتدای�سال�جاری�روی�
آن�به�صورت�جدی�کار�کرده�ای�همپات�اســت.�
هم�اکنون�چــه�تعداد�همپات�توزیع�شــده،�آیا�

مورد�استقبال�قرار�گرفته�است؟
در آن حیطه نیز چون ایــران کیش رقیبی ندارد 

در یک بازه زمانی خیلی کوتاه اتفاق خیلی بزرگی 
را شــکل دادیم؛ یعنی در عرض کمتر از یک ماه 
کار یک سال را انجام دادیم. دلیلش هم این است 
که مــا اولینیم و تنها شــرکتی هســتیم که این 
محصول را ارائه کرده ایم. تعداد بســیار زیادی از 
درخواســت کنندگان ظرف یک ماه به ما مراجعه 

و ثبت نام کرده اند.

یعنی�اآلن�توزیع�را�آغاز�کرده�اید؟
قاعدتاً شــما باید هر تغییری را در آن مشــاهده 
کنیــد. اما تاکنون فقط هزار دســتگاه ام پوز را به 
متقاضیان تحویل داده ایــم و یک تعداد چند 10 
هزارتایی در صــف داریم. این تعــداد خیلی کم 
است و طول می کشــد تا در بازار این تغییرات را 

مشاهده کنید.

پیش�بینی�می�کنید�تا�تابســتان�به�تعداد�قابل�
توجهی�برسد؟

قطعاً ایــن اتفاق خواهــد افتاد، چــون عالوه بر 
مشتریان چند 10 هزار نفری با شرکت های بزرگ 
حمل و نقل نیز وارد مذاکره شــده ایم تا آنها برای 
فعالیت های روزانه خود ایــن محصوالت را تهیه 

|Dialog|
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کننــد؛ یعنی اگــر اتفاق ها بیفتد، یکباره شــاهد 

تعداد زیادی ام پوز در سطح کشور خواهیم بود.

جایگزین�کردن�ام�پوز�با�پوزهای�قدیمی�به�صرفه�
نیست؟

کاربری ام پوز با پــوز تفاوت دارد. نوع کاربری اش 
به گونه ای نیســت که شــما بخواهیــد از آن در 
جاهایی که پوز استفاده می شــده استفاده کنید. 
درست اســت که از لحاظ فنی می توان این ابزار 
را با یکدیگر جایگزین کرد، اما اگر شــما در مغازه 
بروید، متوجه می شــوید که کشیدن کارت روی 
ام پوز کوچک ســخت اســت یا حتی شــاید پیدا 
کردن آن در یک مغازه بزرگ ســخت تر باشد تا 
اینکه یک پوز در یک جایی باشــد و شما راحت 
کارت تان را بکشــید. نوع کاربری طوری نیســت 
که بتــوان از آنها به  جای یکدیگر اســتفاده کرد. 
شــما نمی توانید پوز را به  جای ام پوز یا برعکس 
استفاده کنید؛ مثاًل فرض کنید شما کسب وکاری 
مثل تحویل پیتزا یا شــرکت پســت دارید، اینها 
هم اکنون از پایانه های فروش اســتفاده می کنند، 
این دســتگاه ها عالوه بر حجیم بودن شارژ کمی 
نگه می دارند و با مشــکل شارژ برخورد می کنید. 
یــا قابلیت هایــی می خواهید کــه روی پوز قابل 
پیاده سازی نیست. می توانید روی mPOS ببرید. 
در اصل شــما هر سرویســی را کــه می خواهید 
روی موبایل تان پیاده ســازی می کنیــد و نهایتاً 
کار پرداخت و کشــیدن کارت را بــا ام پوز انجام 
می دهید. مشــتریان مــا هم راغب نیســتند آن 
جابه جایی صورت گیرد. البته بالعکس هم هست؛ 
یعنی اگر شــما در مغــازه ام پوز بگذارید، شــاید 
مغازه دار از این قضیه راضی نباشــد و مشــتریان 
نیز به تبع آن راضی نباشــند؛ مثــاًل اگر یک کار 
آزمایشــی انجام بدهیم و در یــک مغازه هم پوز 
بگذاریــم و هم ام پــوز، مردم روی پــوز راحت تر 

کارت می کشند. 

البته�شــاید�به�این�دلیل�باشــد�که�چشم�شان�
بیشتر�پوز�را�دیده��است�و�به�آن�عادت�کرده�اند.

چشم شــان بیشــتر دیده،  راحت تر هستند و دم 
دست تر است.

یکــی�از�موضوعــات�دیگــر�هایپرپــات�یا�
صندوق�های�فروشگاهی�تان�است.�هم�اکنون�در�
حال�تولید�آنها�هســتید.�دولت�سال�هاست�که�
تصمیم�دارد�اصناف�را�مجاب�به�استفاده�از�این�
دستگاه�ها�کند،�اما�هنوز�موفق�نشده�است.�آیا�

برای�این�محصول�خود�بازاریابی�کرده�اید؟
ایران کیش روی صندوق فروشگاهی بسیار خوب 
کار کرده و پایلوت آن اجرایی شده است، صندوق 
فروشگاهی مشابه پاتسی مشــکل سرمایه گذاری 
دارد. ما با مشــکل فنــی مواجه نشــده ایم، این 
محصول جــزو محصوالت آماده اســت و هر کجا 
امکانش باشــد بــرای عقد قــرارداد وارد مذاکره 
می شــویم و می توانیم محصول را به آنها تحویل 
دهیم. باز موضوع تامین ســرمایه به میان می آید. 
ایــن محصول جزو محصوالت گران اســت و باید 
مصرف کننده یــا پذیرنــده حاضر بــه پرداخت 
هزینه اش باشــد، یا نهادی مانند بانک بر روی آن 

سرمایه گذاری کند.

چند�سال�اســت�موضوع�نوســازی�اصناف�و�
اســتفاده�از�صندوق�فروشــگاهی�مطرح�شده�
است،�یکی�از�الزامات�قانون�اصناف�نیز�استفاده�
از�صندوق�فروشــگاهی�اســت.�با�اتحادیه�ها�و�
اصنــاف�بــرای�ســرمایه�گذاری�در�این�بخش�
یا�ترغیــب�اتحادیه�به�خرید�این�دســتگاه�ها�

مذاکره�ای�انجام�داده�اید؟
ما جزو اولیــن شــرکت هایی بودیم که بــا آنها 
وارد مذاکره شــدیم. یک بار قرار بــود اصناف از 
این تجهیزات اســتفاده کننــد، در یک دوره قرار 
بود برای خرید این دســتگاه ها وامــی در اختیار 
واحدهای صنفی قرار گیرد یا از ســود حاصل از 
تراکنش هزینه آن پرداخت شــود. امــا هنوز به 
عنوان یک پروژه ملی در ســطح کشور به مرحله 
اجرا درنیامده اســت. اگــر شــما هم اکنون این 
محصول را از ایران کیــش بخواهید، محصول در 
اختیارتان قرار می گیرد، امــا اینکه این پروژه به 
عنوان یک محصول ملی مطرح و در کل کشــور 
اجرا شــود و اصناف وارد موضوع شوند موضوعی 

فراتر از تصمیم  PSP است.

