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آخرین گزارش نیلســون ریپورت بیانگر رشــد ۳۰ 
پله ای ایران کیش در رنکینگ جهانی اســت. بر اساس 
این گزارش، میــزان تراکنش ها به وســیله درگاه های 
پرداخت ایران کیش از ۵۰۰ میلیون تراکنش در ســال 
2۰۱۶ به بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تراکنش 
در سال 2۰۱۷ رسیده اســت که به معنای رشد 2۶۰ 

درصدی تراکنش های این شرکت است.
در رنکینگ جهانی نیلســون ریپورت، ۹ شــرکت از 
شــرکت های پرداخت ایرانی جزو ۱۰۰ شــرکت برتر 
پرداخت معرفی شــدند که ایران کیش با ۳۰ پله ارتقا 
در رده چهل و دوم برترین شرکت پرداخت جهان قرار 
گرفته است. نیلسون ریپورت آمریکا در حوزه بانکداری 
و پرداخت یک مرجع بین المللی به شمار می آید و تمام 
موسســات مالی، صادرکننده ها و پذیرندگان کارت به 

تفکیک در این گزارش بررسی می شوند.

صعود 30 پله ای شرکت ایران کیش 
در رنکینگ جهانی

| اتاق خبر|ایران کیش|

تاالر اصلی بورس، اوراق مشارکت و سفته و ضامن را در اختیار بانک بگذارند. در این طرح 
عالوه بر کارمندان سازمان ها، تمامی افراد حقیقی و حقوقی هم می توانند مشارکت داشته 
باشند. مدل درآمدی این طرح نیز بر اساس دریافت کارمزد است. بانک تجارت در راستای 
تسهیل خرید قسطی مشتریان کارت آسان خرید را ارائه کرده است تا خریداران بتوانند 
کاال یا خدمات مورد نیاز خود را خریداری کنند و در اقساط مشخص به بانک بپردازند. این 
طرح که از 2۰ اسفند سال ۹۵ از شهر کرج آغاز شد این روزها با توسعه ای که یافته قابل 

خدمات دهی در تمامی استان های کشور است.

مدیر بازاریابی و توسعه خدمات PSP  ایران کیش از افزایش پذیرنده های آسان خرید 
به ۴۵۰۰ پذیرنده خبر داد.

محسن محتشــم با اعالم این خبر گفت: »در کلیه مراکز استان ها امکان استفاده از 
پایانه های فروش یا دستگاه های POS آسان خرید وجود دارد و به طور میانگین می توانیم 
بگوییم تقریباً در تمامی مراکز اســتان ها حداقل 8۰ پذیرنده فعال در حوزه آسان خرید 

داریم.«
آسان خرید شبکه ای است که خریداران در آن اجازه دارند با اعتباری که در اختیارشان 
قرار می گیرد به صورت اقســاطی کاال و خدمات مورد نظرشان را تهیه کنند. این اعتبار 
معموالً از ســوی سازمان یا بر اساس نوع و میزان وثایق دریافتی تامین می شود. هرچند 
افراد حقیقی نیز می توانند با افتتاح حســاب در بانک تجارت و دریافت تجارت کارت و 
عضویت در شبکه آســان خرید کارت آسان خرید معادل ۹۰ درصد میزان سپرده خود تا 
سقف 2۰۰ میلیون تومان دریافت کنند. افراد حقیقی برای اینکه بتوانند از این کارت بهره 
برند باید یکی از وثایق تعیین شده از سوی بانک مانند وثیقه ملکی، سهام پذیرفته شده در 

تعداد پذیرندگان آسان خرید
به 4500 پذیرنده رسید

خبرکوتاه

بانک پاسارگاد و موسسه توسعه به خانواده پات اضافه 
شــدند. همچنین امکان دیدن ۱۰ گــردش آخر کارت 

