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انجمن می گیرد راهنمای ادامه مسیر این شرکت در جهت حرکت به سمت فراهم آوردن 
امکانات و محصوالت دیگر برای روشندالن خواهد بود.« مدیر پروژه پات در پایان گفت: 
»در منو نیکوکاری پات انجمن روشــندالن ایران نیز اضافه شده است تا چنانچه افراد 

تمایل داشتند برای پویایی هرچه بیشتر این انجمن حمایت های الزم را به عمل آورند.«

انجمن روشندالن ایران اپلیکیشن پات را محصولی نوین و امیدبخش برای برداشته 
شدن چالشی از مسیر روشندالن کشور ارزیابی کرد. در نشست مسئوالن شرکت کارت 
اعتباری ایران کیش، با حضور علی اکبر جمالی مدیرعامل انجمن نابینایان ایران، نرم افزار 
پرداخت الکترونیکی پات که از چند ماه پیش به عنوان نخســتین اپلیکیشن پرداخت 
امکان دسترسی برای روشندالن را فراهم ساخته بود معرفی شد. معرفی این محصول 
در حالی صورت گرفت که پیشتر مسئوالن این انجمن از طریق اخبار ارائه این محصول 
با آن آشنایی داشــتند و در این نشست ضمن اســتقبال از نرم افزار پات اعالم کردند 
دسترس پذیری برای روشندالن در این اپلیکیشن بسیار باالست. شهره آقابابایی، قائم مقام 
فناوری اطالعات ایران کیش و مدیر پروژه پات، پیرامون این نشســت گفت: »از طریق 
اپلیکیشن پات روشندالن می توانند از تمام امکانات آن از جمله انتقال وجه از طریق 24 
بانک، خرید بلیت هواپیما، رزرو هتل، خرید شارژ، گزینه نیکوکاری، پرداخت قبض، خرید 
پرداخت اینترنتی، پات سالمت و... استفاده کنند و این سرآغاز همکاری ایران کیش با 
انجمن روشندالن ایران است.« آقابابایی تاکید کرد: »بازخوردهایی که ایران کیش از این 

اپلیکیشن پات مورد استقبال انجمن روشندالن 
ایران قرار گرفت

خبرکوتاه

حامد میرشمسی، مدیر کیف پی، با اعالم این خبر که 
نســخه IOS کیف پی به زودی به بازار می آید و با اشــاره 
بــه حمایت های ایران کیــش از فین تک کیف پی گفت: 
»پشتیبانی های ایران کیش باعث شد به زودی کیف پی 

در گوشی های همراه اپل نیز مورد استفاده قرار گیرد.«
کیف پــی همچنیــن بیش از یک ســال اســت که 
رایزنی هایی بــرای اســتفاده در تاکســی های تهران با 
تاکسیرانی انجام داده است. گفتنی است کیف پی می تواند 
برای جلوگیری از خروج ارز در شــرایط کنونی جایگزین 
مناسبی برای دستگاه های کارتخوان باشد. این محصول 
در بســیاری از اماکن که در آنها امکان داشــتن شبکه 
برای اتصال پوز یا حتی تلفن وجود ندارد فقط با استفاده 
از گوشــی موبایل هوشــمند نقش خود را ایفا می کند. 
پذیرندگان کیف پی می توانند حتــی به صورت ریموت 
لینک پرداخت خود را در اختیار کسی که قصد پرداخت 
دارد قرار دهند و او قادر خواهد بود به صورت مســتقیم 
عملیات پرداخت را انجام دهد. با استفاده از کیف پی دیگر 
نیازی به ارســال شماره کارت یا شماره حساب برای فرد 
پرداخت کننده نیست و پرداخت کننده می تواند از طریق 
لینک اختصاصی، شماره پذیرنده یا حتی شماره موبایل 
بــه پذیرنده پول پرداخت کند. میرشمســی  همکاری با 

ایران کیش را نقطه عطف محصول کیف پی می داند.

نسخه IOS کیف پی
به بازار می آید

مدیر کیف پی:

شــماره 1688 بــرای اســتفاده پذیرنــدگان و 
مشتریان ایران کیش دایر شد. از این پس به جای 
شــماره 85940000 از طریق 1688 می توانید با 
شرکت کارت اعتباری ایران کیش در تماس باشید 

و مشکالت خود را از این طریق رفع کنید.
بهــزاد عالم رجبــی، مدیــر پــروژه مخابراتی 

شــبکه های پرداخت ایران کیش، با اعالم این خبر 
گفت: »این کد به منظور ایجاد پل ارتباطی بهتر و 
بهینه با مشــتریان و پذیرندگان شکل گرفت. این 
در حالی است که استفاده از این کد باعث شناخت 
و آشــنایی تجاری هرچه بیشــتر مراکز تجاری و 

اقتصادی و ایجاد برندینگ ایران کیش می شود.«

شماره ۱۶۸۸ ایران کیش دایر شد
به منظور ارتباط مشتریان و پذیرندگان:

1688
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اولین مرحله از دومین قرعه کشی جشنواره پذیرندگان شرکت کارت اعتباری 
ایران کیش برگزار شد.

این قرعه کشی میان 12 استان خراسان رضوی، خوزستان، هرمزگان، اصفهان، 
البرز، فارس، بوشــهر، قم، یزد، ایالم، سیســتان و بلوچســتان و تهران برگزار و 

برندگان مشخص شد.
جایزه دومین جشنواره پذیرندگان، کمک هزینه خرید خودرو 206 به مبلغ ۳0 

میلیون تومان است.
گفتنــی اســت مرحله بعــدی قرعه کشــی دومیــن جشــنواره پذیرندگان 
کارتخوان های شــرکت کارت اعتباری ایران کیش در زمســتان خواهد بود. در 
دومین جشــنواره پذیرندگان،  مجموعا ۳5 جایزه ۳0 میلیون تومانی برای ۳1 
استان  کشور در نظر گرفته شده است. همچنین یک سورپرایز 400 میلیونی به 
عنوان جایزه ویژه این جشــنواره در انتظار یکی از پذیرندگان برنده ایران کیش 

خواهد بود.

اولین مرحله قرعه کشی جشنواره
پذیرندگان ایران کیش برگزار شد

پــات و ایــران کیش حامی تیــم ایــران در اولین 
حضور ورزش های الکترونیکی در هجدهمین المپیک 
آسیایی اندونزی شد که این رقابت ها با نایب قهرمانی 

ایران به پایان رسید.
 pes ایران به عنوان نماینده غرب آسیا در دو رشته

و starcraft در این دوره از رقابت ها حضور یافت.
محمــد کفاش یعقوبــی رئیس انجمــن ورزش ها و 
بازی هــای الکترونیکی با بیان این خبــر گفت: »این 
نخســتین دوره ای اســت که ورزش های الکترونیکی 
در المپیــک آســیایی به عنوان رشــته نمایشــی یا 
معرفی شونده شرکت کننده دارند. در المپیک آسیایی 
اندونزی شش بازی به عنوان رشــته های الکترونیکی 
حضور یافته اند که تیم کشــورمان در دو رشته pes و 

starcraft  به رقابت پرداخت.«
او خاطر نشــان کرد: »رشته ورزش های الکترونیکی 

از دوره بعدی المپیک آســیایی کــه در چین برگزار 
می شــود به عنوان رشته های رســمی ورزشی معرفی 
شــده و مــدال رقابت هــای آن نیز جــزو مدال های 
ورزشکاران یک کشور در رنکینگ رقابت های المپیک 

به حساب می آید.«
یعقوبی ضمن قدردانی از حمایت ایران کیش گفت: 
»این حمایت مســیر معرفی کشورمان برای حضور در 

چنین رشته هایی در المپیک آسیا را هموار کرد.«
شــهریار شــاکی در رشــته star caraft، و حسن 
پاژانی و رضــا نوبخت در رشــته pes نمایندگان تیم 
کشــورمان در هجدهمین دوره المپیک آســیایی در 
جاکارتای اندونــزی حضور داشــتند. در هجدهمین 
مســابقات آســیایی 2018 بیش از 11 هزار ورزشکار 
در 40 رشته ورزشی از 46 کشــور آسیایی به رقابت 

پرداختند.

ورزش های الکترونیکی ایران با حمایت پات
در المپیک آسیا دوم شد سهولت ایجاد ارتباط با حداقل هزینه های تماس 

برای مشــتریان و پذیرندگان از جمله اهداف دیگر 
ایجاد کد 1688 از ســوی عالم رجبی عنوان شد. 
او ادامه داد: »از طریق این کد رفع مشــکالت فنی 
و پشتیبانی بهینه مشــتریان با مرکز تماس ایران 

کیش صورت گرفته است.«
عالم رجبی گفت: »شــماره 02185940000 
کماکان در شــرکت ایران کیش قابل دســترس 
اســت اما با 1688 دیگر نیازی به شماره گیری کد 
021 یا انتظار در صف های طوالنی نیســت. هزینه 
تماس ها نیز با این کد کاهش می یابد.« او با اشاره 
به اینکه برخی مشــکالت فنی در ارتباط با دفاتر 
مراکز تماس استان ها نیز از این پس حل می شود 
گفت: »پیشــتر تلفن های دفاتر به صورت دایورت 
انتقال مکالمــه را به مرکز تماس وصل می کرد که 
این موضوع در بعضی موارد مشــکالت فنی در بر 
داشت. بعضاً مشــکالت مخابرات نیز در این امر از 
بابت ســوییچینگ در برخی مراکز استان ها وجود 
داشت و باعث می شد انتقال به خوبی صورت نگیرد 
یا هزینه های اضافی بابت انتقــال تماس به دفاتر 
تحمیل شــود. کد 1688 تمامی این مشکالت را 

رفع کرده است.«
عالم رجبی با بیان اینکه از طریق سازمان تنظیم 
و مقررات رادیویی نســبت به کسب پروانه این کد 
خدمات اقدام شد گفت: »یکی از تاکیدات شرکت 
ایران کیش همخوانــی این کد با کد USSD ایران 
کیش یعنی 788 بود کــه این مقصود با 1688 به 

ثمر نشست.«
او تاکید کرد: »این شماره نه تنها از طریق تلفن 
ثابــت بلکه از طریق همراه اول، ایرانســل و رایتل 
بدون تماس کد 021 قابل دســترس اســت و با 
پیگیری ای که از نظر فنی صورت گرفت مستقیماً 
ترافیک تماس ها از هر اســتان بدون محدودیت به 

سمت مرکز تماس هدایت می شود.«
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در راستای ارتقای ضریب امنیتی کارت های برداشت 
به مشــتریان گرامی بانک کارآفرین توصیه می شــود 
بالفاصله پس از دریافت کارت از شعبه نسبت به تغییر 

رمز اول آن اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومی بانــک کارآفرین، همچنین 
به منظور افزایش ضریب امنیتی کارت ها به مشــتریان 
محتــرم توصیه می شــود هنگام اســتفاده از کارت در 
مکان های عمومی ارائه کاال و خدمات شخصاً نسبت رمز 
کارت را در دستگاه های پایانه فروش وارد و از اعالم رمز 

به فروشنده خودداری کنند.

نهمین اســتارت آپ تریگر مرکز کارآفرینی دانشگاه 
صنعتی شــریف و ســتاک )ســتاد توســعه ایده  های 
کارآفرینانه( بــا معرفی برترین های ایــن دوره به کار 
خود پایــان داد. در بخش ابتدایی رویــداد کارگاه های 
تخصصی حوزه کسب وکار و کارگاه های تخصصی حوزه 

انرژی برگزار شد.
پس از آن شــرکت کنندگان در بخش مالقات سریع 
)fast meeting(  حاضــر شــدند و 90 ثانیــه فرصت 
داشــتند تا خود را به نفر مقابل معرفــی و افراد را به 

هم تیم شدن با خود ترغیب کنند.
پس از ارائه  تیم ها، ایده های برتر در اختتامیه اعالم و 
از آنها تقدیر شد. بهروز عادلشاهیان، مهدی گندم زاده، 
احسان مال اندیشــان و مهران عباسی تیم اول؛ حسین 
حســن مرادیان، معصومه بهشــتی و امیررضا رنجبران 
تیم دوم؛ ســید ســعید سیدحسین، ســینا خلخالی، 
مجتبی توانایی مروی و رضا فتحی تیم سوم دوره نهم 

استارت آپ تریگر شریف بودند.

توصیه های امنیتی در خصوص 
کارت های برداشت

پایان کار نهمین استارت آپ تریگر 
دانشگاه شریف با معرفی ایده های برتر

بانک کارآفرین اعالم کرد

پروژه گســترش ســوخت ســبز زاگرس یکی از 
جدیدترین طرح های صنعت انرژی پاک کشور است 
که بانک تجارت در راستای مسئولیت های حرفه ای و 

اجتماعی خود در اجرای آن مشارکت داشته است.
استفاده از سوخت های ســازگار با محیط زیست به 
عنوان منبع پاک و تجدیدپذیر انرژی سال هاســت که 
در کشــورهای پیشــرفته دنیا مورد توجه جدی قرار 
گرفته است، به  گونه ای که در آینده پیش بینی می شود 
بخش عمده تامیــن انرژی دنیا بر پایه ســوخت های 

زیستی و انرژی های نو و تجدیدپذیر استوار باشد.

»بیواتانــول ســوختی« بــه عنــوان مهم ترین و 
پرمصرف ترین ســوخت زیســتی دنیا جایگاه بسیار 
مهــم و ویژه ای در این بیــن دارد. بیواتانول در وهله 
نخســت به عنوان بهبوددهنده، مکمل و ارتقادهنده 
پاک و سبز برای بنزین مورد توجه است و در مرحله 
بعد با پیشــرفت تکنولوژی و تنوع اســتفاده از مواد 
اولیه مختلف )خصوصاً منابع سلولزی( به عنوان یک 
سوخت پاک و بدون مشکل فنی و اقتصادی در دنیا 

معرفی و مطرح شده است.
با توجه به اهمیت کاربرد این نوع انرژی، در ایران 

مشارکت 900 میلیارد ریالی بانک تجارت در حوزه انرژی های پاک

سوخت سبز، آشتی با طبیعت

مشترکان آغاز شد و ایرانســل توانست پس از طی بیش از دو هزار نفر/ساعت کار 
گروهی موفق به دریافت گواهینامه های »بســته اســتانداردهای مشتری مداری« 
شــود. شــرکت بین المللی TÜV موارد مد نظر در رعایت مفــاد گواهینامه های 

ارائه شده را ساالنه مورد ارزیابی قرار می دهد.
ایرانســل همچنین به عنــوان اپراتور پیشــرو در کســب رضایت مشــتری 
اردیبهشت ماه 97 گواهینامه انطباق ســامانه مدیریت امنیت اطالعات در حوزه 
مدیریت حساب مشــترکان، شــارژینگ و مدیریت خدمات فناوری اطالعات را 
توسط شرکت پایانه داده های نوین دریافت کرده است. همچنین در اسفندماه 96 
نیز ایرانسل برای پنجمین سال متوالی موفق به دریافت تندیس و گواهینامه ملی 
رعایت حقوق مصرف کنندگان شــده بود. این تندیس که برای دریافت آن بیش 
از 800 شــرکت مورد ارزیابی قرار گرفته بودند، بر اساس مفاد آیین نامه اعطای 
گواهینامه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان و پس از بررســی و 
ارزیابی عملکرد ایرانسل، توســط وزیر صنعت، معدن و تجارت، نایب رئیس اول 
مجلس شورای اسالمی و رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به 

ایرانسل اعطا شده بود.