اآلن�فروشگاه�های�زنجیره�ای�شکل�گرفته�اند�و�
بسیاری�از�آنها�در�حال�استفاده�از�صندوق�های�

فروشگاهی�هستند.
قطعاً مشــتریان مــا از آن دســت خواهند بود. 
فروشــگاه های زنجیره ای مشتریان اصلی صندوق 
فروشــگاهی هســتند. البته باید گفــت بهترین 
مشــتریان صنــدوق فروشــگاهی هســتند، اما 
واقعیت این است که این کســب وکار تاکنون به 
گونه ای بوده است که مشتریان خودشان صندوق 
فروشــگاهی را تهیه و فقط برای بخش پرداخت 
آن یا پوز به شــرکت های PSP مراجعه می کردند. 
نهایتاً اینکه ابزار پرداخت ما به شکل PCPOS به 
صندوق فروشــگاهی وصل شده اســت. این هیچ 
زمان به عنوان یک پکیج مطرح نبوده اســت. هر 
چند ما و برخی از رقبایمــان پکیج این محصول 
را ارائــه کرده ایم، اما به صورت پروژه ملی اجرایی 
نشــده اســت تا این محصول به صورت پکیج در 
اختیــار اصناف قــرار گیرد. هنــوز 99/9 درصد 
صندوق فروشگاهی متعلق به خود مغازه دار است 

.PSP و پایانه فروش متعلق به شرکت

شــما�اشــاره�کردید�که�این�محصــول�یعنی�
هایپرپات�متعلق�به�خودتان�است.

ســخت افزار صندوق فروشــگاهی متعلــق به ما 

 solution نیســت، محصول متعلق به ماست. ما
provider ایــن موضــوع هســتیم. شــما چند 
محصــول دارید کــه در نهایــت آن را تبدیل به 
یک محصــول می کنید، مانند محصول پاتســی 
که شــامل چند محصول از قبیل کنســول ضبط 
ماشین و محصول هم پات ماســت. اینها در کنار 
یکدیگر یک سلوشن اســت، ما محصول نهایی را 

تولید می کنیم. 

به�عنوان�آخرین�ســوال،�در�مورد�جشــنواره�
طالیی�که�چنــد�وقتی�اســت�در�مراکز�خرید�

برگزار�می�شود�توضیح�می�دهید؟
جشــنواره طالیی ایران کیش عقبــه ای دارد. ما 
چند کار آزمایشــی در پاســاژ های مختلف انجام 
داده ایــم. در مجتمــع تجاری پایتخــت و میالد 
نور این جشنواره اجرایی شــده است. نتیجه این 
جشنواره برای مشتریان کالن ما یا همان بانک    ها 
بسیار خوب بود. بانک ها به مشارکت در این حوزه 
عالقه مند شــدند. بانک تجارت به عنوان سهامدار 
غالب مــا وارد موضوع شــد و قرار شــد با هفت 
پاســاژ در تهران و برخی مراکز استان ها پروژه را 
پیش ببریم. اکنون در 9 پاســاژ در ســطح کشور 
در حال اجراست. تجربه گذشته ما در این بخش 
بســیار موفق بود، در تجربه جدید نیز می خواهیم 

موفق تر از تجربه گذشته پیش رویم.

قرار�است�در�این�جشنواره�چه�اتفاقی�بیفتد؟
برنامــه عملیاتی ما این اســت که ظــرف دو ماه 
عملیات بازاریابی مناســبی انجــام دهیم. باید در 
پاساژها جلب مشــتری کنیم، این اتفاق هم افتاد 
و درصد باالیی از پذیرندگان در پاســاژها را جذب 
کردیم. در ســه چهار ماه بعد از آن تصمیم داریم 
پذیرندگان را به پذیرنــدگان وفادار تبدیل کنیم و 
تراکنش ها را افزایش دهیم. به صورت طبیعی باید 
پنج تا 10 درصد ســاالنه تراکنش ها افزایش یابد، 
ما در نظر داریم این میــزان تراکنش را به صورت 
هفتگــی اضافه کنیــم. این فرایند را در گذشــته 
تجربــه کرده ایم حال نیز می خواهیــم آن را تکرار 
 کنیم؛ در 9 پاساژ اجرایی شده است و همین اآلن 

هم پیشنهاد اضافه شدن پاساژها وجود دارد.

در�اصل�پذیرندگان�از�سرویس�های�شما�استفاده�
می�کنند�و�جایزه�خواهند�گرفت.

جوایز هــم مختــص پذیرندگان کارت اســت و 
هــم دارنــدگان کارت. نحوه کســب امتیاز برای 
پذیرندگان و دارندگان کارت متفاوت است، البته 
جوایز این دو گــروه نیز متفاوت خواهد بود. برای 
پذیرنــدگان به صورت ماهانه قرعه کشــی برگزار 
می شــود و در انتهای جشنواره، که پایان شهریور 
اســت، ما جایزه اصلی مان که یک خودرو خاص 
برای هر مجتمع تجاری اســت را به قید قرعه به 

برنده اهدا خواهیم کرد.

کدام�پاسا�ژها�در�این�طرح�مشارکت�دارند؟
پاساژ رضا بازار، پاســاژ  قائم تجریش و میالد نور 
تهران. در قشم یک پاســاژ و در تبریز و اصفهان 
و شــیراز و مشهد نیز پاســاژهایی درگیر موضوع 
شــده اند. البته بــه زودی دو پاســاژ دیگر هم به 

لیست پاساژهای تهران اضافه خواهد شد. 

|�گفت�وگو| 

طی تحقیقاتی که در حوزه بازار انجام 
داده ایم به این نتیجه رسیده ایم که 

دستگاه هایی که نو هستند و جدید و از 
بستر ارتباطی لن استفاده می کنند، سرانه 
تراکنش شان دو تا سه برابر دستگاه های 

قدیمی تر است
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|Report|

پات را زندگی کن 
کمپین�تابستانی�ایران�کیش�با�جوایز�ارزنده�آغاز�شد

کمپین »کفــش طال«  آمده تا پای شــما را طالیی 
کند. در کمپین کفش طال با نصب اپلیکیشــن پات و 
خرید شارژ، پرداخت قبوض و... می توانید برای شرکت 
در قرعه کشی جشنواره »کفش طال روپات کن« امتیاز 
کســب کنید. جوایز کمپین کفش طالی ایران کیش، 
سفر به جام جهانی روســیه و 11 کفش طالست. این 
بار شــرکت ایران کیش می خواهد با خلق ایده های نو، 
عالوه بر پاسخگویی به نیازهای فعلی مشتریان، فراتر از 

آن رود و خدمات و محصوالت جدیدی ارائه کند.
یکــی از این خدمــات نوین پات الیف اســت. پات 
الیــف راهکاری جامع و هوشــمند بر مبنــای پلتفرم 
پات است که شــامل گزینه هایی همچون پرداخت های 
الکترونیکی، ارائه مشــاوره هوشــمند و... می شــود و 
کاربران نهایی را قادر می  کند کلیه امور روزانه زندگی و 
کســب و کار خود را با حفظ پایداری از طریق امکانات 
موجود در آن، که با عنوان اکوسیســتم پات شــناخته 
می شود، به انجام برسانند. اکوسیستم پات مجموعه ای 
از تجهیزات ســخت افزاری، نرم افزاری و شبکه ای و در 
تعامــل با یکدیگر اســت تا از طریق ایجــاد هم افزایی 
بتوانند نیازهای مشــتریان را به صورت بهینه برآورده 