تجارت به پات اضافه شد. 
هم اکنون امکان انتقال وجه از مبداء 2۶ بانک و موسسه 

در اپلیکیشن پات فراهم شده است. 
اپلیکیشــن پات پیش از این امــکان کارت به کارت 
برای بانک های ملی، رفاه، ملت، تجارت، ســپه، پارسیان، 
سامان، کشــاورزی، صنعت و معدن، اقتصاد نوین، بانک 
شــهر، انصار، دی، پســت بانک، ایران زمیــن، قوامین، 
حکمت ایرانیان، خاورمیانه، آینده، مهر اقتصاد، سرمایه، 
قرض الحسنه رســالت و موسسه اعتباری ملل و موسسه 

اعتباری کوثر را فراهم کرده بود.

خانواده اپلیکیشن پات بزرگ تر شد

امکانات جدید در پات

بانک مرکزی از ایران کیش و پات به دلیل اقدامات 
مبتنی بر مســئولیت های اجتماعی بــه ویژه برای 
استفاده بهینه روشندالن از نرم افزار موبایلی پرداخت 

قدردانی کرد. 
در نشســتی که به مناسبت بیســت و سوم مهر، 
روز جهانی نابینایان و عصای سفید با حضور شبکه 
بانکی کشــور برگزار شــد داوود محمدبیگی، مدیر 
اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، گفت: »هدف 
از برگزاری این جلسه آشــنایی با اقداماتی است که 

توسط بانک های مختلف و شــرکت پرداخت ایران 
کیش برای روشندالن انجام شــده است.« او تاکید 
کرد که تا حد امکان باید سرویس دهی مناسبی برای 
روشــندالن به وجود بیاید. محمدبیگی ضمن تشکر 
از بانک ها خواست آنها در این نشست از برنامه های 

آینده و در دست اقدام خود در این زمینه بگویند.
از ســویی اعظم ســادات آقایی پور، معــاون اداره 
نظام های پرداخــت بانک مرکزی از شــبکه بانکی 
کشور درخواست کرد ســرویس های خودشان را در 

استقبال بانک مرکزی
از امکانات پات برای روشندالن
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همکاری و سرمایه گذاری در شــرکت های استارت آپی و فینتکی، تولید و عرضه 
محصول یا خدمت با همکاری اســتارت آپ ها و فین تک ها، برگزاری سمینارها، 
میزگردها و همایش های تخصصی پرداخت الکترونیکی بخش هایی از استراتژی 

انستیتو Paintech است.

انستیتو Paintech ایران کیش با مدیریت احمد هادی پور افتتاح می شود. این 
انستیتو برای حمایت و همکاری با اســتارت آپ ها در نقطه شکست آنها و عبور 
این شــرکت ها از مرگ ایده یا انگیزش، برای خلق محصول یا خدمت جدید در 
زمینه پرداخت الکترونیکی در شــرکت کارت اعتبــاری ایران کیش دایر خواهد 

شد.
واژه Paintech )درد فناوری( را نخستین بار صادق فرامرزی مدیر عامل ایران 
کیش برای شناســایی مشکالت استارت آپ های شکســت خورده و فعالیت های 
نوآور در کشور و حمایت از آن دسته از شرکت های نوپایی به کار برد که با وجود 
داشتن ایده های مناســب قابل اجرا، نتوانســتند موفق عمل کنند. این واژه به 
مرور به عنوان یک کلمه برای حمایت از استارت آپ هایی که در مرحله شکست 
قــرار دارند فراگیر شــد. واژه ای که متفاوت از حمایت شــرکت های پرداخت از 

استارت آپ های موفق قلمداد می شود.
تاســیس واحدهای R&D پایش و مدیریــت اســتارت آپی و تحقیقات بازار، 

انستیتو Paintech ایران کیش
افتتاح می شود

راستای خدمات رسانی به روشندالن ارتقا دهند. او در 
صحبت های خود گفت: تنها اپلیکیشن پرداختی که 
برای روشندالن ایران سفارش سازی شده اپلیکیشن 
پات است و از شهره آقابابایی مدیر پروژه پات دعوت 