 ISO ایرانســل گواهینامه های بین المللی مشتری مداری مطابق با استانداردهای
را در دو زمینه مدیریت شکایات مشتریان و سنجش و پایش میزان رضایت مندی 

مشتری از خدمات پس از فروش دریافت کرد.
بزرگ ترین اپراتور دیتای ایران، ایرانســل، بعد از ممیزی های انجام شده در یک 
دوره 9ماهه و بازبینی 116 فرایند مرتبط با پیگیری، رفع و حل مشکالت مشتریان 
با پیروی از شــعار »با هر کلیک در کنار شــماییم« اســتاندارد 10002:2014 
در زمینه »مدیریت شکایات مشــتریان« و اســتاندارد 10004:2012 در حوزه 
»ســنجش و پایش میزان رضایت مندی مشــتری از خدمات پس از فروش« را از 

شرکت TÜV InterCert GmbH  دریافت کرده است.
پروژه خدمات پس از فروش، بر اســاس چارچوب ذهنی اهمیت به مشتری و با 
توجه به اهمیت پایش مستمر استانداردهای دریافت شده و تعهد بر رضایت مندی 

ایرانسل گواهینامه های بین المللی »بسته 
استانداردهای مشتری مداری« را دریافت کرد
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اولین ماژول اینترنت اشیا بر بستر 
NB-IoT ساخت داخل

 NB-IoT همراه اول موفق شد اولین ماژول ارتباطی
چندمنظوره ســاخت داخل را بــا موفقیت طراحی و 

تولید کند و به بهره برداری برساند.
تولید ایــن ماژول گام موثری در جهت دسترســی 
به مفاهیم شــهر هوشمند، خانه هوشــمند، شهروند 
هوشمند، کشاورزی هوشمند، انرژی هوشمند و غیره 

است.
این ماژول قابلیــت این را دارد که بــه تولید انبوه 
 برســد و می توانــد هر نوع دســتگاهی را به شــبکه

NB-IoT متصل کند. در حال حاضر مصرف عمده این 
ماژول در حوزه گاز، برق و آب است.

همراه اول در ماه های گذشــته بسترهای الزم برای 
آزمایش تولیدات شــش شــرکت مودم ســاز و چهار 
شرکت کنتورســاز داخلی را در شبکه رادیو، انتقال و 
core  همراه اول بر بســتر NB-IoT ایجاد کرده و در 
نهایت با بومی سازی پلتفرم های الزم برای پیاده سازی 

این اکوسیستم آن را به مرحله تولید رسانده است.
در این پروژه تمام الیه های رادیو، شــبکه، انتقال و 
core در داخل بســتر ارتباطي همراه اول به روزرساني 
شــده و برای اولین بار در کشــور توســط شــرکت 
ارتباطات ســیار ایران و شــرکت ملــی گاز در جهت 
مدیریت هرچه بهتر انرژی در کشــور اجرایی شــده 

است.
پیش از این شــرکت ملی گاز ایران در 9 بهمن ماه 
95 تفاهم نامه هوشمندســازی کنتورهای گاز کشــور 
را با همراه اول امضا کرده بــود و به زودی نیز کنتور 
هوشمند برق با همکاری وزارت نیرو و کنتور هوشمند 
 آب بــا همــکاری وزارت جهاد کشــاورزی بر بســتر

NB-IoT راه اندازی خواهد شد.
بر ایــن اســاس در حال حاضــر همــراه اول تنها 
اپراتوری اســت که موفق به راه اندازی بومی این طرح 
شده است. هوشمندســازی کنتورها یکی از مهم ترین 

حوزه های اینترنت اشیا )IoT( در جهان است.

نیز پروژه ای با نام شــرکت گسترش سوخت سبز 
از شهریورماه ســال 1۳92 در اســتان کرمانشاه 
کلید خورد. پروژه گســترش سوخت سبز زاگرس 
که به زودی به بهره برداری خواهد رســید یکی از 
جدیدترین اقدامات صنعت انرژی کشــور است و 
بانک تجارت در راستای مســئولیت های حرفه ای 
و اجتماعــی خــود در آن مشــارکت دارد. میزان 
سرمایه گذاری در این طرح بیش از 2524 میلیارد 
ریــال بوده که مبلغ مشــارکت بانک تجارت 900 
میلیارد ریال اســت. بــا اجرای این طــرح امکان 
اشتغال زایی مســتقیم و غیرمستقیم برای بیش از 

1150 نفر به وجود می آید.
ظرفیت تولید بیواتانول ســوختی این شــرکت 
روزانــه 200 هزار لیتر و ســاالنه 66 میلیون لیتر 
 DRIED خواهد بــود. کنجاله تخمیری یــا همان
  )Distillers Grain With Solubles)DDGS
دومین محصول اصلی شــرکت گسترش سوخت 
سبز زاگرس اســت. این مکمل پرپروتئین خوراک 
دام بــه عنوان محصــول جانبی طــرح با ظرفیت 
ساالنه 60 هزار تن خوراکی بســیار مناسب برای 
تامیــن پروتئین مورد نیاز واحدهــای دام و طیور 

کشور خواهد بود.
غالت مــورد مصرف برای تولیــد اتانول )گندم، 
ذرت، جو( بــه طور معمول حاوی 60 تا 62 درصد 
نشاسته اســت. این نشاســته در کارخانه تولیدی 
شــرکت گسترش ســوخت ســبز زاگرس پس از 
هیدرولیز، تخمیر، تقطیر و آبگیــری به بیواتانول 

سوختی بدون آب تبدیل می شود.
کنجالــه تخمیری تنهــا در کشــورهایی تولید 
می شــود که تولید اتانول / بیواتانول ســوختی از 
غالت در آنها صورت می گیرد. این کشــورها پس 
از تامین مصارف داخلی خود مازاد تولیدشان را به 
کشورهای واردکننده مواد پروتئینی برای خوراک 

دام )مثل کنجاله ذرت و سویا( صادر می کنند.

خبرداغ

دانشــگاه تهران مانند سال 2017 توانست با کسب رتبه در بازه 400-۳01 در جمع 
400 دانشگاه برتر دنیا قرار گیرد. دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز توانست طی سومین 
حضور خود در رتبه بندی شانگهای جایگاهی در بازه 500-401 در سال 2018 کسب 

و جایگاه دوم کشوری را از آن خود کند.
گفتنی است ایران کیش از سال 94 تاکنون با دانشگاه تهران تفاهم نامه 

همکاری امضا کرده است.

در جدیدترین رتبه بندی شانگهای دانشگاه تهران توانست به عنوان تنها دانشگاهی 
ایرانی در بین 400 دانشــگاه برتر جهان قرار گیرد. بر اساس این گزارش، رتبه بندی 
منتشرشــده در سال 2018 شانگهای هزار دانشــگاه برتر جهان را پوشش می دهد. 
در رتبه بندی ســال 2018 دانشگاه هاروارد، دانشگاه استنفورد و دانشگاه کمبریج به 

ترتیب رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.
شــانگهای یکی از سه نظام معتبر رتبه بندی در ســطح بین المللی است. کیفیت 
آموزش، کیفیت اعضای هیات علمی، برون داد پژوهشی و عملکرد سرانه چهار معیار 
به کار برده شده در نظام رتبه بندی شانگهای هستند که توسط شش شاخص ارزیابی 
می شــوند.  منابع گردآوری داده در این رتبه بندی شامل وب سایت های جوایز نوبل، 
مدال فیلدز، پایگاه های اطالعاتی و اطالعات آماری دولتی اســت. اطالعات پژوهشی 
دانشــگاه ها نیز از پایگاه استنادی ISI استخراج می شــود. در رتبه بندی سال 2018 

دانشگاه تهران، برترین دانشگاه ایران در 
رتبه بندی شانگهای 2018

مدیرعامل بانک توســعه صادرات با بیان اینکه طرح 
ســپرده گیری ارزی در شــبکه بانکی موجب بازگشت 
ارزهــای خانگی به چرخــه اقتصادی می شــود گفت: 
نرخ سود این ســپرده ها مناســب و جذاب است. علی 
صالح آبادی در گفت وگو با خبرنگار ایِبنا درباره بخشنامه 
سپرده گیری ارزی در شبکه بانکی گفت: »سپرده گذاری 
این اســکناس ها امنیت بیشــتری برای مــردم فراهم 
می کند، ضمــن اینکه کمک می کند این پول در چرخه 
اقتصادی استفاده شــود و افراد نیز سود دریافت کنند. 
مدیرعامل بانک توســعه صادرات اعالم کرد تدبیری که 
در این زمینه اندیشیده شده و در مصوبه هیات وزیران 
در بسته ارزی نیز آمده این است که افراد وجوه خود را 

نزد بانک ها سپرده گذاری کنند 
به گفتــه او امروز مردم ارزهــای خارجی مانند یورو، 
دالر و درهم را به صورت اســکناس نگهداری می کنند 
و این پول از چرخه اقتصادی خارج می شود، بنابراین با 
تدبیری که اندیشیده شــده می توان ارزهای راکد را که 

در منازل وجود دارد جذب شبکه بانکی کرد.
صالح آبادی تاکید کرد: »بانک مرکزی تضمین می کند 
که اصل و ســود این وجوه را بازپرداخت کند و بانک ها 
از طرف بانک مرکزی عاملیت دارند سپرده گیری ارزی 
انجام و این وجــوه را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند 

که تدبیر بسیار خوبی است.«
مدیرعامل بانک توســعه صادرات در مورد سودهای 
در نظر گرفته شده گفت: »در دنیا نرخ یورو منفی است 
و اگر کســی یورو در حســاب جاری داشته باشد، بهره 
منفی به آن تعلق می گیرد؛ یعنی بانک ها پول می گیرند 
که یورو افراد را نگهداری کنند، بنابراین ســودهایی که 
اعالم شده )یورو ســه درصد، دالر چهار درصد و درهم 
دو درصد( ســودهای بسیار مناســبی است و نرخ ها در 

مقایسه با دنیا نرخ های جذابی محسوب می شود.«
صالح آبــادی در مــورد بانک های عامــل نیز گفت: 
»تمامی بانک های مجاز کشور مشــمول این بخشنامه 
هستند و می توانند ســپرده های اسکناسی را دریافت و 
وجوه را نزد بانک مرکزی ســپرده گذاری و کارمزد را از 

بانک مرکزی دریافت کنند.«

بازگشت ارزهای خانگی
به چرخه اقتصاد

خبرکوتاه رونمایی شد
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پابه پای یوزها در روسیه
تلفن را طبق معمول برمی دارد. با این یکی می شــود 
پنجاهمین؛ یعنی آخرین تماس و یک تیک کنار آخرین 

شماره.
-الو!

-بله بفرمایید؟
-شما از اپلیکیشن پات استفاده می کنید؟

-بله چطور؟
این آغاز یک مکالمه برای دادن یک خبر خوب است. 
خبر برنده شــدن مخاطب پشت خط، برای سفر به جام 

جهانی روسیه.
پنجاه نفر بــا ویژگی های متفاوت، جــوان، پیر، زن یا 
مرد گاهی باور نمی کنند، گاهی خوشــحال می شوند و 
گاهی مثل آن زلزله زده سر پل ذهاب که عزیزان خود را 
از دست داده است می گوید: »اینجا خیلی وقته خنده و 

خوشحالی نیست!«
هرچه هست، طبق وعده، با هر 50 نفر برنده قرعه کشی 
پات تماس گرفته می شود! آنها یا می توانند پول سفر به 
جام جهانــی را انتخاب کنند یا با ایــران کیش و پژمان 
جمشیدی رهسپار روسیه شــوند. انتخاب اکثریت شاید 
قابل پیش بینی بــود... دریافت هزینه به جای رفتن... اما 
در این بین چند نفر هم هستند که به جای پول، سفر را 
انتخاب می کنند. داستان از همین جا شروع می شود: سفر 

خاطره انگیز پاتی ها به جام جهانی روسیه.

در راه مقصد
مقصد سن پترزبورگ است. قرار است این بار برندگان 
پات به جای دیــدن رقابت های ایــران در خانه و تخمه 
شکستن پشت تلویزیون، لباس های ایران را بر تن، صورت 
خود را به رنگ پرچم کشورشان منقش و تشویق هایشان 
را در استادیوم روس ها فریاد کنند. آن هم درست از چمن 
جام جهانی و نه در اینچ های جعبه جادویی رسانه ملی. 

اتفاقی که به عمل هم تبدیل شد.
از روز آغاز جــام جهانی و افتتاحیه تــا آخرین بازی 
ایران در این مســابقات ایران کیــش و برندگان پات در 
کنار یکدیگر حضور داشــتند. این رویداد در شــرایطی 
صورت گرفت که کمتر شرکتی حاضر بود هدیه خود را 
از هزینه ســفر به جام جهانی به خود سفر تبدیل کند و 

مسئولیت هایش را بپذیرد.
جام جهانی خیلی وقت اســت که تمام شده اما هنوز 
مزه اش زیر زبان مسافران پات شیرینی می کند. »کازان«، 
»سن پترزبورگ« و »سارانسک« تاریخ را جلوی چشمت 
می آورد. تو هم می شــوی بخشــی از آن، درســت مثل 
فیلم های سیاه و ســفید. آن جاها بوی کهنگی می دهد، 
بوی قدمت، بوی هنر. می گویند سن پترزبورگ شهر بسیار 
عجیبی اســت که اگر بخواهی همه جــای آن را ببینی 
11 سال طول می کشد. خیلی از شهرهای روسیه کاماًل 
شبانه روزی است! ساعت 12 و نیم شب شبیه غروب ایران 

می شود و ساعت سه و نیم صبح کاماًل روشن.
روسیه دیدنی است و البته همراه با چالش های خاص 
خودش. برای همین بــا برندگان پــات در جام جهانی 

هم کالم شده ایم و از آنها درباره آنچه در روزهای روسیه 
گذشت می پرسیم.

آن ناهار به یادماندنی
علی ســهراب پور اهل اصفهان و البتــه از آن آدم های 
خیلی فوتبالی اســت، کســی که وقتی به او خبر برنده 
شدنش در جام جهانی پات را دادند، بدون اینکه لحظه ای 
به گرفتن پول سفر فکر کند، پاسپورتش را برای رفتن به 
روسیه آماده کرد. او می گوید: »احساس می کردم این یک 
فرصت ناب است و تجربه ای که شاید دیگر هرگز تا آخر 

عمر کسب نکنم.«
از حرف های ســهراب پور معلوم اســت که این تجربه 
ارزشش را داشــته، چرا که گفت: »روسیه فوق العاده بود. 
به خصوص اینکه تیم ملی کشــورمان در این مسابقات 
یک بازی را هم برد، چیزی که باعث می شــود بین مردم 
۳2 کشور )در آن روزها( با غرور در خیابان، در فروشگاه 
یا هر جای دیگر روسیه راه برویم. حضور تیم ملی در جام 
جهانی یک افتخار است چه برسد به اینکه خودم هم در 

آنجا حضور داشتم.«
سهراب پور وقتی می خواهد از خاطره های جام جهانی 
بگوید به هیجانش برای دیدن اولین بازی ایران اشــاره 
می کند: »فکر می کردم اولین کسی هستم که به ورزشگاه 
می رود، اما شرایط طوری شد که 15 تا 20 دقیقه بعد از 
شروع بازی به استادیوم رفتم، لحظه ای که تیم ملی گل 
زد به حبیب )حبیب ماهرویان یکی دیگر از برندگان پات 
در جام جهانی( گفتم حبیب! این توپ گل می شــود. و 
شد. هنوز بعد از یک ماه آن صحنه جلو چشمم می آید، 

گلی که باعث پیروزی تیم ملی شد.«
سهراب پور اما از آخرین ناهار دسته جمعی با دوستان 
ایران کیشی خود هم می گوید: »ناهاری که در روز آخر 
و زمان بازی ایران و پرتغال خوردیم ماندگار شــد. یک 
ناهار دســته جمعی. در این ســفر چندروزه هیچ وقت 
فرصت نشده بود همه بچه های ایران کیش و ما برندگان 
پات یک جا جمع شویم، چون هر بار بخشی از دوستان 
ایران کیشی درگیری های کاری داشتند. آقای احمدی 
مدیر روابط عمومی یا بچه های روابط عمومی شــرکت 
هر کدام یک زمانی مشــغول به یــک کاری بودند، یا 
هماهنگی یا فیلمبرداری یا رفع و رجوع مشــکالت، اما 
باالخــره در روز آخر، این ناهار فرصتــی را مهیا کرد تا 

همه را با هم یکجا ببینیم.«

تهران بیایم، اول به ایران کیش سر می زنم
سهراب پور ادامه می دهد: »اگر بخواهم از بعد توریستی 
نگاه کنم، هر آدمی که در کره زمین زندگی می کند، چه 
فوتبالی باشد چه نه، اگر به این سفر برود مطمئناً برایش 
سفر خاطره انگیزی می شــود. اما بگذارید درباره اتفاقی 
که بعد از روســیه برایم افتاد بگویم، بدون اینکه بخواهم 
بزرگنمایی کنم یا قصد داشــته باشم صحبت هایم جنبه 
تبلیغاتی پیدا کند، بعد از بازگشــتم از سفر بیشتر راغب 
شدم تا از اپلیکیشن پات اســتفاده کنم. کمااینکه پات 

اپلیکیشــن خیلی خوبی بوده و همیشــه کار مرا هم راه 
انداخته اســت. دیگر برای کارت بــه کارت کردن خیلی 