کنند.
ثابت نبودن از ویژگی های این اکوسیســتم به شمار 
می رود و با توجه به نیازها و تغییرات محیطی دائماً در 
حال تغییر است. اکوسیستم پات مناسب کلیه کسب و 
کارهایی اســت که تنها به یک راهکار پرداخت بسنده 
نکرده و درصــدد آن اند که با گــردآوری مجموعه ای 
از راهکارهای پرداخت مختص کســب و کار ایشــان، 
حداکثر رضات مندی مشــتریان خــود را فراهم آورند، 
هرچند این امکان برای ســایر مشــتریان نیز مهیاست 
کــه کلیه خدمات مرتبــط با پرداخت خــود را که در 
تعامالت روزانه نیازمند آن هســتند بــا محصوالت و 

خدمات موجود در اکوسیستم پات به انجام برسانند.
اکوسیســتم پات 14 راهکار برای مشتریانش در نظر 

گرفته که شامل موارد زیر می شود:
هم�پات�)Mobile POS(:�نســخه جدید کارتخوان 
فروشگاهی است که از طریق اتصال به موبایل یا تبلت 
و... امکان انجــام تراکنش بانکی به وســیله آن ایجاد 
می شود. این دســتگاه با هدف ایجاد راهکارهای جامع 
و ترکیبی در صنایع متنوع متناســب با نیاز ســطوح 
مختلف هر کســب و کار تولید شــده است. استفاده از 
موبایل شــخصی برای جلوگیری از سرقت پین کد، نیاز 
نداشتن به پرداخت نقدی برای مقادیر کوچک، کنترل 
تراکنش های حضوری و کاهش مراجعه به دستگاه های 

خودپرداز از جمله فواید استفاده از هم پات است.
هایپرپات�)صندوق�فروشــگاهی(�:�هر فروشگاه 
برای انجام خدمات فروش به نرم افزار حسابداری فروش 
و سخت افزار صندوق فروشگاهی نیاز دارد و هایپرپات 
این نیاز را به صورت یکپارچه برای فروشــگاه ها فراهم 

کرده است.
پی�پــات:�یکــی از کامل تریــن کیــف  پول هــای 

الکترونیکی با قابلیت شارژ، دشــارژ، پرداخت قبوض، 
ارائه خدمات تسهیم، تخفیف و وفاداری است.

POS�PDT: یک رایانه شخصی کوچک و قابل حمل 
اســت که از طریق وای فای به اینترنت و شــبکه های 
داخلی متصل می شــود. ایــن محصــول کاربردهای 
متنوعی دارد که یکی از آنها در زمینه پرداخت اســت 
و به طــور خاص توجه فروشــگاه ها، مراکــز تجاری و 
شــرکت های پخش را جلب می کند. ایــن ابزار دارای 
قابلیت منحصربه فردی به صــورت یکپارچه و متمرکز 
در یک دســتگاه اســت که از این دســت می توان به 
بارکدخوان، کارتخوان، چاپگر رسید پرداخت و... اشاره 

کرد.
پاتسی:�این محصــول برای ارائه خدمت در سیستم 
حمل و نقل تاکســیرانی تهیه شــده که با استفاده از 
آن امکان پرداخــت آنالین کرایه های تاکســی فراهم 
می شود. این محصول قابلیت انجام کلیه عملیات بانکی 
شامل خرید، شــارژ، مانده گیری، پرداخت قبض، ارائه 
رسید، اطالع رســانی به مسافر از طریق پیامک، قابلیت 

کنترل تغییر شیفت و NFC را داراست.
ارائه�خدمات�پرداخت�موبایلی�)ســامانه�پات(: 
با توجــه به اهمیت حــوزه ارائه خدمــات موبایلی در 
کشور و توسعه و همه گیر شــدن استفاده از موبایل در 
سطح جامعه، ســامانه موبایل شرکت با نام تجاری پات 

طراحی، پیاده سازی و به بازار ارائه شد.
�:)In�App�Purchase(پرداخت�درون�برنامه�ای�
برنامه ای اســت که به کمک آن سایر برنامه های دیگر 
بدون وابســتگی بــه PSP عملیات پرداخــت را انجام 

می دهند.
سوالرپات: شرکت کارت اعتباری ایران کیش برای 
اولین بار امکان شــارژ باتری های کارتخوان فروشگاهی 
سیار این شــرکت را از طریق ســوالرپات فراهم کرده 

است.
PIN�PAD:�این ابزار بــه عنوان گزینه تکمیلی برای 

سهولت دسترســی به پایانه فروش از سوی دارندگان 
کارت در کنــار پایانه فــروش قرار گرفتــه که امکان 
پرداخت امن را از طریق ورود رمز توسط شخص دارنده 

کارت فراهم می سازد.
کیوسک�پرداخت:�این ابزار برای تجهیز جایگاه های 
CNG در ســطح کشور توسط مهندســان ایران کیش 
تولید شــده و امکان پرداخت هزینه ســوخت را برای 

دارندگان کارت فراهم خواهد کرد.
کارت�های�الکترونیکی:�شــرکت کارت اعتباری 
ایران کیش با همکاری بانک های طرف قرارداد، امکان 
بازاریابی و فروش انواع کارت های پیش پرداخت اعم از 

کارت های هدیه، کارت خرید و... را دارد.
 :)Vending�Machine(ماشین�خودکار�فروش�
این دســتگاه از طریــق اتصال دســتگاه PC-POS به 
دستگاه فروش اتوماتیک امکان خرید را برای مشتریان 

فراهم می سازد.
�:USSDخدمــات�پرداخت�موبایل�بر�بســتر�
خدمــات بــر این بســتر شــامل خدمــات پرداخت 
عمومــی نظیر انتقــال وجه، اعالم موجــودی، خرید 
شــارژ پرداخت قبض و خدمــات پردخت تخصصی و 

اطالع رسانی است.
درگاه�پرداخت�اینترنتی�)IPG(:�ابزاری است برای 
ایجاد تراکنش مالی برای وب ســایت ها، فروشگاه های 
اینترنتی و ســایر پایگاه های تجــارت الکترونیکی، تا با 
فراهم سازی بستر مناســب امکان جابه جایی وجوه در 

شبکه پرداخت الکترونیکی به سادگی صورت پذیرد.
هر یک از محصوالت و خدمات موجود در اکوسیستم 
پات می توانند بــه تنهایی یا در کنار هــم یک نیاز یا 
مجموعه ای از نیازهای مشتریان را برطرف کنند. نکته 
حائــز اهمیت در این راهکار این اســت که محصوالت 
و خدمات موجود در اکوسیســتم پات ثابت نیســت و 
در آینــده محصوالت و خدمات جدیــدی به آن اضافه 

خواهد شد. 
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پرداخت های همراه رشــد باالیی در سال های اخیر 
داشــته اند. افزایش اســتفاده از تلفن های هوشــمند، 
اســتفاده از روش هــای پرداخت دیجیتالــی و کیف 
پول های همــراه باعث ایجــاد تغییــر در عادت های 
معمول مصرف کننده شــده و پذیرش روش های جدید 
از سوی کاربران، بیشتر و بیشــتر افزایش یافته است. 
تلفن های هوشــمند دیگر فقط برای تماس های صوتی 
یا پیام رســانی، چرخیدن در اینترنــت، بازی کردن و 
اپلیکیشن ها اســتفاده نمی شــوند. اولین رایانه جهان 
به اندازه یــک اتاق کوچک بود، اما امــروزه تلفن های 
همراه به اندازه کف دست ما هســتند و البته همیشه 
همراه مــان. ارتباطات بی ســیم هر روز بیــش از قبل 
رشــد می کند و تبدیل به بخشی انکارناپذیر از زندگی 
ما شــده اســت. عادت های ما به مرور زمــان و تحت 
تاثیر نوآوری در فناوری ها تغییر می کند و فرصت های 
جدیدی برای کاربران فراهم می آید. سیستم پرداخت 
نیز از این قاعده مستثنی نیست و یکی از فناوری های 
مهم آن، یعنی NFC، ایــن امکان را فراهم می کند که 
 NFC داده ها بین دســتگاه های تلفن همراه و ابزارهای

انتقال یابند.