کرد تا درباره این نرم افزار توضیحاتی ارائه دهد.
شهره آقابابایی نیز در این باره گفت: »شاید خیلی از 
بانک ها نتوانسته اند خدمات خودشان را برای استفاده 
از روشندالن پیاده ســازی کنند اما اپلیکیشن پات 
با ایجاد امــکان انتقال وجه از مبــداء 2۶ بانک در 
نرم افزار پات توانسته به نمایندگی از این 2۶ بانک به 

روشندالن خدمت رسانی کند.«
او ادامه داد: »اپلیکیشن پات با استفاده از قابلیت 
تاک بک گوشی های اندروید و نرم افزارهایی که متن 
را به صدا تبدیل می کنند توانسته است این امکان را 
برای روشندالن فراهم کند تا آنها از تمامی امکانات 
پرداختی که در ایــن نرم افزار اعم از کارت به کارت، 
شــارژ اینترنت و همراه، پرداخت قبــوض، دریافت 
موجودی، پی پات، نیکوکاری، پات ســالمت، افتتاح 
حســاب، آســان خرید، خرید بلیت قطار و هواپیما، 

خرید بیمه نامه و... وجود دارد استفاده کنند.
مدیــر پروژه پات بــا تاکید بر اینکه بــرای بانک 
مرکزی بحث امنیت و رعایت نکات حساس در این 
اپلیکیشــن از اهمیت ویژه ای برخوردار است گفت: 
»طبق استانداردهای جهانی، روش امن سازی برای 
»ســکرت اینپوت«ها با اتصال هندزفری به گوشی 
صورت می گیرد به نحوی که صــدای نرم افزار تنها 
توسط شخص روشندل شنیده شود و برای اطرافیان 

پخش نشود.«
در این نشست علی اکبر جمالی، مدیرعامل انجمن 
نابینایان ایران، به تشــریح نیازمندی های نابینایان 
و ســرویس های خدمات بانکی مورد نیاز این قشــر 
پرداخت. بانک های حاضر نیز به برنامه های خود برای 
ارتقای ســرویس های خدماتی بانکی به روشندالن 

اشاره کردند.

نبود برنامه مشــخص برخی بانک ها و شــرکت های 
پرداخــت برای وفــاداری مشــتریان را بایــد یکی از 
ضعف هایی دانســت که در شــبکه بانکــی و صنعت 
پرداخــت الکترونیــک وجود دارد. ضعفــی که ممکن 
اســت خیلی ها به آن توجه نداشته یا سطحی و گذرا از 
آن عبور کرده باشــند. فراموش نکنیم ارائه سرویس و 
خدمات به مشتریان، متفاوت با برنامه ریزی هایی است 

که باید برای وفادارسازی آنان انجام داد.
طی ســال های اخیر عده ای از باشــگاه مشتریان به 
عنوان جایگاهی بــرای ایجاد این وفاداری یاد می کنند. 
یک مجموعه که در آن برای گردآوری مشتریان و ثبت 
اطالعات آنها به وجود می آید. ابزار نســبتاً جدیدی که 
توسط برخی از شــرکت های تجاری در کشور استفاده 
می شــود. اگرچه برخی معتقدند که باشگاه مشتریان 
هرسازمانی می تواند گامی مستحکم برای وفادارسازی 
مشتریانش بردارد. شوربختانه اما باید گفت که باشگاه 
مشتریان اغلب بانک ها و ســازمان های تجاری یا فعال 
نیســتند یا تنها به محلی برای برگزاری قرعه کشی یا 
ارائه تخفیف تبدیل شــده اند. موضوعــی که بی تردید 
نمی توانــد اهداف اصلی وفادارســازی را در این زمینه 