راحت با پات این کار را انجام می دهم.«
این همســفر خوب پات در جام جهانی ادامه می دهد: 
»روزی که بــه مغازه مــن آمدند و می خواســتند این 
اپلیکیشــن را نصب کنند چندان راغب نبــودم و صرفاً 
فکر می کردم نصب این نرم افزار هم مانند سایر نرم افزارها 
جنبه بازاریابی دارد اما بعد از آنکه از نزدیک با پات آشنا 
شدم و دیدم چقدر در شرکت ایران کیش زحمت کشیده 
می شــود تا اتفاقات خوب رخ دهد بیشتر از پات استفاده 
می کنم. مطمئناً اگر به تهــران بیایم یکی از جاهایی که 

حتماً به آن سر می زنم ساختمان ایران کیش است.«

خوشحالم
جوان مشهدی اهل پات؛ »رضا امیری«. از حرف زدنش 
معلوم شــد که از آن خوش مشرب های خوش سفر است، 
کسی که نام او هم جزو 50 برنده جام جهانی روسیه بود. 
او هم مثل سهراب پور سفر را به گرفتن مبلغ ترجیح داد. 
به قول خودش  شــانس یک بار در خانه آدم را می زند و 

باید از آن استفاده کرد.
این جمــالت را با عالقــه خاصی می گویــد: »تجربه 
خیلی خوبی بود. هم دیــدن بازی های ایران و هم اینکه 
خیلی خوش گذشــت و هم اینکه بچه های ایران کیش 
ما را به جاهای دیدنی روســیه، سن پترزبورگ، کازان و... 
بردند. همه تیم ایران کیش با مــا بودند. آنها فوق العاده 
هستند. شخصاً از آنها تشکر می کنم؛ از رضا احمدی مدیر 

گزارشی از سفر برندگان قرعه کشی پات به جام جهانی
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روابط عمومی تا امیرحسین صادقیان و امیراطهر سهیلی 
)کارشناسان روابط عمومی( و آقای فرامرزی مدیرعامل 
که کلی زحمت کشیدند. این موضوع باعث شد که من در 

این جام جهانی چند دوست جدید هم پیدا کنم.«
وقتــی می خواهیم از خاطره های روســیه اش برایمان 
بگوید با شوخی و خنده می گوید: »خیلی از خاطرات را که 
نگویم بهتر است! اما شاید یکی از خاطره ها صحبت های 
یکی از همراهان پات یعنی حبیب ماهرویان باشد! واقعاً 
خوش گذشت.« امیری اضافه می کند: »خوشحالم که از 
پات استفاده کردم و می کنم، اآلن هم به دوستانم پات را 

معرفی کرده ام.«

آن کلیپ خاطره انگیز
در اوج مشکالت خوزستان و ریزگردها و بی آبی های 
این شــهر یک کلیپ از ایران کیش و یکی از برندگان 
جام جهانی روســیه پخش شد که خیلی ها را نیز تحت 
تاثیر قرار داد. کلیپی کــه درد اهواز و این روزهایش را 
در خود داشــت. این برنده خوزســتانی کسی نبود جز 
یاسر یوار پور طرفی. کسی که قسمت شد تا نامش در 
قرعه کشی ویژه پشــتیبانان دربیاید و بار و بندیلش را 
برای چند روزی هم که شده از خانه خوزستان ببندد و 

رهسپار سن پترزبورگ شود.
می گوید تاکنــون تجربه ســفر خارجه را نداشــته 
است و دوست داشــته آن را امتحان کند. »سفر خیلی 
خوبی بــود، هرچند فکر می کردم تعــداد زیادی از این 
50 نفر به جــام جهانی می آیند اما این نوع مســافرت 

هم جذابیت هــای خاص خــودش را داشــت و اتفاقاً 
خاطره ســازی ها را هم بیشــتر کرد.« می گوید یکی از 
اتفاقات خوب آن دو سه هفته آشنایی با بچه های ایران 
کیش بوده... از سختی های روســیه پرسیدم که گفت: 
»فاصله دور شــهرهای روســیه از یکدیگر رفت و آمد 
را ســخت می کرد اما به هر حال هتل، گشــت و گذار، 
تفریحات و سه مســابقه ای که از نزدیک دیدیم تمامی 

آنها لحظات خاطره انگیزی را رقم زدند.«
از یوارپور درباره همسفران برنده پات که به جام جهانی 

آمدند نیز سوال کردم که پاســخ داد: »من، رضا امیری، 
علی سهراب پور و حبیب ماهرویان همیشه با هم بودیم و 
تفریحات مان نیز مانند یکدیگر بود. خاطرات خوبی با آقا 
حبیب داریم! رضا امیری و علی سهراب پور هم پسرهای 
خوبی بودند، با همان شیطنت های خاص که سفر را برای 

آدم خوش تر می کند.«
از او درباره ســاخت آن کلیپی که هم به مشــکالت 
مردم خوزستان اشاره داشت و هم سفر او به جام جهانی 
می پرســیم: »این ایده کار امیر اطهر سهیلی از بچه های 
روابط عمومی ایــران کیش بود، وقتــی کلیپ را خودم 
هم دیدم شوکه شــدم. فکر نمی کردم این قدر تاثیرگذار 
ســاخته شــود. از این کلیپ خاطره هم دارم؛ شب اولی 
بود که از روسیه به اهواز برگشــتم، امیر اطهر پیغام داد 
و گفت می خواهم برایم یک کار انجام دهی، به شــوخی 
گفتم اینجا هم دست از ســرما برنمی داری؟ گفت فقط 
یک متنی را باید با »ویس« ضبط کنی برای من بفرستی 
و آن متن آخر کلیپ را که می گویم »سفر خیلی خوبی 
بود ولی هیچ جا خانه خود آدم نمی شود...« برایم فرستاد 
و من با صدای خودم آن را فرستادم. تصاویری را هم که 
قبل از رفتنم به روســیه در اهواز در یک روز گرفته شد 
با آن تصاویری که در روســیه داشــتم کنار هم گذاشت 
و نتیجه اش ســاخت یک کلیپ بود که به نظرم بســیار 

جذاب آمد.«
یوارپورطرفی از حضور پژمان جمشــیدی هم در بازی 
ایران-اســپانیا و ایران-پرتقال همراه با تیم ایران کیش 

می گوید و دیداری که با او داشتند.

جام جهانی خیلی وقت است که تمام شده 
اما هنوز مزه اش زیر زبان مسافران پات 

شیرینی می کند. »کازان«، »سن پترزبورگ« و 
»سارانسک« تاریخ را جلوی چشمت می آورد. 

تو هم می شوی بخشی از آن، درست مثل 
فیلم های سیاه و سفید. آن جاها بوی کهنگی 

می دهد، بوی قدمت، بوی هنر. می گویند 
سن پترزبورگ شهری است که اگر بخواهی 
همه جای آن را ببینی 11 سال طول می کشد
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از آن تلفن ها و استرس ها

اما همه چیز به این ســادگی ها که به چشــم می آید 
هم نیســت. آن روزها برای گروه ایــران کیش روزهای 
پراسترس و چه بسا پردردسری هم بود؛ قبول مسئولیت 
برای به ســرانجام رســاندن چنین کمپینی بدون شک 
دشواری ها و مشکالتی دارد که شاید نگاهی کوتاه به آنها 

خالی از لطف نباشد.
امیرحســین صادقیان از کارشناســان روابط عمومی 
ایران کیش یکی از کســانی اســت که از همــان اوایل 
شکل گیری کمپین هم در جریان امور قرار داشته و هم 
مسئولیت هایی بر دوشش بوده. یکی از آن کارها تماس 
و اطالع رسانی به برندگان قرعه کشــی و تدارک و تهیه 
مدارک مربوط به این ســفر اســت. صادقیان در این باره 
می گوید: »پیدا کردن هر 50 برنده با شــماره تلفن هایی 
که ممکن اســت بعضاً واگذار شده باشند یا اینکه فرد از 
آن به عنوان خط پاســخگویی به شــماره تلفن ها کمتر 
استفاده کند کار ساده ای نیست. البته در کنار این موضوع 

واکنش های بعضی از برندگان نیز جالب بود.«
اما داســتان صادقیان و بچه های تیم روابط عمومی از 
جایی سخت و پراسترس می شود که خیلی کارها را باید 
دقیقه 90 انجام دادند؛ او می گوید: »اتفاقاً یکی از کسانی 
که به طــور جدی مصر بود به جــام جهانی بیاید همان 
کسی اســت که دیرتر از همه تلفن خودش را جواب داد. 
گویا تلفن او فقط برای کار پرداخت استفاده می شد و خط 
دیگری داشت؛ اما آدم خوش سفری بود )این را که گفت 

می خندد(.«
او در ادامه از انصراف یکــی از برندگان جام جهانی در 
حالی که تمام مدارکش را برای شــرکت فرستاده بود و 
دردسرهای آن نیز می گوید، به خصوص اینکه پیشتر او به 
عنوان سرگروه »فن آی دی جام جهانی« معرفی شده و 

باقی برندگان متقاضی سفر نیز زیرگروهش بودند.
صادقیــان ادامــه می دهــد: »از طرفی در ابتــدا قرار 
بــود »وی اف اس گلوبال« )بزرگ ترین شــرکت خدمات 
برون ســپاری ویزا( یونان فن  آی دی هــا را صادر کند اما 
دست آخر وی اف اس گلوبال دانمارک با چند بار مراجعه و 
رفت و آمد و ماجراهای سخت این کار را انجام داد. البته 
بعدتر که به روسیه رفتیم فهمیدیم این همه دردسر هم 
برای فن آی دی گرفتن در ایران الزم نبود! مشــکالت و 

مسائل ارزی نیز که جای خود.«
صادقیان در کنار امیر اطهر سهیلی مستندسازی های 
روســیه و جام جهانی را هم بر عهده داشــته اســت. از 
این موضوع که می پرســیم می گوید: »از ســختی حمل 
دوربین های فیلمبــرداری از لحاظ حجمــی و وزنی در 
ترانســفرهای زمینی که بگذریم، تصویربرداری در آنجا 
دردســرهای خاص خودش را داشت. )دوباره می خندد!( 
با این حال همراهی برنــدگان پات در جام جهانی کارها 
را آســان تر کرد، تقریباً در آنجا تبدیل به یک گروه شده 
بودیم. به تدریج تجربه سفرهای گروهی و قوانین نانوشته 
آن را پیدا کردیم. بیشتر بچه های جام جهانی پات سعی 

کردند اجازه ندهند کاری روی زمین بماند.«
مثل باقی کسانی که به سفر جام جهانی رفتند از او هم 
خواستم یک خاطره بگوید: »اگرچه به نظر می آید روسیه 
تجربه چنین مراسمی با این حجم کاری را- در عین حال 
که مردم خوش برخوردی دارد- نداشــت و گاهی وقت ها 
ازدحام جمعیت چک کردن مســافران و... خسته کننده 
می شد، اما در کنار این موضوع ویژگی های بسیار مثبت 
هم به چشم می خورد. شــاید یکی از خاطره های جالب 
یکی از تاکسی هایی بود که سوارش شدیم؛ ضبط راننده 
آهنگ یکی از خواننده های ایرانی را پخش می کرد. خود 

راننده هم پابه پای او می خواند. اولش فکر کردیم یک نوع 
خوشامدگویی و سورپرایز برای ماست که ایرانی هستیم، 
در حالی که واقعاً در ابتدا او نمی دانست ما ایرانی بودیم.«

خاطرات امیر
مگر می شود به همین راحتی از لهجه شیرین، هیجان 
دلنشــین و حرف زدن های پرحرارت امیر اطهر سهیلی 
مستندساز جام جهانی پات هم به راحتی گذشت؟ کسی 
که معلوم اســت می تواند از شب تا صبح برایت بگوید تو 
گوش دهی، بخندی، خســته هم نشوی. سهیلی شروع 
می کند به خاطــره گفتن، خاطره های تلخ و شــیرینی 
کــه در حین اتفاق افتادن تصویربرداری هم می شــدند! 
هم عصبانیت ها، هم دلواپســی ها، هم شــادی ها؛ همه 
روی دوربین امیر اطهر به ثبت رســیده اند. درست مثل 
ماجراهای بازی اول ایران-مراکش از گم شدن فن آی دی 
پاســپورت و بلیت رضا امیری در فاصله اندکی مانده به 
شروع بازی بگیرید تا نماز و آیه خواندن برای سبز شدن 
چراغ قرمزهــای ترافیک خیابان. از مرام گذاشــتن های 
همراهان »امیری« برای اینکه با هم به بازی برســند تا 
گم شدن حبیب ماهرویان قبل از مسابقه، آن قدر درباره 
دیدن بازی اول ناامیــدی بود که برندگان پات هر یک با 
خودشان می گفتند اگر ایران یک بازی موفق داشته باشد، 
آن هم بازی ایران-مراکش است که دست آخر نمی توان 
آن را دید. اما اتفاقی که در نهایت افتاد پیدا شدن حبیب 
چند ثانیه قبل از شروع بازی و البته یافتن مدارک و اسناد 
رضا امیری و بازگشــتش به اســتادیوم بود. جالب اینکه 
تنها فردی که از دیدن بخشی از بازی محروم ماند یاسر 
یوارپور بود، کسی که زودتر از همه به استادیوم رسید ولی 
چون فکر می کرد دوستانش به استادیوم نیامده اند بیرون 

از استادیوم منتظر بود!
این فقط یک نمونه از خاطراتی اســت که ســهیلی 
تعریــف کرد و ما هــم آوردیم وگرنه این مستندســاز 
مشــهدی کلی خاطره برای گفتــن دارد. البته ناگفته 
نماند کــه بســیاری از اتفاقــات دیگر روســیه روی 
لحظه نگار دوربین سهیلی نقش بســته اند و قرار است 

سورپرایز باشد تا زمان انتشار...
»کنتراســت آدم ها متفاوت و جذاب بــود. همراهانی 
که اخالق متفاوتی داشــتند امــا مرام های خاصی هم از 
خود نشان می دادند. یاسر اهل فداکاری بود، بقیه بچه ها 
هم او را همراهــی می کردند؛ مثاًل همیشــه همراه من 
و امیرحســین )صادقیان( باید چندین وســیله سنگین 
برای فیلمبرداری می بود کــه بچه های پات به ما کمک 
می کردند.« این هم یکی دیگر از بخش های صحبت های 

امیر اطهر بود.
از او می پرســم آیــا در فیلمبرداری هایشــان بــه 
محدودیت هایی نیز برخورده انــد: »تصور می کردیم که 
دوربین ما را برای ورود به اســتادیوم راه ندهند اما اصاًل 
این طور نبود هرچند از ورود پرچمی که تهیه کرده بودیم 
به دلیل انــدازه آن جلوگیری کردند و مــا هم پارچه را 
چندتکه کردیم و به ورزشگاه بردیم؛ اما از لحاظ کاری و 

تصویربرداری های مختلف مان مشکل قانونی نداشتیم.«
یک چیز دیگر! امیر اطهر عالوه بر این، دل نوشــته ها و 
خاطرات جام جهانــی را روی کاغذ هم آورده و در برخی 

مطبوعات نیز منتشر کرده است.