NFCفناوری�
امروزه اســتفاده از چیپ های NFC در دستگاه های 
هوشــمند به طرز چشــمگیری افزایش یافته است، به  
طوری  که در بزرگ ترین دســتگاه های هوشمند جهان 
نیز از فناوری NFC اســتفاده شده اســت. NFC برای 
اولین بار در ســال 2000 به عنوان شکل تکامل یافته 
RFID توســعه پیدا کرد و بــه دســتگاه هایی که در 
مجاورت یکدیگر بودند امــکان داد از طریق موج های 
رادیویــی ارتباط برقــرار کنند. فنــاوری NFC ارتباط 
کدگذاری شده  بی سیم با برد کوتاه در حد فاصل چهار 
ســانتی متر یا کمتر اســت که توانایی تبادل اطالعات 
بــا ســرعت ۴۲۴KB/s را دارد. ان اف ســی این قابلیت 
را دارد کــه بــا کارت های هوشــمند غیرتماســی و 
دســتگاه های مجهز به این فناوری، ارتباط برقرار کند 
و بدین  ترتیــب اطالعات تبادل شــوند. NFC مخفف 
near field communication است و نسخه پیشرفته 
همان چیزی است که در کارت های هوشمند استفاده 

می کنیم.
این فنــاوری، که به طــور اختصاصی بــرای کار در 
گوشی های تلفن همراه طراحی شده است، سه ویژگی 

کلی دارد که روند توسعه آن را شفاف می کند. ویژگی 
اول این فناوری قابلیت اســتفاده بــه جای کارت های 
غیرتماســی اســت؛ در واقع می توان از ایــن فناوری 
دقیقاً هماننــد کارت های موجود بــرای پرداخت های 
خرد اســتفاده کرد. ویژگی دوم این امکان را برای شما 
فراهم مــی آورد که از این فناوری بــه عنوان قرائت گر 
برچسب های غیرفعال آراف آی دی )در تعامل تبلیغاتی 
و...( اســتفاده کنید. ویژگی ســوم این فناوری نیز این 
امکان را مهیا می کند کــه بتوان هم به  عنوان خواننده 
و هم به  عنوان فرســتنده و در حالت شخص به شخص 
برای تبادل اطالعات بین دو دستگاه مجهز به NFC از 
آن بهره برد. این فناوری با وای فای و بلوتوث گوشــی 
کاربر هماهنگ اســت و اجازه  برقراری ارتباط بین دو 
دســتگاه را از فاصله  دور نمی دهــد، در نتیجه امنیت 
تضمین می شود. امروزه مهم ترین کاربرد NFC پرداخت 
پول از طریق گوشی های هوشمند است. کاربر برای این 
کار تنها باید اطالعات مربوط به کارت اعتباری خود را 
در گوشــی اش ذخیره کند و هنگام خرید گوشی را به 
دستگاه NFC خوان فروشــگاه یا شرکت نزدیک کند تا 

پرداخت انجام شود.

�NFCوضعیت�پرداخت�
در�کشورهای�مختلف�جهان

سه حرفی محبوب

|�گزارش|
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وضعیت�استفاده�از��NFCدر�کشورهای�
مختلف

کــره�جنوبی�و�ژاپــن:�کــره جنوبی در 
ژوئــن 201۳ اعالم کــرد که میــزان کاربران کیف 
پول هوشــمند اس کی تلــکام )SK Telecom( به 10 
میلیون نفر رســیده اســت. NFC توجه ویژه ای را در 
کره جنوبی به خود معطوف کرده است و نقطه مرکزی 
پرداخت های دیجیتالی خوانده می شود. در سال 2011 
 MNO از جانب سه NFC حدود پنج میلیون سیم کارت

به مشتریان ارائه شد.
ژاپن از اولین کشــورهایی است که کیف پول همراه 
 Wireless در آن راه اندازی شــد. بر اســاس گــزارش
Watch در حــال حاضر بیش از 70 میلیون دســتگاه 
NFCخوان در ژاپن وجود دارد و استفاده از این فناوری 
در ژاپن بسیار رایج است، به ویژه در پرداخت های خرد. 
کره جنوبی و ژاپن از کشــورهای پیشــتاز در استفاده 

گسترده از فناوری NFC به شمار می روند. 
اســترالیا:�اســترالیایی ها تقریبــاً از همــه انواع 
پرداخت هــای دیجیتالی جدید اســتفاده می کنند. بنا 
بر گزارش RFI در ســال 2015 حــدود 70 درصد از 
بزرگساالن از فناوری NFC در پرداخت های خرد خود 
اســتفاده کرده اند. در کل، رشــد پرداخت های همراه 
اســترالیا، از نوامبر 201۳ تا نوامبر 2014، حدود 60 

درصد بوده است.
کانادا:�رشــد ماهانه پرداخت های همراه حدود یک 
درصد در هر ماه است. بیش از نیمی از جمعیت کانادا 

در سال 2016 از NFC استفاده کرده اند.
اندونزی:�تلکام ســل اندونــزی )Telkomsel( طی 
همکاری با Verifone Mobile Money و ارائه دهنده 
خدمــات مالــی Finnet Indonesia بــا راه انــدازی 
پرداخت NFC در سال 2015 این امکان را برای 140 
میلیون کاربــر خود فراهم آورده انــد که پرداخت های 
خرد را به ســهولت انجــام دهند. سیســتم NFC در 

اندونزی شامل خریدهای خرد می شود. 
بریتانیا:�رشــد پرداخت هــای همــراه در بریتانیا 
247 درصــد در ســال 2016 اعالم شــده اســت. بر 
اســاس گزارش Worldpay، 9 درصــد از تراکنش ها 

در داروخانه ها صورت گرفته اســت. ســاکنان لندن با 
۳2 درصد تراکنش بیشــترین کاربران پرداخت همراه 
 – NFC بوده انــد. هر یک نفــر از پنج نفر از سیســتم
حداقل یک بار در روز - استفاده کرده است. بر اساس 
گــزارش Worldpay در بریتانیا مــردم دیگر از کیف 
پول های همراه خود اســتفاده نمی کنند و تقریباً همه 
پرداخت هــای خود را بــا تلفن های هوشــمند انجام 

می دهند.
ســوئد:�اپراتورهای همراه ســوئدی از جمله تلیا، 
تلــهTele2( 2( و Three پرداخــت همراهی به نام 
WyWallet را راه انــدازی کرده انــد که به 97 
درصــد از کاربران همــراه امکان اســتفاده از 
خدمات پرداخــت همــراه و NFC را می دهد. 
WyWallet در سال 2015 حدود 1/2 میلیون 
کاربر داشته اســت که 20 درصد از کاربران تلفن 

همراه این کشور را شامل می شود. 
تایوان:�بیــش از 24 هزار پایانه برای پرداخت های 
NFC در این کشــور وجــود دارد و در فروشــگاه های 
بزرگ، تاکسی ها، رســتوران ها، مراکز خرید و تئاترها 
قابل استفاده اســت. زیرســاخت NFC در این کشور 

بسیار قدرتمند است.
ترکیه:�ترکیه یکی دیگر از کشــورهای پیشرفته در 
زمینــه پرداخت های همراه اســت. پرداخت NFC که 
از ســال 2010 در ترکیه راه اندازی شده در سال های 
اخیــر افزایش قابل توجهی در ترکیه داشــته اســت. 
حجم تراکنش های پرداخت هــای همراه افزایش یافته 
و حتی در فناوری های پوشــیدنی نیز مورد اســتفاده 

قرار می گیرند. 