فراهم کند.
به واسطه وجود این خالها و کمبود و کاستی هاست 
کــه شــرکت کارت اعتباری ایــران کیش بنــا دارد 
تا بــه منظور ایجاد تحوالت هرچه بیشــتر در مســیر 
وفادارســازی پذیرندگان و دارندگان کارت، رویکردی 

جدید را در باشگاه مشتریان پیاده سازی و اجرا کند.
»داده کاوی« این مقدمه ای برای حرکت در این مسیر 
اســت. الزمه آنکه بتوان یک باشــگاه را با نیاز مشتری 
تطبیــق داد بهره بــرداری از داده کاوی برای طراحی و 
ارائه سرویس و خدمات است. بدیهی است از این طریق 
و با توجه به کارکرد و امتیازاتی که مشــتریان دریافت 
می کنند سرویس ها و خدماتی متناسب با نیازهایشان 
طراحی می شــود، در طراحی این سرویس ها و خدمات 

از داده کاوی اســتفاده خواهد شد تا با هوشمندسازی، 
آنچه که مطابق با نیاز مشتریان است به آنها ارائه شود.

علیرضا هوشــمند رئیس باشــگاه مشــتریان ایران 
کیش دراینباره می گوید: »قرار اســت در طرح جدید 
باشگاه مشتریان ایران کیش برای هر مشتری پروفایل 
شــخصی ایجاد کند، داده های آنها جمع آوری شــود و 
از این طریق آنها در داخل باشــگاه مشتریان توسعه و 
ارتقا داده شوند. باشگاه مشتریان به زودی به طور ویژه 
برای پذیرندگان راه اندازی و از این پس جشــنواره های 

مختلفی در آن برگزار می شود.«
وی ادامه می دهد: »از ســویی در بخش فروشــگاه 
باشــگاه، خدمــات مختلفی در طیف وســیع از جمله 
خدمات اســتارت آپ ها برای پذیرنــدگان و دارندگان 
کارت در نظر گرفته شــده اســت تا با ایــن کار هم از 
اســتارت آپ ها حمایت شــود و هــم از پذیرندگان و 

دارندگان کارت.«
بناست تا باشــگاه مشــتریان ایران کیش پلی برای 
تعامل دوســویه شرکت و مشــتریانش باشد، از همین 
رو، تولید محتواهای آموزشی در قالب متن یا مدیاهای 

تصویری نیز در این باشگاه در دستورکار است.
هوشمند می گوید: »ایران کیش در راستای هم افزایی 
با ســایر باشــگاه های مشــتریان، نیز در صدد است تا 
تفاهم نامه هایی در این زمینه امضا و همین طور امکانی 
فراهم کند تا سرویس های باشگاه مشتریان ایران کیش 
در اختیار کســب وکارهایی که باشگاه مشتریان ندارند 

نیز قرارگیرد.«
رئیس باشگاه مشــتریان اظهار می کند: »تالش این 
شــرکت عالوه بر حفظ و ارتقای مشتریان آن است تا 
با جذاب کردن باشگاه مشتریان یک مزیت رقابتی نیز 
ایجاد کند، مزیت هایی که به زودی هم در وب ســایت 
باشگاه مشــتریان و هم اپلیکیشــن پات قابل استفاده 
خواهد بود. بستری برای رفع نیازهای مشتریان، توجه 

ویژه به آنها و مدیریت صحیح ارتباط با مشتریان.«

باشگاه مشتریان ایران کیش با شعار و رویکردی جدید 
رونمایی می شود

|News Room|
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 VIP همراه اول، برای اولین بار در کشور، سیم کارت
را در نمایشــگاه ایــران تلکام 2۰۱8 ارائــه کرد که بر 
اســاس آن مشــترکان می  توانند عکس دلخواه شان را 