پرچالش
اما رضا احمــدی مدیر روابط عمومــی ایران کیش، 
مدیریت کمپین، بیش از هرکــس دیگری چالش ها و 
دشــواری ها را می داند و آنها را به چشم دیده است. او 

در این باره می گوید: »طبیعتاً انتخاب چنین کمپینی با 
ریســک همراه بود. یکی از دالیل آن نیز این است که 
در چنین برنامه هایی همه عوامل دســت برگزارکننده 
نیســت و خیلی مســائل دیگر در آن دخیل هستند؛ 
تصور کنید می خواهید عده ای را به یک کشــور دیگر 
برای رویداد جام جهانی ببرید. در اینجا غیر از خودتان 
فدراسیون، کشور مقصد، افرادی که می خواهند به سفر 
بیایند و... تمام این مسائل نقش دارند و باید با یکدیگر 

هماهنگ شوند تا کمپین موفق شود.«
او با تمامی این احــوال می گوید کــه جذابیت این 

کمپین به سختی هایش می چربید.
احمدی ادامه می دهد: »ما از همــان روز اول فرض 
را بر این گرفتــه بودیم که هر 50 نفری که نام شــان 
به عنوان برنده از قرعه بیرون می آید ســفر به روســیه 
را انتخاب می کننــد؛ یعنی طبیعتاً ایــران کیش باید 
این آمادگی را می داشــت که اگر هر 50 برنده بگویند 
ما ســفر را به دریافت هزینه آن ترجیح می دهیم، این 
امکان را برای تمامی آنها فراهم کند. برای این کار چند 
چالش وجود داشــت. یکی از این مشکالت تهیه بلیت 
مسابقات بود. بلیت مســابقات اسم و شماره پاسپورت 
می خواهــد و طبیعتاً ما که باید قبل از قرعه کشــی ها 
بلیت ها را آماده می کردیم نه اســم فردی را که به جام 
جهانی می رفت داشتیم و نه پاسپورتی. این یک مشکل 
بزرگ بود اما با رایزنی دوســتان مان سرانجام توانستیم 
50 بلیت رزرو کنیم. مساله دوم رزرو هتل بود که باید 
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هرچه سریع تر نسبت به آن اقدام می شد وگرنه با توجه 
به شــرایط جام جهانی هتل دیگری بــرای رزرو باقی 
نمی مانــد. از طرفی بلیت هواپیما نیــز هر روز گران تر 
می شد. با تمامی این مسائل مواردی را که نیاز بود تهیه 
کردیم. بعد از آنکه اســامی مرحله دوم قرعه کشی نیز 
اعالم شد بســیاری از 50 برنده از ما مهلت فکر کردن 
درباره انتخاب جام جهانی یــا دریافت هزینه پرداخت 
سفر خواســتند. آنها حق داشــتند اما از این طرف نیز 
ما فرصتی برای صبر کردن نداشــتیم. این را هم بگویم 
که در این بین بودند کسانی که در ابتدا گفتند به جام 
جهانی می آیند و ایران کیش بلیت مسابقه، بلیت رفت 
و آمد و هتل را برایشان آماده کرد اما متاسفانه یکباره 
انصراف دادند و ما مجبور شــدیم ایــن زیان را تحمل 

کنیم.«
او اظهــار کرد: »ســرانجام از بیــن 50 برنده نفرات 
قطعی برای ســفر به جام جهانی مشــخص شدند. از 
طرفی ما یک تیم مستندساز هم در جام جهانی همراه 
با خود داشتیم. به عنوان یک سرپرست نسبت به همه 
همراهان در این ســفر احساس مسئولیت می کردم که 
مبادا اتفاق یا مشــکلی برای آنها در هتل، رفت و آمد، 
پذیرایی ها و... رخ دهد. در طول جام جهانی نیز به چند 
مشکل برخوردیم که مشــکالت کوچکی نبودند؛ مثاًل 
مشکالتی که به خاطر شلوغی آنجا و ناهماهنگی هایی 
که در روســیه وجود داشــت و حتی نوع نگاه آنها به 
ایرانیان پدید آمد، اما در مجموع ســفر ما سفر خوبی 

بود.« مدیر روابط عمومی ایران کیش این را هم اضافه 
می کند: »همــه چیز طبق پیش بینی مــا پیش نرفت 
اما همه اتفاقات مدیریت شــد تا در نهایت کار به سود 
ایران کیش تمام شــود. در حال حاضر نیز کاماًل از این 
کمپین راضی هستم، فکر می کنم این موضوع در مورد 
دوســتانی که برنده شــدند و به جام جهانی آمدند نیز 
صدق می کنــد. به نظر می آید ســازمان نیز از کمپین 
رضایت داشــته باشــد. نکته دیگری هم که باید اضافه 

کنم این است که ایران کیش جزو معدود شرکت هایی 
بود که برندگان را خود به جام جهانی برد و فقط روی 

کمک هزینه سفر تاکید نداشت.«
از احمدی می پرسم اگر قرار باشد کمپین مشابهی در 
این زمینه برگزار شود، باز هم با توجه به مشکالت پیش 
روی آن این کار را انجام خواهید داد، که می گوید: »با 
تجربه ای که به دست آوردیم این گونه کمپین ها را بهتر 
می توان مدیریت کرد، این برنامه آن قدر جذاب هســت 

که دوباره تکرار شود.«
اما آیا برنامه ای هــم در این باره وجود دارد؟ احمدی 
پاســخ می دهد: »برای جام ملت های آســیا فکرهایی 
شــده اســت اما هنوز تصمیم قطعــی نگرفته ایم. در 
تیزر تبلیغاتی پات از تلویزیون گفته شــده که منتظر 

خبر های خوشی برای جام ملت ها باشید.«
از صحبت هــای مدیــر روابط عمومی ایــران کیش 
مشــخص اســت که هنوز به تــم فوتبالی و ورزشــی 
کمپین هــای پات توجــه خاصی وجــود دارد. هرچند 
احمدی به این نکته نیز اشاره می کند: »اساساً این گونه 
کمپین هــا به دلیل عالقــه مردم به فوتبــال و ورزش 
جذابیت های خاص دارد هرچند ما کمپین های دیگری 
را هم در نظــر گرفته ایم و فقط بر ایــن نقطه متمرکز 

نشده ایم.«
و کمپیــن جــام جهانــی پــات این گونه بــا همه 
خاطره ســازی ها، سختی ها و خوشــی ها و کلی تجربه 

به پایان رسید.

در اوج مشکالت خوزستان و ریزگردها و 
بی آبی های این شهر یک کلیپ از ایران کیش 
و یکی از برندگان جام جهانی روسیه پخش 
شد که خیلی ها را نیز تحت تاثیر قرار داد. 

کلیپی که درد اهواز و این روزهایش را در خود 
داشت. این برنده خوزستانی کسی نبود جز 

یاسر یوار پور طرفی. کسی که قسمت شد تا 
بار و بندیلش را برای چند روز از خانه ببندد و 

رهسپار سن پترزبورگ شود
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باران پات در تابستان
تابســتان که می شود طبق یک وعده چندساله موسم 
نمایشگاهی می رسد که آن را بزرگ ترین رویداد تجاری 
در عرصــه تولید و عرضه محصــوالت و خدمات صنایع 
الکترونیک و کامپیوتر کشــور می نامند. نمایشگاهی که 
قرار است محلی باشد برای یک حضور چشمگیر، حضور 
چشمگیر تمام کســانی که در این حوزه دستی بر آتش 

دارند و صدالبته مخاطبان آنها. 

»الکامپ« و نمایشگاه بین المللی تهران
ششــم تا نهم مرداد اســت؛ اگر گذرت به نمایشگاه 
دائمی تهران بیفتد، قبل از هر چیز ماشین های حمل و 
نقل الکامپ که برای هدایت بازدیدکنندگان به سالن های 
نمایشــگاه تدارک دیده شــده نظرت را جلب می کند. 
ماشین هایی که در سرتاسر آنها تصاویر پژمان جمشیدی 
ســفیر برند ایران کیش، پات و شــماره #788* برای 
دانلود این نرم افزار، حک شده است. موضوع این تصاویر 
هم کمپین پات اســت. با این مضمون که هر نصب پات 
و معرفی آن به شــخص دیگر 788 تومــان کیف پول 

الکترونیکی شما در پات را شارژ می کند. 
اندکی بعد جوانان ســبزپوش کاغذ به دست تو را که 
ببینند پیشت می آیند و با یک سوال باب گفت وگو را باز 

می کنند: »شما با نرم افزار پات آشنایی دارید؟« 
اگر پاســخت منفــی باشــد، می توانند ســیر تا پیاز 
این اپلیکیشــن را برایت توضیح دهند. اگر خواســتی، 
اپلیکیشن را نصب می کنی و حتی می توانی با نصب آن 
برای خوردن یک قهوه یا یک بستنی و استفاده از امکان 

QRکد این نرم افزار به کافه پات ایران کیش بروی!

بفرمایید کافه پات 
بله! کافه پات! این بار در غرفــه ایران کیش عالوه بر 
ارائه محصوالت این شــرکت، یک محــل با عنوان کافه 
پات تدارک دیده شده است؛ درست مثل کافی شاپ ها، 
سفارشت را می دهی و منتظر دریافت خریدی که کردی 

می مانی... اما پرداخت آن با اســتفاده از گوشی همراه، 
پات و امکان QRکد این نرم افزار صورت می گیرد. 

کمپین پات در نمایشگاه بروبیایی دارد، همان طور که 
گفته شــد به ازای هر نصب پات و معرفی آن به شخص 
دیگری که این نرم افزار را نصب کند معادل 788 تومان 
کیف پول الکترونیکی تان در پات شــارژ می شود، با این 
اوصاف اگر در روزهای الکامپ در نمایشگاه باشی، فقط 
کافی است به کافه پات بروی و با استفاده از شارژ کیف 
پول و QRکد پات خرید در کافه پات را تجربه کنی. البته 
این پرداخت از طریــق کارت الکترونیکی و QRکد نیز 

امکان پذیر است. 
کاماًل معلوم اســت که ایــران کیش در کنار ســایر 
محصوالت این شرکت برنامه های خود را در الکامپ روی 

پات متمرکز کرده است. 
تــا جایی که در دومیــن روز نمایشــگاه ایران کیش 
بخشــی از جدیدترین امکانات اپلیکیشن پرداختی پات 
را در مقابل چشم خبرنگاران و دوربین عکاسان رونمایی 

می کند.

رونمایی از جدیدترین امکانات پات 
پیمان طبری، معاون فناوری اطالعات ایران کیش، در 
مراسم رونمایی روز دوم این نمایشگاه از امکان پرداخت 
مبتنی بر QRکد در این اپلیکیشن یعنی همان موضوعی 
که درباره اش پیشــتر در ماجرای کافه پات گفته بودیم 

خبر می دهد.
طبــری دربــاره تفــاوت این امــکان پات با ســایر 
اپلیکیشن های مشــابه نیز می گوید: »ایران کیش برای 
تمام پذیرنده های خود QRکد تعریف کرده است، به این 
ترتیب مشتریانی که اپلیکشین پات را روی گوشی های 
خود نصــب کرده اند می توانند از QRکــد پذیرنده برای 
پرداخت استفاده کنند. از سویی دیگر این امکان فراهم 
شــده اســت تا پس از پرداخت از طریــق QRکد، پوز 
پذیرنده رســید خرید را چاپ کند و در اختیار مشتری 

قرار دهد. این امکانی است که باعث خواهد شد یک گام 
دیگر به سمت حذف کارت فیزیکی پیش رویم.«

حرف های طبری که تمام می شــود نوبت به شــهره 
آقابابایی مدیر پروژه پــات و قائم مقام فناوری اطالعات 
ایران کیش می رســد، کســی که با نمایش نحوه کار 
این امــکان برای خبرنــگاران تاکید می کنــد از آنجا 
که برای تمام پذیرندگان برچســب QRکــد که نماد 
ترمینال و پوز پذیرنده اســت تامین شده، همه کسانی 
که می خواهند از پوز پذیرنده استفاده کنند ولی کارت 
بانکی ندارند قادر خواهند بود از طریق اپلیکیشن پات 
و منو پرداخت و کدخوان QR خرید مورد نظر خودشان 

را انجام دهند.
فرهاد وکیلیان معاون توســعه بــازار ایران کیش نیز 
در این مراســم از دیگر امکانات ایــن نرم افزار صحبت 
می کند. او می گوید: »از این پس کاربران پات می توانند 
مستقیماً از طریق رجا خرید بلیت قطار را بدون واسطه 
انجام دهند. بدین شــکل جلو هزینه های بیشتر برای 
مشتری یا برخی سوءاســتفاده ها در این زمینه گرفته 

می شود.«
وکیلیان ادامه می دهد: »خرید بلیــت هواپیما نیز از 
طریق این اپلیکیشــن با کمترین واســطه های ممکن 
صورت می گیرد و مطمئن هســتم ایــن موضوع برای 
کاربران پات هم توجیه اقتصــادی دارد هم توجیه فنی 
و زمانی. این امکان از طریق منو گردشگری پات فراهم 

شده است.«
معاون توسعه بازار ایران کیش به امکان خرید هر نوع 
بیمه نامه که نیاز به مراجعه حضوری ندارد در اپلیکیشن 
پات اشــاره می کند و می گوید: »این سرویس از یک ماه 
پیش راه اندازی شده است. پات انواع بیمه ها را با بهترین 

شرایط در اختیار کاربران قرار داده است.«

نسخه ویندوزی پات هم به بازار آمد
اما این رونمایی پایان ماجرا نیســت، در روز سوم این 

نگاهی به حضور ایران کیش در نمایشگاه الکامپ 24
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نمایشــگاه باز هم جمع خبرنگاران بــرای یک رونمایی 
دیگر در غرفه ایران کیش جمع است. کنجکاوی آنها با 
حضور مهدی پاکدل سفیر فرهنگی و پژمان جمشیدی 
ســفیر برند این شــرکت در غرفه دوچندان می شود؛ با 
حضور این دو، غرفه پات شلوغ تر از همیشه شده است و 
البته آوردن یک کیک در این رونمایی نیز نظر برخی از 

عکاسان مراسم را به خود جلب کرده است.
تا اینکه پیمان طبری معــاون فناوری اطالعات ایران 
کیش تولد اولین نسخه ویندوزی یک نرم افزار پرداخت 
الکترونیکی در کشور را به حاضرین تبریک می گوید. این 
یعنی نسخه ویندوزی پات به بازار آمده است: نخستین 
نرم افزار پرداخــت الکترونیکی کــه قابلیت نصب روی 

ویندوز را دارد. 
پیمان طبری معاون فناوری این شــرکت در این باره 
می گوید: »اپلیکیشــن نسخه ویندوزی پات از هم اکنون 
روی "ویندوز استور" قرار گرفته است و تمام کسانی که 
ویندوز 10 و گوشــی ویندوزی دارند با رفتن به "ویندوز 
استور" و نصب اپلیکیشــن پات می توانند از این نرم افزار 
روی دســکتاپ های کامپیوتــر یا گوشــی های موبایل 

استفاده کنند.«

طبری تاکید می کند: »نســخه وینــدوزی پات همه 
امکانات اپلیکیشن های اندرویدی و آی اواس را دارد.«

صــادق فرامرزی مدیرعامل ایران کیــش نیز با بیان 
اینکه امیدوار اســت ایران کیش همواره طبق وعده ای 
که داده شــده پیش رود اظهار می کنــد: »می خواهیم 
روزبه روز با توســعه محصول و افزایش سطح سرویس 
کیفیت و خدمات مان را اضافــه کنیم و این ضمانت را 
می دهیم کــه از پذیرندگان و دارنــدگان کارت و همه 
کســانی که اپلیکیشــن موبایلی ایران کیش را دارند 
حمایت کنیم.« او از تیم فناوری اطالعات ایران کیش 

و شهره آقابابایی مدیر پروژه پات نیز قدردانی می کند.
نوبــت به پژمان جمشــیدی که می رســد اول کیک 
رونمایی از نخســتین نرم افزار پات را می برد و بعد از آن 
با بیان اینکه حدود یک سال است با ایران کیش و پات 
همکاری می کند می گوید: »از این پس هر زمان که ایران 
کیش کارهای مهمی مثل کارهای امروز انجام دهد اینجا 
خواهم بود و آرزو دارم شــاهد موفقیت های بیشتری از 
این شرکت باشیم و قاطعانه می گویم که به این همکاری 

یک ساله ام افتخار می کنم.«
مهدی پاکدل ســفیر فرهنگی ایران کیش نیز پشت 

میکروفن می رود و همراه با تشویق حضار اظهار می کند: 
»خوشحال هستم که با یک شرکت اقتصادی کار می کنم 
که به مســئولیت های فرهنگی و اجتماعی نیز بســیار 
اهمیــت داده و آن را جزو دغدغه هایــش می داند. این 
همان عاملی است که باعث شده با ایران کیش به عنوان 

مشاور فرهنگی همکاری داشته باشم.«
در پایان هم نوبت به شهره آقابابایی قائم مقام فناوری 
اطالعات ایران کیش و مدیر پروژه پات می رســد، کسی 
که از حضور خبرنــگاران، پژمان جمشــیدی و مهدی 
پاکدل تشــکر می کند و می گوید: »امیدوارم تا انتها به 

وعده هر یک ماه یک اتفاق تازه برای پات ادامه دهیم.«
الکامپ در چهــار روز برگزاری اش فرصت خوبی برای 
پات بود برای اینکه در این نمایشــگاه هم خودی نشان 
دهد و هم اینکه شعار هر ماه یک امکان جدید را در این 
راستا تحقق بخشــد. رونمایی از چند امکان جدید پات 
در الکامپ در حالی صورت می گیرد که پیشــتر امکان 
چندزبانه کردن این نرم افزار، در دسترس قرار دادن این 
اپلیکیشن برای روشندالن و فراهم آوردن امکاناتی مانند 
پات سالمت یا امکانات ویژه گردشگری از وجه تمایزات 