مساله�امنیت
احتماالً ایده پرداخت از طریق تلفن همراه بســیاری 
از افراد را نگران می کند، به ویژه کســانی را که با این 
نوع پرداخت ها آشــنا نیستند یا عادت به پرداخت های 
دیجیتالــی ندارند. یکــی از دالیل رشــد تدریجی در 
ابتدای ظهــور NFC همین دغدغه هــای امنیتی بوده 
اســت. پرداخت NFC به اندازه پرداخت از طریق کیف 
پول همراه یــا پرداخت از طریــق کارت اعتباری امن 
اســت. در واقع هک کردن پرداخت های NFC به دلیل 
ســاختار پیچیده پرداخت های همراه دشــوار اســت، 

حتی می توان گفت نســبت به پرداخت های کارتی نیز 
 NFC امنیت بیشتری دارد. تبادل اطالعات در سیستم
مانند کشــیدن کارت اعتباری بدون تماس فیزیکی با 
دستگاه است و سهولت اســتفاده از آن، مساله مهمی 
به شــمار می آیــد. مدافعان NFC اســتدالل می کنند 
که امنیت این نوع پرداخت بســیار باالســت. فناوری 
NFC بسیار دوستانه اســت، اما نمی توان انکار کرد که 
اســتفاده از همین فناوری می توانــد منجر به تقلب یا 
دزدی اطالعات شــود. راه های متعــددی برای هکرها 
وجود دارد: ســرقت فیزیکی تلفن همراه، اســتفاده از 
بدافزار برای هک کردن سیســتم پرداخت یا ویروسی 
کردن آن، استفاده از شبیه سازی کارت و جعل معامله، 

دستکاری داده ها و... 

NFCبه�سوی�
پرداخت های NFC شــکل پرداخــت غالب در آینده 
خواهند بود: زیرا نسبتاً امن و سریع هستند و استفاده 
از آنها بسیار ساده است. سرعت این پرداخت ها به ویژه 
در صف های طوالنی بســیار قابل توجه اســت و باعث 
می شود مشــتری بیش از حد منتظر نماند. در نتیجه 
به جرات می توان گفت یکــی از مزایای NFC رضایت 
مشــتری است. از ســوی دیگر شــاید میزان خرید را 
افزایش دهد یا باعث شود آدم های عجول و بی حوصله 

رغبت بیشتری به خرید داشته باشند! 
از ســوی دیگر پرداخت های NFC باعث می شــوند 
شــرکت ها نیاز به کارمندان کمتری داشــته باشند. از 
دیگر مزیت هــای پیاده ســازی  NFC کاهش هزینه ها 
کشورهاست: هزینه های تولید پول خرد و پول کاغذی 

بسیار کمتر می شود. 
در دنیای امــروز بیش از هر زمان دیگری کارهایمان 
را با تلفن هــای همراه مان انجــام می دهیم. NFC این 
امــکان را برای ما فراهــم می آورد که بــه راحتی و از 
طریق موبایل مان پرداخت را انجــام دهیم. به تدریج، 
ضمن آشنایی بیشــتر مشتریان با سیســتم پرداخت 
NFC، اســتفاده از آن بیش از پیــش افزایش می یابد. 
پرداخت های مختلفی در بــازار از طریق NFC صورت 
می گیرند و کاربران می توانند از سیســتم های مختلف 
اســتفاده کنند، از جمله اندروید پی، سامســونگ پی، 
اپــل پی و... برخی از چیپ ها حتــی به گونه ای تنظیم 
شــده اند که می توان در پرداخت های tap to pay نیز 

از آنها استفاده کرد. 
پرداخت هــای NFC هم از طریق پوزهــای واقع در 
فروشــگاه های خرد صــورت می گیرد و هــم از طریق 
دســتگاه های دیگر. انعطاف این نوع پرداخت ســبب 
می شــود ســرعت آن افزایش یابد. همچنیــن موارد 
اســتفاده از آن روزبه روز بیشتر می شــود و محدود به 
برخی فروشــگاه ها نیســت؛ مثاًل در برخی کشورهای 
جهان، آژانس های رزرو هتل، دفاتر صدور گذرنامه و... 
 NFC استفاده می کنند. در حال حاضر فناوری NFC از
در بسیاری از کســب و کارها از جمله تجارت، حمل و 

نقل و... کاربرد دارد. 
در کل می تــوان گفت NFC با ســهولت اســتفاده، 
کاهــش هزینه ها و انعطاف و ســرعت خود توانســته 
است نقشــی مهم در سیســتم پرداختی اکثر کشورها 
ایفا کند و احتمال رشــد بیشــتر آن در پیش بینی ها 
مشهود است. آنچه واضح اســت اینکه جهان به سوی 
NFC حرکت می کند و ســرعت این حرکت با توجه به 
بهبود زیرســاخت ها و پیشرفت فناوری بیشتر و بیشتر 

می شود.

فناوری NFC سه ویژگی دارد. ویژگی 
اول قابلیت استفاده به جای کارت های 

غیرتماسی است. ویژگی دوم این 
امکان را فراهم می آورد که از این 

فناوری به عنوان قرائت گر برچسب های 
غیرفعال آراف آی دی استفاده کنید. 
ویژگی سوم نیز این امکان را مهیا 

می کند که بتوان هم به  عنوان خواننده 
و هم به  عنوان فرستنده و در حالت 
شخص به شخص  از آن بهره برد
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روی زمین مملو از سیم است و هرازگاهی به همه تذکر می دهند از روی سیم ها 
عبور نکنید وگرنه دوربین ها قطع می شوند. همه در رفت و آمد هستند. مهمانان 

کم کم از راه رسیدند و در اتاق مخصوص از آنان پذیرایی می شود.
زمان چهارمین جشنواره پات ایران کیش فرا رسیده است و همه در کانون ایران 

نوین برای برگزاری این جشنواره در تکاپو هستند.
در اتاقی هدایا را چیده اند. گروه ضبط در حال بررسی گردونه قرعه کشی است. 
ناظر صدا و سیما دیالوگ ها و حرکات افراد هنگام ضبط را بررسی می کند. اتاقی را 

نیز به اتاق کنترل دوربین ها اختصاص داده اند.
همه برای ضبط آماده اند. »سه... دو..... یک.. حرکت...« مهمانان که نمایندگان 
1۳ بانک  و موسســات طرف همکاری ایران کیش هستند قرعه کشی را از مانیتور 

بزرگی در اتاق مهمانان دنبال می کنند.
در اتاق قرعه کشی مجری در حال اجرای مراسم قرعه کشی است و برای تعیین 
 MG3 برندگان یک دستگاه خودرو آئودی )ویژه پذیرندگان( و یک دستگاه خودرو
)ویژه دارندگان کارت از درگاه های موبایلی ایران کیش( گردونه را می چرخاند. تا 
اینکه ایرج عاشورخانی، یکی از مشتریان بانک تجارت، برنده یک دستگاه خودرو 
آئودی شد. علیرضا رحیمی، رئیس اداره بازاریابی بانک تجارت و یکی از مهمانان 
حاضر در این مراسم، در مورد برنده شدن یکی از مشتریان این بانک گفت:»قطعاً 
برنده شــدن جایزه ویژه جشنواره پات می تواند برای مشتریان بانک تجارت اتفاق 
بسیار خوبی باشد و از سویی با این اتفاق اکنون ما نیز می توانیم مشتریان بیشتری 