این اپ با نرم افزارهای مشابه به شمار می آمد.
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در نمایشگاه امسال الکامپ، ایران کیش تمرکز 
خاصی روی اپلیکیشن خود و معرفی آن داشت، 
فکر می کنید تــا چه اندازه در ایــن کار موفق 

بودید؟
از ابتدای امســال تمام برنامه ریزی ما بر توســعه 
بیشــتر خدمات پات بود و بدیهی اســت که باید 

از هــر پلی برای اطالع رســانی در ایــن زمینه به 
مردم نیز اســتفاده کرد. معموالً در اواســط سال 
یک رویداد مهــم به نام الکامپ برگزار می شــود، 
رویــدادی شناخته شــده که در آن شــرکت های 
مختلف با موضوعیت الکترونیــک و پرداخت دور 
هم جمع می شــوند و قابلیت ایــن را هم دارند تا 

عموم را برای بازدید از این نمایشگاه به سمت خود 
جلب کنند. به هر حال مردم از دستاوردهای فنی 
این شرکت ها مطلع می شــوند. از همین رو ایران 
کیش نیز که روی اپلیکیشــن پات چند سرویس 
جدید ارائه داده است بر آن شد تا در این نمایشگاه 

با تمرکز روی پات گام بردارد.
از سرویس QRکد شروع کنیم، سرویسی که در 

روز دوم این نمایشگاه رونمایی شد. 
روش پرداخــت از طریق QRکــد در این نرم افزار 
منطبق بر اســتانداردهای روز دنیــا و همین طور 
قوانین و مقررات داخلی پیاده ســازی شده است. 
این پیاده ســازی به نحوی صورت گرفته که برای 
پذیرنده ها و صاحبان کســب و کار مطلوب باشد. 
QR از آنجا که بــرای تمام پذیرندگان برچســب

کــد را که نمــاد ترمینــال و پوز پذیرنده اســت 
تامین کرده ایم، همه کســانی کــه می خواهند از 
پوز پذیرنده اســتفاده کنند اما کارت بانکی ندارند 
قــادر خواهند بود از طریق اپلیکیشــن پات و منو 
پرداخت و کدخوان QR خریــد مورد نظر خود را 

انجام دهند.
برخــی نرم افزارهــا این امکان را پیشــتر هم 
داشته اند، بنابراین پرسش اینجاست که ویژگی 
این سرویس نسبت به نمونه های مشابه چیست؟

بیش از همه user friendly بودن این ســرویس 
مورد توجه مخاطب قرار گرفته و از طرفی سرعت 
و امنیتی که برای این روش پرداخت پیاده ســازی 
شده قابل توجه اســت. یکی از خصوصیات دیگر 
این سرویس آن اســت که در انتهای تراکنش به 
شما رســید فیزیکی هم داده می شــود؛ یعنی با 
اینکه تمام تراکنش در بســتر موبایل و به صورت 
مجازی شــکل می گیــرد ولی پذیرنــده می تواند 
از طریق پــوز و برقراری ارتباط بــا این تراکنش 
موبایلی رســید خرید را چاپ کنــد و در اختیار 
مشتری قرار دهد، هرچند رســید مجازی نیز در 

این اپلیکیشن وجود دارد.
به غیراز QRکــد امکانات دیگری هم در این روز 

رونمایی شد.
بحث امــکان خرید بلیت قطار مســافربری رجا از 

طریق اپلیکیشن پات یکی از این سرویس ها بود.
خدمــت جدیــد دیگر پــات، خرید بیمه اســت. 
مشتریان ظرف مدت کوتاهی می توانند برای تمام 
بیمه هایی که نیاز به مراجعه حضوری ندارند اقدام 
و از طریق اپلیکیشن پات آنها را خریداری کنند. 

از جمله دیگر امکانات پات که در نمایشــگاه از آن 
رونمایی شد امکان خرید بلیت هواپیما و رزرو تور 
از طریق اپلیکیشــن پات است. البته این امکان از 

چند ماه پیش روی پات قرار گرفته بود.
رونمایی از نســخه ویندوزی پات و نحوه اجرای 
این رونمایی نشان می داد که این سرویس برای 

ایران کیش اهمیت خاصی دارد.

مدیر پروژه پات:

برنامه ما توسعه خدمات پات است

نمایشــگاه الکامپ امســال برای ایران کیش ویژه پات و ســرویس های جدید آن بود. از 
لباس های سبز جوانانی که در حوالی نمایشــگاه ایستاده بودند و به مردم از این اپلیکیشن 
می گفتند تا ماشــین های رفت و آمد الکامپ که با تصاویر پژمان جمشیدی سفیر برندینگ 
ایران کیش و تشــویق مردم به نصب پات جلوه می کرد. غرفه ایران کیش نیز در این روزها 
محل چند رونمایی از ســرویس های جدید پات بود، از نسخه ویندوزی پات گرفته تا امکان پرداخت مبتنی 
بر QRکد. از همین رو به سراغ شهره آقابابایی قائم مقام فناوری اطالعات و مدیر پروژه پات رفتیم و درباره 

آخرین امکانات این نرم افزار پرسیدیم.
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رونمایی از نسخه ویندوزی پات به عنوان نخستین 
نرم افــزاری که ایــن امکان را فراهم کرده اســت 
برای شرکت بسیار مهم بود، از همین رو به شکل 
ویژه با حضور پژمان جمشــیدی سفیر برند پات و 
مهدی پاکدل سفیر فرهنگی ایران کیش به همراه 
مدیرعامل محتــرم شــرکت و در حضور اصحاب 
رســانه از این نرم افزار رونمایی شــد. از هم اکنون 
کاربران پات می توانند از نسخه ویندوزی پات چه 
روی گوشی چه روی دسکتاپ های کامپیوتری شان 
استفاده کنند. بی تردید این یک مزیت بزرگ است 
که می تواند مورد استقبال جدی مردم قرار گیرد. 
اکنون همه می توانند روی کامپیوترهای شــخصی 
خود نیز از این اپلیکیشــن بهــره ببرند و عملیات 
انتقال وجه، خرید شــارژ و اینترنــت و پرداخت 
قبض را با همان ســرعت و کیفیت نسخه موبایلی 

انجام دهند.
خیلی ها می گویند نسخه های قابل نصب ویندوز 
برای اســتفاده از پیام رســان ها از اهمیت قابل 
توجهی برخوردار اســت، اما چرا از سوی ایران 
کیش چنین موضوعــی درباره نرم افزار پرداخت 

یک ضرورت در نظر گرفته شده است؟
دلیل اینکه نسخه ویندوزی برای پیام رسان ها مهم 
است این است که شما با یک صفحه مانیتور پشت 
سیستم خود، در هر محیطی، می توانید پیام هایتان 
را توأم با کاری که با کامپیوتر خود انجام می دهید 
ارسال کنید. بنابراین نسخه ویندوزی هم به لحاظ 
بصری و هم اینکه به کار شما در زمان استفاده از 
کامپیوتر لطمه نمی زند مورد استقبال قرار گرفته 
است. در مورد پرداخت الکترونیک نیز همین طور 

است؛ شما پشــت سیستم تان نشســته اید، برای 
لحظاتــی می خواهیــد انتقال وجه انجــام دهید، 
اکنون پات این امکان را برای شــما فراهم ساخته 
اســت. ضمن اینکه خیلی از گوشــی های موبایل 
هم ویندوزی اســت و تا همیــن چند وقت پیش 
نمی توانستند اپلیکیشن های پرداخت را روی این 
گوشــی ها نصب کنند اما هم اکنون ایران کیش به 

وسیله پات این امکان را فراهم ساخته است.
می توانید بگویید اســتقبال از نسخه ویندوزی 

پات چگونه بوده است؟
خوشــبختانه از روزی کــه این نرم افــزار را روی 
ویندوز آورده ایم استقبال خیلی خوبی از آن شده 

و بازتاب مطلوبی از آن داشــته ایم. این را از حضور 
مردم در ویندوز اســتور و نصب اپلیکیشــن پات 
می توان فهمید. مهم تریــن ویژگی پات ویندوزی 
این اســت که باز یک روش کاربری آســان برای 

مشتریان فراهم کرده است.
یک زمانی که خیلی هم دور نیست شاید تعداد 
دانلودهای پات به چند هزار هم نمی رســید و 
نســبت به رقبا درصد ناچیزی از سهم بازار را 
به خود اختصاص داده بــود. هم اکنون وضعیت 

چگونه است؟
هم اکنــون تعــداد دانلودهای اپلیکیشــن پات به 
دو میلیون و 500 هزار رســیده اســت و در میان 
اپلیکیشــن های پرداخت در رتبه سوم هستیم. اما 
واقعیت آن اســت که بیش از اینکــه ایران کیش 
به تعداد دانلودهای پات بیندیشــد به کیفیت فکر 
می کند، قطعاً در برنامه های آینده نیز برای ارتقای 
 UX و UI سطح کیفی پات برنامه هایی داریم. روی
محصول و ارتقای آن تمرکز کرده ایم و می خواهیم 
آن را بــرای کاربران مان جذاب تر کنیم. یکســری 
از مزایا را برای کاربران پــات فراهم کرده ایم؛ اعم 
از  تخفیف ها، امتیازات و اینکه بتوانند با اســتفاده 
بیشــتر از این اپلیکیشــن، ارزش بیشتری کسب 
کنند. در کنار این موضوع یکسری از سرویس هایی 
را هــم که در حال حاضر وجــود دارد اما از طریق 
پات با کیفیت و امکانات بیشــتری قرار اســت به 
مردم داده شــود بگذارید؛ مثل فروش بســته های 
اینترنتی برای کاربران پات، بســته های ویژه ای که 
دارای امکاناتی با قیمت پایین تر و تخفیف هستند 
تا کاربران بتوانند آنها را خریداری و استفاده کنند.

روش پرداخت از طریق QRکد در این 
نرم افزار منطبق بر استانداردهای روز دنیا 
و قوانین و مقررات داخلی پیاده سازی شده 

است. از آنجا که برای تمام پذیرندگان 
برچسب QRکد را تامین کرده ایم، همه کسانی 
که می خواهند از پوز پذیرنده استفاده کنند اما 
کارت بانکی ندارند قادر خواهند بود از طریق 
 QR اپلیکیشن پات و منو پرداخت و کدخوان

خرید مورد نظر خود را انجام دهند
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مدیرعامل شــرکت کارت اعتباری ایران کیش ســه 
گفت وگو با سه خبرگزاری انجام داده و نظرش را درباره 
مهاجرت معکوس متخلفان به شــبکه پرداخت، بحث 
انحصــار پی اس پی ها و در نهایت راهکارهای اســتفاده 
از کیف  پول الکترونیکی اعالم کرده اســت. به گفته او 
با افزایش روند نظارتی امیدواریم شــاهد جلوگیری از 
مهاجرت معکوس متخلفان به شــبکه پرداخت باشیم. 
مدیرعامــل ایران کیش در بحــث انحصار پی اس پی ها 
نیز معتقد اســت فین تک ها فرق بزرگی با شرکت های 
پی اس پــی  دارند، کوچک تــر هســتند و دغدغه های 
کمتری دارند و به همین خاطر سریع تر عمل می کنند 
و ما می توانیم به عنوان درگاه در کنار این شرکت ها کار 
کنیم و هر کدام فعالیت مربوط به خود را داشته باشیم. 
از ســوی دیگر صــادق فرامرزی بر این باور اســت که 
مدلی که حدود سه سال قبل برای اصالح نظام کارمزد 
پیشــنهاد داده  و آن طور که باید و شــاید مورد توجه 
مســئوالن قرار نگرفته همچنان می تواند گره گشــای 

معضل نظام کارمزد در کشور باشد.
صادق فرامرزی در گفت وگو بــا ایبنا تاکید کرد که 
اقدامات پیشگیرانه و نظارتی شاپرک و شبکه پرداخت 
در هفته های اخیــر ادامه فعالیت ســایت های قمار و 
شــرط بندی را به شدت مشکل کرده  اســت. به گفته 
او همان گونه کــه انتظار می رفت فعالیــت و تبلیغات 
ســایت های شــرط بندی و قمار، همزمان با مسابقات 
جام جهانی فوتبال، افزایــش قابل مالحظه ای پیدا کرد 
اما از آنجا کــه از مدت ها قبل هماهنگی های بســیار 
خوبی میان تمام دستگاه ها و نهادهای مسئول و مرتبط 
با این حوزه انجام شده  بود، شاپرک توانست اختیارات 
الزم را بــرای برخورد بــا درگاه هــای متخلفی که در 
سایت های قمار مورد سوءاســتفاده قرار می گرفتند به 
دســت آورد تا عالوه بر اقدامات شرکت های پی اس پی، 
با بهره گیری از مدل های کارآمد به طور مســتقیم نیز 
نظارت الزم را بر عملکــرد درگاه ها اعمال و در صورت 

لزوم درگاه های متخلف را مسدود کند.
فرامــرزی در ادامه گفت: »شــبکه پرداخــت نیز با 
بهره مندی از ایــن اختیارات و طــی هماهنگی کامل 
با شــاپرک نسبت به شناســایی و مسدودسازی سریع 
درگاه های متخلف اقدام کرد تــا جایی که در روزهای 
پایانی جام  جهانی رصدها نشان  می داد سوءاستفاده از 
شبکه پرداخت کشور برای تبادالت مالی تقریباً به صفر 

رسیده  است.«

مدیرعامــل ایران کیش ابراز امیــدواری کرد که این 
روند نظارتی همچنان ادامه پیدا کند تا عالوه بر اینکه 
شــاهد مهاجرت معکوس متخلفان به شبکه پرداخت 
نباشیم، سایر بســترهای تبادالت نیز به صورت دقیق 

پایش و پاالیش شوند.

ایران کیش در انتظار مصوبه دولت نبود
در خبری دیگر صــادق فرامــرزی مدیرعامل ایران 
کیش در گفت وگو با خبرنــگار فابانیوز در مورد مصوبه 
اخیر دولت درباره لزوم همکاری بانک ها و پی اس پی ها 
با فین تک ها و خروج شــرکت های پرداخت از انحصار 
گفت: » این مصوبه در حد خبر در رســانه ها منتشــر 
شد و برداشــت های متفاوتی می توان از آن کرد. ایران 
کیش در انتظار مصوبــه دولت نبوده و از مدت ها پیش 
همکاری خود را به صــورت تنگاتنگ با فین تک ها آغاز 

کرده بودیم.«
مدیرعامل ایران کیش اعالم کرد این شرکت در حال 
همکاری با فین تک هاســت و به زودی چند خبر مهم 
در این زمینه از ســوی ایران کیش شنیده خواهد شد 
که این همکاری به شــدت رشد یافته و با چند شرکت 
ارائه دهنده خدمات فین تک مهم همکاری خود را آغاز 
کرده اســت. به گفتــه او  نکته قابل توجــه درباره این 
مصوبه این اســت که گفته شــده انحصار پی اس پی ها 
شکسته می شــود و فرامرزی باور دارد که این موضوع 

مبهم اســت. زیرا در حال حاضر 12 پی اس پی در حال 
فعالیت اند و تعداد آنها زیاد اســت و انحصاری در این 
زمینه وجود ندارد، بر همین اساس هم دالیل طرح این 

موضوع برای مدیرعامل ایران کیش مبهم است. 
فرامرزی تاکید کرد: »اینکه به شــرکت های کوچک 
امکان فعالیت داده شــود اقدامی مثبت و خوب است و 
ما از آن استقبال می کنیم. اما مهم است که این موضوع 
در حد حرف نماند و در عمل هم اثبات شــود و دست 
و پای این شــرکت ها برای دادن مجوز بسته نشود و به 
راحتی و ســهولت به آنها مجوز داده شود تا فین تک ها 
بتوانند رشــد کنند.« به گفته او فین تک ها فرق بزرگی 
با شــرکت های پی اس پی دارند چون کوچک تر هستند 
و دغدغه های کمتری دارند و به همین خاطر ســریع تر 
نیز هســتند و ایران کیش می تواند به عنوان درگاه در 
کنار این شرکت ها کار کند و هر کدام فعالیت مربوط به 

خود را داشته باشند. 
او درباره ارتقای ســهم تراکنش هــای مربوط به این 
شرکت در اردیبهشــت ماه گذشــته گفت: »اقداماتی 
با هدف افزایــش میزان تراکنش هــای کارتخوان های 
فروشگاهی انجام شــد، اقداماتی شــامل قراردادهایی 
کــه با بانک هــای مختلف بســتیم و همچنین رشــد 
کیفی محصوالت شــرکت ایران کیــش که در مجموع 
باعث رشــد و افزایش رتبه ما در میــزان تراکنش های 

انجام شده در اردیبهشت ماه شد.«
فرامرزی تاکید کــرد: »نکته قابل توجه این اســت 
که ما برخالف ســایر پی اس پی ها به هیچ وجه ســراغ 
دامپینگ قیمت نرفتیم و شــاهد آن بودیم که تمایل 
بانک هــا برای همکاری با ایران کیــش به دلیل جنس 
و کیفیت خدمات ما افزایش یافته است. شرکت کارت 
اعتبــاری ایران کیــش در اردیبهشــت ماه 97 با روند 
صعودی نسبت به ماه گذشــته 9.10 درصد سهم بازار 
تعداد تراکنش های کارتخوان های فروشگاهی را به خود 
اختصاص داده و بر سکوی پنجم ایستاده، در صورتی که 
با ســهم 14.75 درصدی و روند صعودی به نسبت ماه 
گذشــته جایگاه دوم در مبلغ تراکنش کارتخوان های 

فروشگاهی را کسب کرده است.«

را  موفقیت  کارت، ضریب  دارنــدگان  رفتار  تغییر 
بیشتر می کند

صادق فرامرزی مدیرعامل ایران کیش و کارشــناس 
حوزه پرداخت  الکترونیکی می گوید مدلی که حدود سه 

| گزارش|

مدیرعامل ایران کیش از مواضع ایران کیش می گوید:

طرح اصالح نظام کارمزد ایران کیش 
راهکاری برای حل این معضل در کشور

موفقیت این مدل مستلزم ضمانت های اجرایی 
در برخورد با متخلفان است. کارمزد دهی 
نباید این بار با دارندگان کارت آغاز شود. 

ارائه نمودارهایی که فقط نشانگر رشد کمیت 
تراکنش هاست باالخره باید یک روز متوقف 
شود. باید متولیان سرانجام بپذیرند گاهی 

شفافیت در آمار در فضای ناکارآمد تنها باعث 
رشد مخرب می شود بدون آنکه به کیفیت یا 

سودآوری فکر کرد
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ســال قبل برای اصالح نظام کارمزد پیشــنهاد داد  و 
آن طور کــه باید و شــاید مورد توجه مســئوالن قرار 
نگرفــت همچنان می توانــد گره گشــای معضل نظام 

کارمزد در کشور باشد.
صادق فرامرزی کارشــناس و فعال حــوزه پرداخت 
الکترونیکــی در گفت وگوی دیگری بــا حکاک درباره 
کیف  پول هــای الکترونیکی و شــیوه های پرداخت در 
این زمینه گفــت: »به عنوان مثال می تــوان به مقوله 
پرداخت با اســتفاده از NFC اشــاره کرد، مقوله ای که 
با وجود ســرمایه گذاری های فــراوان همچنان با عدم 
اقبال مواجه اســت. واقعیت این است که هرچه بیشتر 
با پلتفرم های مبتنی بر NFC آشنا می شویم به جذابیت 
این حوزه از شبکه پرداخت بیشتر پی می بریم اما آنچه 
باعث خمودگی این قسمت شده عدم جذابیت در حوزه 

صادرکنندگی است.«
او ادامه داد: »تا زمانی کــه هیچ فرقی بین پرداخت 
از طریق کیف پول بــا کارت پیش پرداخت بانکی برای 
دارنده کارت ایجاد نشــود نمی توان به موفقیت در این 
حوزه حتی فکر کرد. تا زمانی کــه قیمت تراکنش در 
شــبکه پرداخت بر کیفیت آن بچربد و تــا زمانی که 
رشــد در رتبه در بولتن های اقتصادی بر شرافت فنی 
اقتصادی اجزای شــبکه غلبه کند نمی توان به رشــد 

روش های صحیح پرداخت توجه کرد.«
مدیرعامل شرکت ایران کیش در این باره گفت: »نرخ 
رشد تراکنش های آنالین اکنون به حدی رسیده است 
که بدون شــک باید هرچــه زودتر برای ســوق دادن 
کاربران به ســمت اســتفاده از پول خرد یا کیف  پول 
طرحی اندیشــید و آن را پیاده کــرد. این مدل اگر به 
گونه ای طراحی شــود که دارنــدگان کارت را به تغییر 
رفتار سوق دهد، قطعاً ضریب موفقیت بیشتری خواهد 

داشت.«
فرامرزی در تشــریح مدل پیشنهادی خود که اولین 
بار حدود ســه سال قبل آن را با مســئوالن این حوزه 
در میان گذاشــته بود گفت: »به عقیــده من کارمزد 
هر خریــد کمتر از یک عدد مشــخص را دارنده کارت 
باید متقبل شــود. این عدد می تواند معادل رقم میانه 

خریدهای فعلی باشــد با توجه به اینکه برای محاسبه 
میانه خریدهای شارژ را باید از محاسبات خارج کنیم. 
شاید بر اساس شــناختی که از شرایط پرداخت کشور 
داریم بتوان این عدد را حــدود 50 هزار تومان تعیین 
کرد. پرداخت کارمزد خرید باالتر از این رقم فرضی نیز 

باید بر عهده پذیرنده باشد.«
این فعــال شــبکه پرداخت گفــت: »در اجرای این 
بســته توجه به چند نکته الزم اســت، از جمله اینکه 
ما نمی توانیم به لحاظ شرایط خاص کشورمان مدل ها 
و اســتانداردهای جهانی را در مورد کارمزد عیناً پیاده 
کنیم و به نوعی بومی سازی نیاز داریم؛ به عنوان نمونه 
به رغم اینکه در کمتر جایی از دنیا دارنده کارت هنگام 
خرید کارمزد می دهد اما نبایــد فراموش کنیم که در 
کمتر جایــی از دنیا نیز کالف کارمزد اینچنین پیچیده 

شده است.«
او با اشاره به تالشی که در گذشته برای اصالح مدل 
کارمزد انجام شــد گفت: »گروه هایی که با اصالح نظام 
کارمزد مخالفت کردند عمدتاً خرده فروش بودند، با این 
حال قاعدتــاً در خریدهای باالتر از یــک عدد 100 تا 

200 تومانی جایی بــرای اعتراض آنها نمی ماند. گرچه 
احتمال اعتــراض دارندگان کارت وجــود دارد که در 
پاســخ این انتقاد می شــود گفت می توانند از پول نقد 

استفاده کنند.«
فرامرزی در پاسخ به این سوال که با سوق دادن مردم 
به ســمت پول نقد شــاید با افزایش نقدینگی یا نصب 
خودپردازهای بیشتر مواجه شــویم گفت: »می توان از 
خروجی پول خودپردازها کارمــزد دریافت کرد؛ یعنی 
برداشت پول هم مشــمول کارمزد شود. از سوی دیگر 
برای اینکه دچار ایجاد هزینــه بی مورد برای دارندگان 
کارت نشویم باید بالفاصله الزامات کیف  پول را تسهیل 
کنیم و توسعه دهیم. اگر پرداخت ها از طریق کیف  پول 
انجام شــود، می توان کارمزد نگرفت یا کمتر گرفت، به 
شرطی که به شبکه پرداخت اجازه سود بردن از رسوب 
کیف  پول ها داده شــود. در این حالــت حتی می توان 
انتظار داشــت بانک ها برای توسعه کیف  پول به شبکه 

پرداخت سوبسید بدهند.«
مدیرعامل شــرکت ایــران کیش گفــت: »موفقیت 
این مدل مســتلزم ضمانت های اجرایــی در برخورد با 
متخلفان اســت. کارمزد دهی نباید این بار با دارندگان 
کارت آغاز شود. ارائه نمودارهایی که فقط نشانگر رشد 
کمیت تراکنش هاســت باالخره باید یــک روز متوقف 
شود. باید متولیان سرانجام بپذیرند گاهی شفافیت در 
آمار در فضای ناکارآمد تنها باعث رشد مخرب می شود 
بدون آنکه به کیفیت یا ســودآوری فکر کرد. آمارهای 
تعداد تراکنش و اصطالحاتی که به اثربخشــی اشــاره 
می کنند بدون توجه به کیفیت تراکنش از این دســته 

به شمار می روند.«
فرامــرزی در پایان تاکیــد کرد: »قطعــاً این روش 
بهترین مدل نیست ولی به گمانم کم هزینه ترین روش 
است برای اصالح شــرایط فعلی و البته حتماً این مدل 
میان مدت اســت و در درازمدت ایــن بخش از کارمزد 
می تواند به راحتی به پذیرنده منتقل شــود به شرطی 
که تمام اجزای آن به صورت کامل اجرا شــود، چرا که 
اجرای گزینشــی نه این مدل بلکه هر پیشنهاد دیگری 

را نیز زمین گیر و بی فایده خواهد کرد.«

|Report|

ما برخالف سایر پی اس پی ها به هیچ وجه 
سراغ دامپینگ قیمت نرفتیم و شاهد آن بودیم 
که تمایل بانک ها برای همکاری با ایران کیش 

به دلیل جنس و کیفیت خدمات ما افزایش 
یافته است. شرکت کارت اعتباری ایران کیش 
در اردیبهشت ماه ۹۷ با روند صعودی نسبت 
به ماه گذشته ۹.1۰ درصد سهم بازار تعداد 

تراکنش های کارتخوان های فروشگاهی را به 
خود اختصاص داده است
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تعداد پذیرندگان آســان خرید بــه 4500 پذیرنده 
رسیده اســت. رشــد تعداد پذیرندگان نشــان دهنده 
استقبال مردم از طرح مشترک بانک تجارت و شرکت 

کارت اعتباری ایران کیش است.
در این روزها که خرید کاال با قیمتی مناســب تقریباً 
دغدغه بســیاری از افراد شده است و از سویی بسیاری 
از فروشــندگان نیز چندان عالقه ای بــه عرضه کاالها 
و محصوالت خــود ندارند طرح آســان خرید می تواند 
کمکی باشــد بــرای مصرف کنندگانی که بــا افزایش 
هــر روزه قیمت ها نگران تهیه ملزومــات زندگی خود 
هستند. دارندگان کارت های آسان خرید می توانند این 
روزها بدون دغدغه خرید کنند و طی چند ماه با اعتبار 
و تعهدی که سازمان شــان به آنهــا دارد قیمت کاال و 

خدمات را در روزهای آتی بپردازند.
بانک تجارت در راســتای تســهیل خرید قســطی 
مشــتریان کارت آســان خرید را ارائه کرده اســت تا 
خریداران بتواننــد کاال یا خدمات مــورد نیاز خود را 
خریداری کنند و در اقساط مشخص به بانک بپردازند. 
این طرح که از 20 اسفند ســال 95 از شهر کرج آغاز 
شــد این روزها با توسعه ای که یافته قابل خدمات دهی 
در تمامی اســتان های کشور اســت. محسن محتشم 
مدیر بازاریابی و توســعه خدمــات PSP  ایران کیش 
در خصوص توزیــع 4500 پذیرنده در کشــور گفت: 
»در کلیه مراکز اســتان ها امکان استفاده از پایانه های 
فروش یا دســتگاه های POS آســان خرید وجود دارد 
و به طور میانگین می توانیــم بگوییم تقریباً در تمامی 
مراکز استان ها حداقل 80 پذیرنده فعال در حوزه آسان 

خرید داریم.«
آسان خرید شــبکه ای اســت که خریداران در آن 
اجازه دارند با اعتباری که در اختیارشان قرار می گیرد 
به صورت اقســاطی کاال و خدمات مورد نظرشــان را 

تهیه کنند. این اعتبار معموالً از ســوی سازمان یا بر 
اساس نوع و میزان وثایق دریافتی تامین می شود. هر 
چند افراد حقیقی نیز می توانند با افتتاح حســاب در 
بانک تجــارت و دریافت تجــارت کارت و عضویت در 
شــبکه آســان خرید، کارت آســان خرید معادل 90 
درصد میزان سپرده خود تا سقف 200 میلیون تومان 
دریافت کننــد. افراد حقیقی برای اینکه بتوانند از این 
کارت بهره برند باید یکی از وثایق تعیین شده از سوی 
بانک مانند وثیقه ملکی، ســهام پذیرفته شده در تاالر 
اصلی بورس، اوراق مشارکت و ســفته و ضامن را در 

اختیار بانک بگذارند.
 البته نباید کارت آسان خرید را با کارت های اعتباری 
یکســان دانســت؛ در کارت اعتباری وقتی مشتری با 
کارت خود خریــد می کند بانک از منابــع خود مبالغ 
خرید را به حساب فروشگاه واریز می کند. این در حالی 
است که در پروژه آسان خرید بانک پرداخت های آینده 
خریداران در این شــبکه را تضمین می کند، به عبارت 
دیگر بانک متعهد می شــود در سررســید مشخص به 
فروشــندگان بدهی خریداران را پرداخت کند. در اصل 
آسان خرید اعتبار نیســت بلکه تعهد است. بانک تعهد 
می کند در موعد مقرر اعتباری را که خریدار بر اساس 
آن کاال یا خدماتــی خریداری کــرده در صورت عدم 
پرداخت تامین کند. خریداران شبکه نیز تعهد می کنند 
در سررسید اقساط قسط خود را به بانک پرداخت کنند 
و در قبــال این تعهد به بانک وثیقه ای می ســپارند. در 
صورت عدم پرداخت به موقع اقساط جریمه ای تعیین و 

به اقساط ماه آتی مشتری افزوده خواهد شد.
در این طرح عالوه بر کارمندان ســازمان ها، تمامی 
افراد حقیقی و حقوقی هم می توانند مشــارکت داشته 

باشند.
یکی از دالیل توســعه این طرح مشــارکت شرکت 

کارت اعتباری ایران کیش در بازاریابی برای پذیرندگان 
و همچنان بازاریابی برای کارت بوده است.