جذب کنیم، این موضوع یک برگ برنده برای ما خواهد بود.«
او در ادامه اضافه کرد:»خوشحالیم که مشتریان بانک تجارت اکنون در بهترین 
جایزه این جشنواره که یک خودرو 400 میلیون تومانی است سهیم شده اند، این 
موضوع از این جهت اتفاق بسیار خوبی برای ماســت چون توانستیم این اعتماد 

را در بین مشتریان مان با استفاده از جشنواره پات ایران کیش به وجود آوریم.«
رئیس اداره بازاریابی بانک تجارت درباره جشنواره های مشابه با جشنواره پات و 
نحوه همکاری این بانک با ایران کیش در آینده بیان کرد:»در این گونه جشنواره ها 
می توانیم تعامالت خود را با شــرکت ایران کیش افزایش دهیم، همان طور که در 
حال حاضر نیز با همکاری ایران کیش جشــنواره دیگری را با عنوان جشــنواره 
طالیی ایران کیش و بانک تجارت، در 9 مرکز خرید، برگزار می کنیم و امیدواریم 
بتوانیم در جشــنواره هایی مثل پات نیــز بیش از پیش با شــرکت ایران کیش 

همکاری کنیم.«
او همکاری با ایران کیش در ســال های اخیر را مثبت ارزیابی کرد و گفت:»در 
بخش خدمات نوین و توسعه دستگاه های پایانه فروشگاهی مان با همکاری شرکت 
ایران کیش فعالیت های بســیار خوبی داشته ایم و در بخش بازاریابی نیز قدم های 
بسیار خوبی برداشته شده است و امیدواریم این تعامالت روزبه روز افزایش یابد.«

اما برنده بعدی محمد عرفان میرزاخانی یکی از مشــتریان بانک صادرات است 
که خودرو 60 میلیون تومانی )ویژه دارندگان کارت( را از آن خود کرد.

جمشــیدی نماینده بانک صادرات در مورد برنده شــدن یکی از مشتریان این 
بانک گفت:»به هر حال این بانک ســهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارد و 
برنده شدن خودرو 60 میلیون تومانی را الیق مشتریان خود می دانیم. آرزو داریم 

همیشه مشتریان بانک ما شایسته بهترین ها باشند.«
از دیگر جوایز این جشــنواره 160 گوشــی آی فون بود کــه در طول برگزاری 

جشنواره پات به پذیرندگان ایران کیش تعلق گرفت.
پس از گذشت حدود سه ساعت مراسم قرعه کشی جشنواره پات به پایان رسید.

با اعالم برندگان به نظر می آید مردم و پذیرنده ها اســتقبال خوبی از اپلیکیشن 
پات و دســتگاه های کارتخوان ایران کیش کردند. با این حال بسیاری از مهمانان 
اعتقاد داشــتند ایران کیش باید با برگزاری جشنواره های بیشتر در آینده مردم و 

فروشنده ها را برای استفاده بیشتر از خدمات نوین پرداخت تشویق کند.
جمشــیدی، نماینده بانک صــادرات، در مورد ترغیب مــردم گفت:»وقتی در 
جشنواره پات هم دارندگان کارت و هم پذیرندگان لحاظ و در قرعه کشی شرکت 

جشنواره ای برای توسعه پرداخت 
برندگان�چهارمین�جشنواره�پات�ایران�کیش�مشخص�شدند

|�گزارش|

شوکه�نشدم
محمدعرفان�میرزاخانی�به�عنوان�یکی�از�دارنــدگان�کارت،�از�جمله�
مشــتریان�ایران�کیش�بود�که�توانست�در�قرعه�کشی�بزرگ�این�شرکت،�
برنده�یک�دستگاه�خودرو�MG3 شــد. گفت وگــوی کوتاهی بــا او داشته ایم که 

در ادامه می آید:

شما�چگونه�با�ایران�کیش�آشنا�شدید؟
من همیشه راه پرداخت را مطالعه می کنم. این سایت در مورد این گونه خدمات 
بسیار می نویسد. در خصوص اپلیکیشن و شماره ussd نیز مطلبی داشت و آن را 
معرفی کرده بود. من با بانک صادرات و تجارت کار می کردم و عالقه مند شــدم از 

این امکانات استفاده کنم.
چه�فعالیت�هایی�را�از�طریق�اپلیکیشن�یا�شماره��USSDانجام�می��دادید؟

پرداخت مبلغی برای خیریه و خریدن شــارژ ایرانسل. البته من در گوشی خود 
نمی توانم با اپلیکیشن کار کنم. به همین خاطر از شماره USSD استفاده کردم.

زمانی�که�با�شــما�تماس�گرفتند�تا�اعالم�کنند�برنده�شــده�اید�چه�حسی�
داشتید؟

پشــت تلفن به من به درســتی توضیح ندادند که برنده شده ام یا نه. البته شک 
داشتم که چنین چیزی اتفاق افتاده باشــد. فکر می کردم دوستان و فامیل قصد 
دارند با من شــوخی کنند. وقتی از طرف بانک به در خانه مراجعه کردند، من نیم 
ساعت دیرتر از آنها رسیدم. از خانم همسایه خواهش کردم تا بررسی کند آیا واقعاً 
از طرف بانک آمده اند. خانم همســایه من مانند خانم مارپل است و تمام جزئیات 
را برایم توضیح داد. به همین دلیل وقتی به خانه رسیدم زیاد از آمدن آنها شوکه 

نشدم.
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داده می شوند، یک حسن بسیار بزرگ دارد و آن این است که وزنه تعادل برقراری 
یک تعامل بین دارنــده کارت و پذیرنده برقرار می شــود و همین موضوع باعث 
می شــود دو طرف برای پیشــبرد فرهنگ پرداخت الکترونیکی در کشور ترغیب 
شوند. جشنواره هایی مانند پات نیز فرصت مناسبی برای تشویق مردم به پرداخت 

الکترونیکی است.«
علیرضا قلمانی، رئیس اداره بازاریابی موسســه اعتبــاری ملل، نیز هدف اصلی 
این جشــنواره ها را فرهنگ ســازی برای پذیرندگان و دارندگان کارت دانست و 
بیان کرد:»اگر شــرکت های "پی اس پی" این فرهنگ سازی را انجام دهند، رجوع 
مردم به کارت های اعتباری افزایش خواهد یافت. می توان در این مراســم در کنار 

نمایندگان بانک ها و موسسات از نمایندگان اصناف نیز دعوت به عمل آورد.«
علیرضا رحیمــی رئیــس اداره بازاریابی بانــک تجارت نیز برگــزاری چنین 
جشــنواره هایی را راهی ســریع تر برای بهره گیــری مردم از خدمــات نوین در 
پرداخت ها دانســت و بیان کرد:»این گونــه برنامه ها و جشــنواره ها می تواند به 
شکل گیری خدمات نوین و توسعه آن در سطح کشور کمک کند تا هرچه سریع تر 
به جایی برسیم که کلیه پرداخت های کشور را در بستر الکترونیکی انجام دهیم. 
جایزه های ارزشــمند این جشنواره در جهت تشــویق پذیرنده ها و فروشنده ها و 
همچنین مردم نقش بسزایی داشت. هر چقدر ما بتوانیم این جشنواره ها را توسعه 
دهیم به فرهنگ سازی استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی در جامعه کمک 