محتشــم اعالم کرد: »طی یک سال گذشته اقدامات 
بسیار خوبی از سوی شرکت ایران کیش برای بازاریابی 
کارت صورت گرفتــه و تعداد ســازمان هایی که عضو 

شبکه آسان خرید شده اند افزایش یافته است.«
 در حقیقت کارکنان ســازمان ها در صورت پذیرش 
تعهد بازپرداخت اقســاط از سوی سازمان متبوعه خود 

می توانند از مزایای شبکه آسان خرید بهره مند شوند.
محتشــم با اشــاره به اینکه هم اکنون گســتردگی 
پذیرنــدگان در بخش های مختلف خدماتی و اقتصادی 
افزایش یافته است اعالم کرد دارندگان این کارت های 
آسان خرید می توانند طیف گسترده ای از کاالهای خود 
را خریداری کنند، از لوازم منــزل گرفته تا حوزه های 
بیمه ای و خودروســازی. او با اشــاره به اینکه تاکنون 
مشابه این طرح در کشور اجرا نشده است گفت: »نرخ 
سود وام و تسهیالتی که از این طریق در اختیار دارنده 
کارت آســان خرید قرار می گیرد بسیار پایین تر از نرخ 
سود و تســهیالت بانکی است و برآوردها و بررسی های 
ما نشــان می دهد دارندگان کارت های آسان خرید از 
این محصول مشــترک بانک تجارت و شــرکت کارت 
اعتبــاری ایران کیــش رضایت دارند.« او با اشــاره به 
ســقف اعتباری کارت آســان خرید گفت: »اعتبار این 
کارت ها بر اســاس اعتبارسنجی ای که صورت می گیرد 
و از سویی بر اساس اعتباری که شرکت ها و سازمان  ها 
برای کارمندان خود در نظــر می گیرند از 20 میلیون 
تومــان تا 200 میلیــون تومان اســت. از همین رو ما 
برآورد کرده بودیم که دارندگان کارت های آسان خرید 
می توانند با استفاده از کارت های خود به خرید خودرو 

نیز اقدام کنند.«
او در پاسخ به این سوال که آیا کارت های آسان خرید 
با کارت های معمولی بانک تجارت متفاوت است گفت: 
»میان این کارت ها هیچ تفاوتی وجود ندارد و هر کدام 
از دارندگان کارت های بانک تجــارت می توانند کارت 
خود را تبدیل به کارت آسان خرید کنند، چرا که فقط 
تغییری در سوییچ کارت پدید می آید.« محتشم ادامه 
داد: »پایانه های فروش نیز بــا پایانه های فروش عادی 
تفاوتی ندارند فقط یک ســوییچ آسان خرید روی آن 
تعریف می شود. خرید نیز با این کارت ها هیچ تفاوتی با 
کارت های دیگر بانکی ندارد. زمانی که مشــتری خرید 
خود را انجام داد می تواند با فروشنده سر قیمت و تعداد 
اقســاط که از سه ماه تا 12 ماه قســط است به توافق 
برسد و بر اســاس اقساط تعیین شده مبلغ هر قسط در 
زمان سررســید از سوی بانک به حساب فروشگاه واریز 
می شــود.« مدل درآمدی این طرح نیز بر اساس اخذ 

کارمزد است.

| گزارش|

مدیر بازاریابی و توسعه خدمات PSP ایران کیش:

پذیرندگان آسان خرید
به 4500 رسیدند
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ایران کیش در حالی اســتاندارد ISO9001:2015 را 
دریافت کرده که سال ها ورژن پیشین این استاندارد 
یعنی ISO9001:2008 را از آن خود کرده بود. کسب 
ISO9001:2015 چه تفاوت هایی نسبت به نسخه قبلی 

آن دارد؟
پیــش از هــر چیــز بایــد بگویــم مــدت اعتبــار 
ISO9001:2008 تا پایان ســال میــالدی جاری بود. 
بدیهی اســت که ایران کیش به عنوان شــرکتی که 
این ایزو را پیشــتر از آن خود کرده اســت می بایست 
برای دریافت جدیدترین نســخه این گواهینامه اقدام 
می کرد که خوشــبختانه موفق به اخذ گواهینامه ایزو 
9001 ورژن 2015 نیز شــد.تفاوت های ایزو 9001؛ 
2015 را نســبت به نســخه قبلی آن می توان در سه 
حوزه بخش بندی کرد و آن تاکیدات ویژه نسخه جدید 
بر مدیریت ریسک، مدیریت تغییرات و مدیریت دانش 

است. این سه مقوله به این استاندارد اضافه شده اند.
طبیعتاً ممیزی ها نیز این سه مقوله در هر شرکت را به 

طور جداگانه بررسی می کنند.
بله. در حوزه مدیریت ریســک که شــامل شناسایی، 
ارزیابی ریســک و اقداماتی است که باید نسبت به هر 
ریسک انجام شود، بررســی های ممیزی ها در شرکت 
مربوط صورت می گیرد و اساســا سازماندهی مدیریت 
ریسک اثرات بسیار مثبتی روی سازمان خواهد داشت.

از سویی مدیریت تغییرات نیز سازمان ها را به مسیری 
هدایت می کند تا بتوانند مکانیسم های کنترلی بهتری 
برای چابک ســازی خود تعبیه و تغییــرات را اعمال 
کنند. با ایــن روش تغییراتی که در حوزه های مختلف 
اتفاق می افتد هدایت، کنترل و به کل سازمان تسری 
داده می شــود تا از هر گونه ناهماهنگی بین واحدهای 
سازمانی جلوگیری شــود. در نسخه جدید ایزو 9001 
تاکید ویژه ای نیز بر مدیریت دانش شــده است، بدین 

ترتیب یک نهاد خیلی بهتر از گذشته می تواند مجموعه 
دانش صریــح و ضمنی کارکنان را اســتخراج کند تا 
سازمان بتواند از دانش سرمایه های انسانی خود کمال 

بهره را ببرد.
آیا اساساً این استانداردها مزایای جانبی خاصی هم 
برای شرکت به ارمغان می آورند یا صرفاًً یک تالش 

برای برندینگ سازمان قلمداد می شود؟
از روز اول هدف ایران کیــش برای اخذ این ایزوها آن 
بود تا بداند مسیری که در این شرکت، به ویژه بخش 
طرح و برنامه، پیش می رود مســیر درست و منطبق 
بر اســتانداردهای جهانی است، از همین روست که به 
ســراغ اجرا و پیاده سازی این اســتانداردها در شرکت 
رفتیم. ممیزی صورت گرفته نیز یک ممیزی صحیح و 
حقیقی است که تمامی مسائل و مشکالتی را که برای 
دریافت این استاندارد باید رفع شود برای ما مشخص 
می کند. یکی از مزایایی که اســتانداردهای ایزو دارد 
این است که تمام فرایندهای سازمان را باید شناسایی 
کنید. می بایســت شــرکت طوری عمل کند تا بتواند 
به اهداف کیفی و کمی خود برســد، این استانداردها 
کمــک می کند در جهت نیــل به اهداف، مســائل و 
مشکالت سریع تر شناسایی و رفع شوند و امور خیلی 

سیستماتیک تر پیش روند.
می توانید مثالی بزنید که چرا این ســه مقوله حتمًا 

باعث تعالی سازمان می شود؟
مثاًل در مقوله شناسایی ریسک ها می توان این موضوع 
را باز کرد. سازمان هایی که پایه کاری آنها تکنولوژی، 
آی تی یا خدمات اســت حتماً باید ریسک هایی را که 
در این صنعت قابل شناسایی هستند شناسایی کنند. 
اگر ســازمان این ریسک ها را شناســایی نکند یا پس 
از ارزیابی ریسک های شــرکت اقداماتی به موقع  انجام 
ندهد، می توان اثرات منفــی غیرقابل پیش بینی برای 

سازمان متصور بود.به عنوان مثال در بحث تغییرات نرخ 
ارز در دوره اولی که مدیریت ریسک را در شرکت ایران 
کیش جاری و ساری کردیم این مقوله )تغییرات نرخ 
ارز( به عنوان یکی از ریســک ها شناسایی شد و طبق 
اقداماتی که بر اســاس ارزیابی این ریسک انجام شده 
بود توانستیم در برنامه تامین خود که متاثر از قیمت ارز 
است طرحی جدید بریزیم تا در سال جاری با برنامه ها و 
قراردادهایی که با تامین کننده ها داشتیم این ریسک را 
به حداقل برسانیم. واقعیت این است که ریسک در هر 
مجموعه سازمان یا ارگانی اگر شناسایی شود، قابلیت 

تصمیم گیری و کاهش ریسک در آن به وجود می آید.
در زمینه مدیریت دانش چطور؟

همان طور که گفته شد ما دو نوع دانش صریح و ضمنی 
داریم، دانش صریح دانشــی است که همه از آن اطالع 
دارند؛ اما در مدیریت دانــش تمرکز خاصی بر دانش 
ضمنی اســت، دانش ضمنی ای که کارکنــان دارند و 
باید صریح و اظهار شــود. دانش هــای ضمنی اگرچه 
مستتر هســتند ولی بعضاً به صورت تخصص در یک 
فرد ایجاد می شوند. این تخصص مستتر می بایست به 
صورت مسیر و شریانی فراگیر در شرکت به راه بیافتد؛ 
به این معنا که باید دانش ضمنی در سازمان ابراز شود 
سپس این دانش در بقیه سازمان محک بخورد، بهبود 
پیدا کند و به روز شود. یعنی دانش ضمنی ابتدا کشف، 
ســپس صریح و بعد از آن منتج به دانش های ضمنی 
دیگر شــود و این چرخه ادامه پیدا کند تا سازمان به 
بلوغ دانشی خود برسد. به عنوان مثال سه سال پیش 
طی وقوع بحران هایپرکام ایران کیش با تجربه خاصی 
از مدیریت بحران روبه رو شد. اینکه این بحران چه مزایا 
و چه معایبی برای شــرکت داشت برای من به عنوان 
مدیر حل این بحران یکســری دانش هایی ایجاد کرد 
که ممکن اســت بقیه ندانند. اینها دانش ضمنی من 
است، این دانش اگر آشکار و سیستماتیک مطرح شود 
و در اختیار بقیه قــرار گیرد، طبیعتاً مفید خواهد بود. 
این چرخه دانش در آینده از بســیاری دوباره کاری ها 

جلوگیری می کند.
مدیریت تغییرات هم سومین وجه تمایز نسخه جدید 

ایزو 9001 بود.
مدیریت تغییر یکی از مسائلی است که در شرکت های 
پرداخت بــرای برنامه ریزی های کالن و اســتراتژیک 
اهمیت دارد. ممکن است گوشه ای از بدنه یک شرکت 
بزرگ تغییراتی در یک محصول خدمت یا ســرویس 
بدهد اما ایــن تغییرات باید روال خــاص خود را طی 
کند. متولی یک بخش قائــم به ذات نمی تواند و نباید 
یک تغییر را در فرایندهای کاری محصوالت، خدمات 
و... صورت دهد. باید کمیته هــای ناظری در مورد هر 
تغییر جزئی متوسط یا کالنی که قرار است در مجموعه  
اتفاق بیفتد نظر دهند و این اعمال تغییرات را روی بقیه 
واحدها و فرایندها و بازار بسنجند و در صورت تایید، آن 
تغییر رخ دهد. تمــام تاکید ایران کیش بابت اخذ این 
گواهینامه برای آن بود تا بتواند تفکر سیستماتیک را در 

بدنه سازمان به روز کند.

ISO900۱:20۱5 همه چیز درباره
معاون طرح و برنامه ایران کیش

شــرکت کارت اعتباری ایران کیش موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 شد. این 
شرکت با هدف بهبود کیفیت خدمات خود با استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد 
بین المللی ISO9001:2015 مورد ارزیابی قرار گرفت و توانســت گواهینامه  مربوطه را دریافت کند؛ اما اخذ ایزو 
9001؛201۵ در حالی صورت می گیرد که این شرکت توانسته بود پیشتر گواهینامه ایزو 9001؛2008 را داشته باشد. 
به سراغ احمد هادی پور معاون طرح و برنامه ایران کیش رفتیم تا درباره دریافت نسخه جدید این ایزو، مزایا و 

تفاوت های آن نسبت به نسخه 2008 بپرسیم.

|Dialog|



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

| شماره سیزدهم  | تاب
۱۸

 گزارش تصویری
از برخی رویدادهای
ایران کیش

| گزارش تصویری| 

 ایران کیش در دومین روز نمایشگاه الکامپ، از امکان پرداخت  مبتنی بر QRکد
خرید بلیت هواپیما و قطار و بیمه نامه اپلیکیشن پرداختی پات رونمایی کرد.

شرکت کارت اعتباری ایران کیش حامی بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ در محل نمایشگاه بین المللی تهران بود.

در نمایشگاه الکامپ، جدیدترین امکانات پات با این جوانان سبزپوش به مردم معرفی می شدقدردانی ایران کیش از رضا اسماعیلی مهر، یکی از پذیرندگان نمونه
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|Report Image|
شرکت کارت اعتباری ایران کیش حامی بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ در محل نمایشگاه بین المللی تهران بود.

نسخه ویندوزی پات به عنوان نخستین نرم افزار پرداخت الکترونیکی که قابلیت نصب روی ویندوز را دارد رونمایی شد.
در مراسم رونمایی از این نرم افزار، صادق فرامرزی مدیر عامل، پژمان جمشیدی سفیر برند و مهدی پاکدل سفیر فرهنگی ایران کیش حضور داشتند.

برگزاری مراسم زیارت عاشورا در شرکت کارت اعتباری ایران کیش در نمایشگاه الکامپ، جدیدترین امکانات پات با این جوانان سبزپوش به مردم معرفی می شد



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

| شماره سیزدهم  | تاب
20

| گزارش| 

فین تــک اصطالحی اســت که به  طور کلــی به هر 
فناوری مالی مربوط می شــود. با توجــه به این تعریف 
می توان گفت بانک ها از زمانی که شــروع به کار کردند 
و از رایانه هــا و اینترنت اســتفاده کردنــد به نوعی در 
ارتباط با فین تــک بوده اند. این اصطالح در حال حاضر 
و به  طــور دقیق به هر فرایند مالی که در حول فناوری 
می چرخد یا موسســه ها با اســتفاده از فنــاوری آن را 
توسعه می دهند گفته می شود. این امر می تواند شامل 
پرداخت هــا، خدمات مدیریت پول برای مشــتریان یا 
چیزی باشــد که فرایندهای داخلی حسابداری را برای 
شرکت ها انجام می دهد. همچنین می تواند ارزمرزهایی 
مثل بیت کوین و بالک چین ها باشــد. در این فضاست 
که استارت آپ های بی شمار برای خدمات بزرگ بعدی 
که فین تک محور هســتند تالش می کنند. در واقع طی 
سال های اخیر بود که شــرکت های فین تک توانستند 
جایگاه خود را در بانکداری جهانی بیابند. سازوکارهای 
مدرن امروزی بین فین تک ها و موسســات مالی چند 
ســال قبل با بانک های ایاالت متحــده و اتحادیه اروپا 

آغاز شد.
در این میان بانک ها با چند انتخاب مواجه اند: همان 
کاری را کــه فین تک ها انجام می دهنــد کپی کنند و 
انجــام بدهند، بــا راه حل های نوآورانه واکنش نشــان 
دهند، همبستگی بیشــتری با فین تک ها داشته باشند 
و کمتر رقابتی باشند یا ترکیبی از راهبردهای فوق که 

بیشــتر با قابلیت های منحصربه فرد و موقعیت شان در 
بازار در تناسب است. 

همکاری یا رقابت؟
تا چند سال قبل بانک های سنتی به استارت آپ های 
فین تــک به دیــد شــرکت هایی نــگاه می کردند که 
می خواهند در الگوهای کسب وکار بانک اختالل ایجاد 
کنند. اما در ســال های اخیر فین تک ها و بانک ها رابطه 
بهتری داشــته اند. این ارتبــاط بهتر منجــر به تولید 
محصوالت مــدرن و جدیــد، خدمــات و جریان های 
درآمدی برای بانک هــا و فرصت هایی ســودآور برای 
 ،KPMG فین تک ها شــده اســت. بر اســاس گزارش
ســرمایه گذاری جهانی در حوزه صنعــت فین تک در 
اواسط سال 2018 ارزش 57/9 میلیارد دالر داشته، در 
حالی که این رقم در سال قبل  ۳8/1 میلیارد دالر بود. 
امروزه بســیاری از بانک ها این رویه را پیش گرفته اند 
که با اســتارت آپ ها همکاری کنند تا هزینه هایشان را 
کاهش، خدمات خود را بهبود و درآمدشــان را افزایش 

دهند.
برخــی دیگر معتقدنــد بانک ها در ســال های اخیر 
اختاللــی را تجربــه کرده انــد کــه به طور مــدام در 
حال بیشتر شــدن است. موسســه های مالی سنتی و 
موسســه های فین تک غیرســنتی در چند سال اخیر 
متوجه شده اند همکاری شاید بهترین راه حل برای رشد 

طوالنی مدت باشد. در همین حین موسسه های فناوری 
بزرگ نیز خدمــات مالی و راه حل هــای techfin ارائه 
می دهند. دلیل همکاری توانایی اســتفاده از نقاط قوت 
بانک ها و موسسات فین تک برای ایجاد واحدی پرقدرت 
است. مزیت اکثر سازمان های فین تک ذهنیت نوآورانه، 
چابکی، نگاه مشتری محور و زیرساخت دیجیتالی است. 
اکثر موسســات مالی قانونی و رسمی یک کشور یعنی 
بانک ها این مزیت ها را ندارند. در عوض موسســه های 
بانکی بیشتر شناخته شــده اند و مورد اعتماد هستند. 
آنها همچنین سرمایه کافی، دانش رگوالتوری و شبکه 

دارند. 
بــر اســاس گــزارش ســال CapGemini 2018 و 
لینکدین که با همکاری Efma در زمینه فین تک انجام 
شده »موسسات مالی ســنتی پایه مشتری گسترده و 
جیب های پرپول دارند و البته سیســتم های قانونی از 
آنها بیشتر حمایت می کند«. چالش در این زمینه ایجاد 
فضایی اســت که در آن همکاری غنی صورت بگیرد و 

فارغ از کشاکش رقابتی و منفعت طلبی طرفین باشد.
سال 2018 می تواند برای بانک ها سالی تعیین کننده 
در سرعت بخشیدن به تحول و تغییر و تمرکز راهبردی 
بر فناوری مدرن و چابک سازی عملیات باشد تا بتوانند 
در اکوسیســتم در حــال تغییر امــروزی همچنان به 
حیــات خود ادامه دهند. این دگرگونی آن قدر دشــوار 
اســت که اکثر بانک ها با چالش های متعدد و پیچیده 

فین تک ها و بانک ها به کدام سمت وسو می روند

همکاری یا دشمنی
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|Report|
در حــوزه رگوالتوری، الگوهــا و فناوری های عملیاتی، 
رقیبان جدید و انتظارات رو به رشد مشتریان مواجه اند. 
بانک ها ســعی دارند در این چشــم انداز متغیر جایگاه 
خود را حفظ کنند. برخی از آنها مراکز راه حل های فنی 
راه انــدازی کرده اند- چت بات و وویس بــات، بانکداری 
آنالیــن و بانکداری همــراه و همچنیــن راه حل های 

ابرمحور ارائه می دهند. 
همچنیــن نمونه هایی وجود دارد که بانک ها ســعی 
کرده اند دیجیتالی شــوند و فرایندهای دستی را حذف 
کنند. تعداد کمی تالش کرده اند در اکوسیستم فناوری 
موجود فناوری جدیدی ایجاد کنند. اما همه اینها شاید 
به ایجاد تحول در تجربه مشــتری کمک نکند. بانک ها 
برای اینکه مرتبط بــه فضا باقی بماننــد باید فراتر از 
پیشنهادهای خود بیندیشند. این نقطه همان نقطه ای 
است که تحلیلگران از فین تک ها سخن می گویند، زیرا 
فین تک ها مشــتری محور هســتند. حال در این میان 
آیا رگوالتوری به نوع خود چالشــی مهم اســت؟ بله. 
چارچوب های رگوالتــوری و فناوری هــای دیجیتالی 
با فرضیاتی درگیرند. در امریکا کوشــش هایی صورت 
گرفته که رگوالتوری برخی از مقــررات را تغییر دهد. 
اروپا نیز اخیــراً تغییراتی ایجاد کرده اســت. دو تغییر 
مهم در رگوالســیون اتحادیه اروپــا در حوزه صنعت 
فین تــک رخ داده که جایگاه این صنعــت را به عنوان 
 GDPR رقیب بانکداری سنتی تقویت می کند. در کنار
)مقررات عمومی حفاظــت از داده اتحادیه اروپا( که به 
شهروندان حق کنترل استفاده از اطالعات شخصی شده 
خــود را می دهد خدمات پرداخت PDS2 به اشــتراک 
داده های بانکی مشــتری با اشــخاص ثالث نیاز دارد. 
هدف از PSD2 که در ســال 2015 مطرح شد این بود 
که صنعــت خدمات پرداخت نوظهور رگولیت شــود و 
رقابت را با امکان مشارکت موسسه های غیربانکی مثل 
شــرکت های فین تک افزایش دهد. این تغییرات باعث 
می شود بانک ها داده مشتری شان را با اشخاص ثالث به 
اشتراک بگذارند. پینار ازکان استاد استراتژی دانشگاه 
Warwick در انگلیس می گوید بانک ها می توانند از این 
امر بهره ببرند. آنها مشــتریان زیادی دارند و به راحتی 

می توانند در کسب وکار خود تحول پدید آورند. 

از پیشرفت ها تا نگرانی ها
پیشــرفت ها در حوزه فین تک مزایــای جدیدی به 
همــراه آورده و به موسســات این امــکان را داده که 
عملیــات خود را به جریان بیندازنــد، فرایندها را از نو 
تعریف کننــد و تجربه نوآورانه ای برای مشــتری رقم 
بزنند. اما از ســوی دیگر نگرانی هایی نیز در این زمینه 
وجود دارد. بر اساس گزارشی از انجمن بانکداری اروپا 
)EBA( که در سال 2017 منتشــر شد، بیش از نیمی 
از بانک ها در اروپا انتظار افزایش ریســک عملیاتی در 
سازمان خود را دارند. بر اساس این گزارش ریسک های 
عملیاتــی در ســال های 2015، 2016 و 2017 و بــا 
حرکت بانک ها به ســمت فین تک ها به سرعت افزایش 
یافته اند. در این گزارش 55 درصد از پاســخ دهندگان 
گفته اند انتظار دارند عملیات بانکی ریســک بیشتری 
را در ســال 2018 تجربه کند. در تحقیق مشابهی که 
سال 2016 انجام شد 4۳ درصد از پاسخ دهندگان این 

نظر را داشتند. 
نگرانی های کنونی به دلیل وابســتگی در حال رشد 
به پلتفرم های دیجیتالی در ارائه خدمات به مشــتریان 
است که باعث شده احتمال افزایش حمله های سایبری 
بســیار بیشــتر شــود. در واقع مهم ترین تهدیدها در 

این میان تهدیدهای ســایبری و در معرض خطر قرار 
گرفتن داده هاست. در این گزارش تاکید شده: »افزایش 
اتکای عملیات بانکی بــه پلتفرم های فناوری اطالعات، 
کانال های محصوالت دیجیتالی بــرای خدمات بانکی، 
برون ســپاری وظایف بانکی به ارائه دهندگان شــخص 
ثالث و شــبکه های ارتباطی و کاربردی باعث می شود 
بانک ها در زمینه عملیاتی آسیب پذیر شوند.« بر اساس 
گزارش EBA برون سپاری که بانک ها به طور فزاینده ای 
از آن اســتفاده می کنند تا به فناوری جدید دسترسی 
داشته باشــند تهدید بزرگی است. برون سپاری فناوری 
اطالعات تنها برون ســپاری بانکی نیســت اما در این 

زمینه بسیار مهم است.
در حالــی که عملیات بانکداری بســیار وابســته به 
پلتفرم های فناوری اطالعات هســتند فشارهای هزینه 
و چالش هــای عملیاتی ســبب افزایش وابســتگی به 
ارائه دهندگان ثالــث خدمات در زمینه برون ســپاری 

خدمات فناوری اطالعات و داده شــده  اســت. گزارش 
EBA تاکیــد می کنــد: »صرف نظــر از مزایــای آن، 
برون ســپاری خدمات فناوری اطالعــات و داده باعث 
ایجاد مســائل امنیتی و چالش هایی در زمینه نظارت، 

کنترل و مدیریت داده می شود.«

داستان به کجا ختم می شود؟
وضعیــت در مورد اکثر مســائل حوزه کســب وکار 
این طور اســت که با افزایش ســود امکان کشــاکش 
بیشتر می شــود. از آنجا که فین تک ها هنوز در حاشیه 
هســتند، بانک ها باید هوشــمندانه از آنهــا به عنوان 
شاخه های نوآوری اســتفاده کند. اما وقتی فین تک ها 
وارد حوزه های پرسودتر شوند و در زنجیره ارزش جلوتر 
روند چه رخ می دهد؟ آیا ممکن است بازی تغییر کند؟

از نظر تاریخی فین تک ها در مناطقی بیشــتر رشــد 
کرده اند که رگوالتوری مانع رشــد آنها نشــده است. 
آنهــا در حال تکامــل یافتن و پیش رفتن اســت و در 
حال حاضر شــرکت های فین تک ارزشــمندی هستند 
که بر مدیریت، رگ تــک و بالک چیــن تمرکز دارند. 
فین تک ها می توانند مشکالت مربوط به حوزه مشتری 
را حل کنند. تنها چیزی کــه ندارند اعتباری به اندازه 
بانک هاست. این دو می توانند متحد شوند و یکدیگر را 
تقویت کنند. در حــال حاضر کار آنها موقعیت یکدیگر 
را در اتحــاد با هم تهدید نمی کند. اما این داســتان به 
کدام سمت  و ســو خواهد رفت؟ بسیاری از تحلیلگران 
پاســخ می دهند: فراتر از این. از سوی دیگر باید اشاره 
کرد کــه در این میان، با وجود اینکه فین تک ها به طور 
انکارناپذیری بر صنعــت بانکداری تاثیر گذاشــته اند، 
برخی تحلیلگران صنعت می گویند آنها نتوانسته اند در 
چشم انداز رقابتی اختالل چندانی ایجاد کنند و ورق به 

سودشان برنخواهد گشت.

برخی معتقدند بانک ها در سال های اخیر اختاللی 
را تجربه کرده اند که به طور مدام در حال 

بیشتر شدن است. موسسه های مالی سنتی و 
موسسه های فین تک غیرسنتی در چند سال 
اخیر متوجه شده اند همکاری شاید بهترین 

راه حل برای رشد طوالنی مدت باشد. در همین 
حین موسسه های فناوری بزرگ نیز خدمات 

مالی و راه حل های techfin ارائه می دهند
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حمیدرضا نورصالحی مشــاور و طراح سیســتم های 
پیشــرفته علم و فناوری با بیان اینکه عده ای می گویند 
شرکت های پرداخت )PSP( انحصارگری ایجاد کرده و از 
این طریق مانع رشد فین تک ها شده اند اعالم کرد ایجاد 
انحصار با وجود 12 شرکت پرداخت غیرممکن است. به 
گفته او عده ای مجوزهای الزم را گرفته و مشغول به کار 

در PSPها هستند و این به معنی انحصار نیست.
او در پاسخ به این ســوال ما که آیا این درست است 
که شــرکت های پرداخــت تا زمانی کــه یک فین تک 
سوددهی نداشته باشــد از آن حمایت نمی کنند گفت: 
»شاید برخی شــرکت های بزرگ دولتی چنین کاری 
انجام دهند اما باید گفــت هم اکنون یکی از مهم ترین 
طرح های حمایتی از فین تک ها از ســوی یک شرکت 
پرداخــت و تحت عنوان طــرح PAINTECH  در حال 

اجرایی شدن است.«
در PainTech به موانع و مخاطرات استارت آپ ها که 
در واقع جنبه پنهان یا نیمه پنهان کســب و کار هاست 
پرداخته می شود. رســالت PainTech عبور کارآفرینان 
از دره مــرگ ایــده یا انگیــزش آنها بــه ایده پردازی 
مجدد اســت. این مفهوم برای اولین بار توسط صادق 
فرامرزی مدیرعامل شــرکت ایران کیش بیان شد و او 
در یادداشتی نوشته اســت: »پای حرف استارت آپ ها 
و فین تک ها که می نشــینی به بهانه حجم مخاطرات، 
نشــدن ها، موانع، نامشــخص بودن ها و... به رغم ســن 
جوان خودشان و کسب و کارشان کم خاطره بد ندارند. 
باید اجــازه داد درد دل کنند، باید بشــنوی و باید که 

بشنویم.«
نورصالحی با بیــان اینکه »ایران کیــش« به عنوان 
 PAINTECH یکی از این شــرکت های پرداخت طرح
را در راســتای ریشــه یابی درد فنــاوری و فین تک ها 
دنبال می کند گفت: »این در حالی اســت که پیشــتر 
نیز حمایت های جســته گریخته ای از استارت آپ ها و 
فین تک ها از طریق این شــرکت ها صورت گرفته است 
ولی هم اکنون بهترین کاری که در این زمینه رخ داده 
ایجاد ســاختاری اســت تا از طریق آن امکاناتی را در 
اختیار فین تک ها قرار دهیم و این موضوعی اســت که 

توسط PAINTECH تحقق بخشیده می شود.«
او با بیان اینکه  PAINTECH اتفاقی است که به مرور 
تبدیل بــه یک فریم ورک، یک ســاختمان و چارچوب 
کاری می شــود گفت: »عالوه بــر PAINTECH  یکی 
از مواردی که از ســال 95 آغاز شــده است تحقیقات 
کنجکاوی محــور در ایران کیش اســت، موضوعی که 
پیــش از این در شــبکه بانکی و صنعــت ایران وجود 

نداشته است.«
نورصالحی ادامه داد: »تحقیقات کنجکاوی محور که 
در دنیا به نام Blue Skies Research  از آن یاد می شود 
به این شکل اســت که شرکت پرداخت یادشده از شما 
به عنوان یک پژوهشــگر حمایت مالی می کند تا شما 
به کنجکاوی بپردازید و در واقع هیچ صورت مســاله ای 

برایتان تعیین نمی شود.«

به گفته او در این مســیر بارها ممکن است شکست 
بخورید یا مســاله در میانه مســیر جذابیت خود را از 
دســت بدهد و آن را رها کنید. امــا در این میان آنچه 
اهمیــت دارد قطعــات متعدد و پی در پــی پازل های 
فناوری اســت که حین کنجکاوی در کنار هم ساخته 
و به یــک زنجیره از دانــش تبدیل می شــوند که اگر 
کار بــه نتیجه رســید آن زمان وارد همــکاری با این 
شــرکت می شــوید. اگر هم به نتیجه نرسید، حمایت 
آزمایشگاهی از شما ادامه پیدا می کند؛ با این استدالل 
که اگر فین تکی در مســیرش نتیجه نگرفت، می تواند 
با این بســتر راه های نرســیدن به جــواب را پیدا و در 

ایده پردازی بعدی مسیر کوتاه تری را طی کند. 
پیش از این صادق فرامرزی، مدیرعامل ایران کیش، 
عدم ریسک پذیری شرکت های بزرگ و سیر بوروکراسی 
و طوالنی بــودن فرایندهــای موافقت بــا حمایت از 
استارت آپ ها از سوی این شرکت ها را از جمله دردهای 
امروز استارت آپ ها دانسته بود. مدیرعامل ایران کیش 
تاکید کــرده بود که بایــد دلیلی برای شکســت های 
اســتارت آپی بیابیم. فرامــرزی بحث هــای مرتبط با 
رگوالتوری، فاصلــه زمانی بین نظارت بــا تکنولوژی، 
عــدم ســرمایه گذاری در اســتارت آپ ها، بی اعتماد به 
تخصص جوانــان و ناتوانایی در مدیریت ریســک را از 
جمله موانع اســتارت آپ ها برشــمرده بود. به گفته او 
باید به استارت آپ ها اجازه اشــتباه بدهیم و اگر بنا بر 
جریمه کردن اســت، باید به اندازه همان اشتباه آنها را 

جریمه کنیم.
نورصالحــی نیز بر این باور اســت که ما در کشــور 
شرکت های پرداختی داریم که هیچ گاه به استارت آپ ها 
نگفته اند اول بــرای خودتان کار کنیــد و هر وقت به 
محصول خوبی رســیدید برای مــا کار کنید، بلکه این 

شــرکت در ضرر فین تک ها هم شریک است و شرکتی 
که در ضرر با یک استارت آپ شریک می شود نمی تواند 

انحصارطلب باشد.
او در ادامه بــا انتقاد از برداشــت هایی که به تازگی 
درباره تعامل شرکت های پرداخت و استارت آپ ها شکل 
گرفته گفت: »چگونه عده ای این گونه برداشت می کنند 
که شرکت های پرداخت در همکاری با فین تک ها تنها 
به نفع خودشان می اندیشــند؟ حداقل از صحبت هایی 
که درباره PAINTECH یا تحقیقــات کنجکاوی محور 
در یکی از شــرکت های پرداخت شنیده شود این گونه 
می توان متوجه شد که اتفاقاً گاهی PSPها در راستای 
حمایت از فین تک نفــع خودشــان را در مرحله آخر 

می بینند.«
نورصالحــی در پایان تاکیــد کــرد: »اینکه بعضی 
می خواهنــد بگوید شــرکت های پرداخــت در مقابل 
فین تک ها قرار گرفته اند شــوکه کننده اســت. این در 
حالی است که یک شــرکت پرداخت مطابق قانونی که 
شــاپرک تعیین کرده به کسی می تواند درگاه پرداخت 
اینترنتی بدهد که الزاماً نماد الکترونیکی داشته باشد؛ 
یعنی اگر بازار درگاه هــای اینترنتی ایران را صد درصد 
فرض کنیم، دارندگان نماد چیزی نزدیک به ۳0 درصد 
هستند و این در حالی است که فین تک ها اجازه دارند 
به هر کســی درگاه بدهند، چه نماد داشته باشند چه 

نداشته باشند.«
مطالعات انجام شده نشــان می دهد از هر 100 ایده 
98 مــورد آن قطعاً از بین می رود. ایــن آمار جهانی و 
مستند است که دی ماه سال گذشته منتشر شده؛ بدین 
معنی که تنها دو درصد ایده ها موفق می شوند و اخبار 
منتشرشده در ابتدای ســال 2018 میالدی حکایت از 

نرخ 75 درصدی شکست ایده های موفق داشت.

پاسخ به شایعه ایجاد مانع توسط PSPها برای فعالیت فین تک ها

انحصار نیست، شایعه انحصار هست
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