می کنیم.«

جشنواره�های�آینده
اما پرونده این جشنواره در عید فطر بسته نشد و ایران کیش قصد دارد در آینده 
نزدیک جشنواره و کمپین های بسیاری برگزار کند. به نظر بسیاری از نمایندگان 
بانک ها و موسســات حاضر در مراسم، جشنواره ها و جوایز آنها در جشنواره  بعدی 

می تواند بهتر شود. آنها همچنین در این راستا پیشنهادهایی ارائه دادند.
جمشیدی نماینده بانک صادرات درباره پیشنهادهایش در مورد جشنواره های 
آینــده گفت:»به نظر می آید اگــر در دوره های آینده بر دارنــدگان کارت تمرکز 
بیشــتری شــود و حتی جوایز بهتری برای آنها در نظر گرفته شود مردم بیشتر 

تشویق خواهند شد.«
ســید مجتبی حســین زاده، نماینده بانک توســعه صادرات، نیز با اشــاره به 
اینکه باید در این جشنواره ها به اســتان های محروم هم توجه ویژه ای شود بیان 
کرد:»برای اینکه قرعه کشــی ها با روند بهتری صورت گیرد، باید توجه ویژه ای به 
شرایط هر استان به لحاظ تراکنش دستگاه ها شــود. طبیعی است سوپرمارکتی 
که در یک استان محروم و کم جمعیت قرار دارد قطعاً نسبت به سوپرمارکتی که 
در تهران است تراکنش های پایین تری خواهد داشت. از سویی تعداد پذیرندگان 
اســتان ها نیز با یکدیگر قابل قیاس نخواهد بود. بد نیســت اســتان های مختلف 
برای قرعه کشــی بر اساس جمعیت )به عنوان مثال( به ســه گروه تقسیم شوند 
و قرعه کشی برای هر سه گروه با مکانیســمی متفاوت یا در نظر گرفتن ضرایبی 
انجام گیرد تا به این شکل مساوات بین پذیرنده های استان های مختلف با شرایط 

متفاوت بیشتر رعایت شود.«
نازیال آســتانی نژاد، مدیر فناوری اطالعات بانک کارآفرین، نیــز با بیان اینکه 
برگزاری این گونه جشنواره ها قطعاً بسیار مفید و دارای جذابیت های خاصی است 
پیشــنهادهایی برای بهبود این جشــنواره در دوره های آتی ارائه داد. آستانی نژاد 
معتقد اســت برای دوره های آینده، با افزایش تعداد جوایز یــا تغییرات در مدل 
امتیازدهی به دارندگان کارت یا پذیرندگان، می توان جشــنواره هایی بهتر برگزار 
کرد. او در مورد تغییرات صورت گرفته در نحــوه امتیازدهی اضافه کرد:»طبیعی 
است که در همین دوره از جشــنواره پات نیز مالک ارزیابی ها و امتیازدهی ها بر 
مبنای خاصی صورت گرفته است و از این رو چنانچه قرار باشد تغییراتی در آینده 
رخ دهد نیازمند صرف زمان و برنامه ریزی استراتژیک است. به همین دلیل است 
که معتقدم ایران کیش در جشــنواره پات نهایت تالشش را کرده و سعی می کند 

روزبه روز بهتر عمل کند.«
مدیر فناوری اطالعات بانک کارآفرین با بیان اینکه هر اقدامی ممکن اســت با 
نقاط ضعفی همراه باشد بیان کرد:»مهم آن است که برآیند آن مثبت باشد و باید 

گفت برآیند جشنواره پات یک برآیند مثبت بوده است.«
او اضافه کرد:»آنچه از دید بانک اهمیت دارد رســوب ســپرده مشتری است. 
این چیزی اســت که فصل مشترک بین بانک و شرکت های پرداخت الکترونیکی 
نیســت، پس باید به دنبال روشــی برای حل این موضوع بــود و مطمئناً با ارائه 
راهکاری در این زمینه برگزاری جشنواره ها نیز بهبود می یابد و با استقبال بیشتر 

بانک ها روبه رو می شود.«

|Report|

فکر�نمی�کردم�برنده�بشوم
ایرج�عاشورخانی�برنده�خوش�شانس�یک�دستگاه�آئودی�در�جشنواره�
ایران�کیش�اســت.�او�که�به�عنــوان�یکی�از�پذیرندگان�دســتگاه�های�
کارت�خوان�ایران�کیش،�در�جشنواره�شرکت�کرده�بود.�گفت�وگوی�کوتاه�

ما�با�او�را�می�خوانید:

کسب�و�کار�شما�چیست؟
من مدیر فروشگاه زنجیره مواد غذایی ایرانیان هستم.

چگونه�با�ایران�کیش�آشنا�شدید؟
از طریق بانک تجارت با ایران کیش آشنا شدم و از دستگاه های کارتخوان آنها استفاده 

کردم.
چه�تعداد�تراکنش�داشتید؟

از منظر مشتری، ما روزی 700 تا 800 هزار مشتری داشتیم. از نظر مالی نیز روزی ۳0 
تا 40 میلیون تراکنش داشتیم، البته این مقدار بستگی به فروش روزانه ما نیز داشت.

لحظه�ای�که�به�شما�اعالم�کردند�برنده�شده�اید�چه�حسی�داشتید؟�انتظار�داشتید�
که�برنده�شوید؟

خیر. چون این قرعه کشی در سطح کشور بود و اصاًل فکر نمی کردم برنده شوم. در ابتدا 
شوکه شدم و تصور کردم این تماس غیرواقعی است و می خواهند فقط بدانند اگر واقعاً 
برنده شدم عکس العمل من چیست. اما فردی که پشت خط بود گفت که واقعاً برنده 
شــده ام. پیگیر شدم و فهمیدم تماس واقعی است و من واقعاً برنده این جایزه شده ام. 
لحظه ای که تماس با من شد نذر کردم اگر تماس واقعی بود مبلغی را به بهزیستی یا 

خیریه ای اهدا کنم.
با�پولی�که�برنده�شده�اید�چه�می�کنید؟

قصد دارم شعبه جدید فروشگاه را راه اندازی کنم. با مشورت همسر و فرزندانم نیز به 
خانواده مستمند یا خیریه ای کمک می کنم.

آیا�تمایل�دارید�با�ایران�کیش�همکاری�کنید؟
بله حتماً. باالخره با بانک تجارت در تماس هســتیم و از طریق آنها این همکاری در 

جریان است. 
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|�گزارش|

 گزارش تصویری
از برخی رویدادهای

ایران کیش

�برندگان�جشنواره�پات�در�برنامه�فرمول�یک�مشخص�شدند.�مراسم�قرعه�کشی�چهارمین�جشنواره�پات�ایران�کیش،�دوشنبه�پنجم�تیر�ساعت�18،�از�شبکه�یک�سیما�پخش�شد.

�سمینار�کارشناسان�بازاریابی�و�روابط�عمومی�بانک�تجارت،�با�حضور�و�سخنرانی�تنی�چند�از�کارشناسان�بازاریابی�و�فناوری�اطالعات�شرکت�ایران�کیش�برگزار�شد.

|�گزارش�تصویری| 

قرعه�کشی�جشنواره�پات�جزیره�کیش
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�بازدید�ایران�کیش�از�مرکز�توانبخشی�و�نگهداری�کودکان�معلول�کهریزک

�مجمع�عمومی�سالیانه�شرکت�کارت�اعتباری�ایران�کیش،�روز�شنبه��27خرداد�1396،�برگزار�شد.

�مراسم�سومین�جشن�عکاسان�سینمای�ایران�با�حمایت�شرکت�کارت�اعتباری�ایران�کیش�و�پات�برگزار�شد. �جشنواره�عکاسان�سینمای�ایران

|Report Image|

�بازدید�ایران�کیش�از�مرکز�توانبخشی�و�نگهداری�کودکان���
معلول�کهریزک
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مرکز توانبخشــی و نگهداری کودکان معلول کهریزک میزبان مدیران ایران کیش 
بود تا آنها را با بخشــی از رنج های پنهان جامعه آشــنا کند. مرکزی که مســئوالن 
ایران کیش را در ایفای نقش مســئولیت اجتماعی خود مصمم تــر از پیش کرد. در 
این مرکز کودکان بدسرپرســت یا بی سرپرســت نگهداری می شوند و بسیاری از آنها 
توســط نهادهایی مانند شهرداری در حالی که در گوشــه ای از شهر رها شده بودند 
پیدا شده اند. کودکانی که درد واژه اولی است که بر زبان شان جاری شده است. ایران 
کیش می خواهد تا حد توان خود بکوشــد این کودکان، کودکی ازدست رفته کمتری 

را تجربه کنند.
ایران کیش بار دیگر مســئولیت اجتماعی خود را در قبــال جامعه هدف قرار داد 
و این بار بــه مرکز نگهداری از کودکان معلول بی سرپرســت کهریزک رفت. مرکزی 
که بار رنجی عمیق از کودکی های نکرده اســت. در این مرکــز 110 کودک معلول 
بی سرپرست به صورت شبانه روزی نگهداری می شــوند و به ۳00 کودک معلول هم 
که خانواده های آنها از طبقات پایین اقتصادی اند خدمات روزانه داده می شــود. این 
کــودکان در مهدکودک های عادی پذیرش نمی شــوند و به همیــن دلیل نگهداری 
از آنهــا، آموزش  و تمام روند رشدشــان شــرایط ویژه ای را می طلبد. شــرایطی که 
نیازمند توان مالی است و خانواده های بســیاری از این امکان برخوردار نیستند و به 
همین دلیل هم کودکان معلول رهاشــده زیادی وجود دارد که توســط شهرداری یا 
مددکاری های ارگان های مختلف پیدا و به این مرکز منتقل می شــوند. بســیاری از 
این کودکان در زمره کودکان بدسرپرست هستند و به همین دلیل هم رها می شوند.

مرکز روزانــه نگهداری از کودکان معلــول کهریزک برای کمک بــه خانواده های 
کم بضاعت ساخته شــده و کودکان معلول زیر 14 سال را پذیرش می کند و در مرکز 
شــبانه روزی هم از کودکان معلول بی سرپرست نگهداری می شــود. ایران کیش در 
راســتای تحقق اهداف خود و در راستای مسئولیت اجتماعی که از جمله این اهداف 
است، به این مرکز سر زده و کمک به آنها را در برنامه کاری خود قرار داده است. مرکز 
روزانه به عبارتی مهدکودک برای کودکان معلول اســت تا در این راستا خانواده هایی 
که قادر به نگهــداری کودکان معلول خود نیســتند و از طرفی هم نمی خواهند 24 

ساعته فرزندان شان در مرکز بمانند بتوانند از این خدمات استفاده کنند.
در این مرکز پرســتارانی کار می کنند که از سر عشــق به امور کودکان رسیدگی 
می کنند و کار در این مرکز برای آنها نه فقط یک شــغل و از ســر اجبار یا عادت که 
در سطحی باالتر، نوع دوســتی منحصر به فردی است که آنها انتخاب کرده اند و قدم 
در راه آن گذاشــته اند. راهی که جاده سنگالخی اســت و تحمل آن صبوری بسیار 
می طلبد. آنها تنهــا جای خالی پدر و مادر را برای این کــودکان پر نمی کنند. جای 
خالی تمام بی مهری هایی که از ســوی جامعه به این کودکان شده در آغوش پرمهر 

این پرســتاران اســت و دیدن عشــقی که آنها نثار این کودکان می کنند خاطره ای 
به یادماندنی در ذهن هر مخاطبی خواهد بود.

در این مرکز مجموعه ای از خدمات آموزشی و توانبخشی به صـورت روزانـه، برای 
ارتقـای سطـــح استقالل نسبی کـودکان و دستیـابی به  سطـــح نهایـی توانایـی 
و عملکـرد جسمـــی، حسی، ذهنی، اجتمـاعی و حفـظ ایـــن توانایی ها و آموزش 
و تقـــویت مهارت هـای خـودیـــاری و شناختی به کودکان با  معلولیت ذهنی ارائه 
می شــود. این فعالیت ها شامل فعالیـــت های ورزشــی، آموزش مفاهیم شناختی، 
آموزش مهارت های  روزمره زندگـــی، آموزش مهـارت های  هنـــری، تمـرینــات 
حســـی- حرکتـی،  آموزش  تعامالت  اجتماعی، تمرینات دست ورزی و فعالیت های 
حرکتی همراه با موسیقی اســت. نتیجه این فعالیت های مستمر این است که امروز 
یکی از افتخارات این مرکز راهیابی کودکانی است که پیش از شرکت در کالس های 
آموزشــی کهریزک توان رفتن به مدرسه را نداشته اند و هم اکنون به مدارس عادی و 

استثنایی راه یافته اند.
ایران کیش در مراجعه حضوری ای که به این مرکز داشــت هدایای نوروزی خود را 
به همراه برده بود و به هر یک از این کودکان یک پکیج نوروزی شــامل بســته های 
کتاب و گلدان هدیه داد. این شــرکت می خواســت ســهم کوچکی در شــاد کردن 
کودکانی که رنج روزهای کودکی شــان را مزه دار کرده است داشته باشد و به همین 
دلیل هم عکــس و فیلم هایی کوتاه از آنهــا تهیه کرد که به گفته مســئوالن مرکز 

کهریزک شادمانی را برای کودکان به همراه داشته است.
 ایران کیش آمادگی خود را برای ارائه دســتگاه های خودپرداز ثابت و سیار به این 
مرکز اعالم کرده و در حد توان خود کمک نقدی ای به آنها کرده اســت. اما این برای 
ایران کیش پایان راه نیست. ما می خواهیم در آینده هم برنامه های بازدید دیگری از 
این مرکز تدارک ببینیم تا شــاید بتوانیم بار دیگر لبخندی بر لب های کودکان مرکز 

کهریزک بنشانیم.  
مرکز توانبخشــی و نگهداری از کودکان معلول کهریزک در 16 مهر سال 1۳92، 
روز جهانی کودک، تاســیس شد که هم کلینیک درمان هم مرکز آموزش توانبخشی 
و هــم مرکز نگهداری کودکان معلول زیر 14 ســال اســت. این مرکــز اولین مرکز 
نگهداری کودکان معلول در ســطح کشــور اســت که با نیازهای متعددی برای این 
کودکان روبه روســت. نیازهایی که مشارکت جمعی را می طلبد تا دنیای این کودکان 
رنگ کودکی بگیرد. ایران کیش تمام توان خود را برای حمایت از آنها به کار خواهد 
بست، اما بی شک رفع تمام کمبودها نیازمند حضور خیرین بیشتری خواهد بود. اگر 
یک بار مانند ما گذر شما هم به این مرکز بیفتد، چهره دردمند کودکان آن از جلوی 

چشمان تان محو نخواهد شد.  

در جست وجوی کودکی 
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