روی سیم کارت VIP خود چاپ کنند. 
مشــترکان همراه اول برای اولین بار در نمایشــگاه 
ایران تلکام این ســیم کارت ها را بــا گرفتن عکس در 
غرفه مخصوص و به صورت رایگان دریافت کردند. این 
سیم کارت ها در ایران تولید می شوند و حاصل همکاری 
همراه اول با شــرکت صنایع قطعات الکترونیک ایران 
است. همراه اول تاکنون بیش از ۵۰ میلیون سیم کارت 
در ایران تولید کرده که بیش از ۱۰ میلیون سیم کارت 
2G، 3G و بیش از ۴۰ میلیون ســیم کارت نسل چهارم 

)یوسیم( بوده است.

همراه اول
سیم کارت VIP ارائه کرد

خبرکوتاه برای اولین بار در کشور

مدیر مبارزه با پول شــویی و تطبیق بانک خاورمیانه 
جزئیات خــروج چهار بانک و موسســه مالی ایرانی از 

فهرست تحریم های ثانویه آمریکا را تشریح کرد.
فرزانه رجایی سلماسی در گفت وگو با ایسنا، با تایید 
خروج چهار بانک و موسســه مالی ایرانی از فهرســت 
تحریم های ثانویه آمریکا، گفــت: »وزارت خزانه داری 
آمریکا روز سه شــنبه، پنجم نوامبر، با انتشار فهرستی، 
برخی بانک های ایرانی را تحت تحریم ثانویه قرار داد.«

او با بیــان اینکه دفتر کنتــرل دارایی های خارجی 
آمریــکا )اوفک( ارگانی اســت که زیر نظــر اداره کل 
خزانه داری فدرال آمریکا فعالیــت می کند گفت: »در 
روز پنجم نوامبر آمریکا فهرستی را منتشر کرد که در 
آن برخی بانک های ایرانی شامل تحریم های ثانویه هم 
می شدند.« رجایی سلماسی اعالم کرد برخی بانک ها از 
جمله سامان، کارآفرین، اقتصاد نوین، مسکن، سرمایه 

و... از ابتدا در فهرست تحریم های ثانویه قرار نداشتند 
و گفت: »آمریکا بانک های خاورمیانه، حکمت ایرانیان، 
قرض الحســنه مهر ایران و موسســه مالی توسعه را از 

فهرست تحریم های ثانویه خارج کرد.«
رجایی سلماسی با بیان اینکه برخی بانک ها از جمله 
سامان، کارآفرین، اقتصاد نوین، مسکن، سرمایه و... از 
ابتدا در فهرست تحریم های ثانویه قرار نداشتند ادامه 
داد: »اینطــور نبوده که همه بانک هــای ایرانی از ابتدا 
تحت تحریم ثانویه بوده باشند و در واقع برای تعدادی 
از آنها تگ "subject to secondary sanctions"  قرار داده 

نشده بود.«
او با اشــاره به خروج چهار بانک و موسســه مالی از 
فهرســت تحریم های ثانویه گفت: »با تغییری که در 
فهرســت تحریم های آمریکا اعمال شد در واقع گفته 
شــد که اشــتباهی به وجود آمده و آمریکا بانک های 

 جزئیات خروج چهار بانک ایرانی
از لیست تحریم های آمریکا

انجام انواع خدمــات پولی بدون حضور فیزیکی شــخص اســت.« به گفته او 
در چند ســال اخیر، با راه اندازی اســتارت آپ ها و فین تک هــا، این موضوع به 
مراتب برجسته تر شــده و توسعه خدمات موبایلی و اپلیکیشن های واسط رو به 

بهبودی و ارتقای کیفیت هستند. 
او با بیان اینکه ســوئیچ پرداخت و اینترنت بانک موسسه اعتباری ملل دارای 
تاییدیه بین المللی امنیتی اســت تاکید کرد ارتباط با فین تک ها و استارت آپ ها 
و ارتباط با اپلیکیشــن های »بله«، »تاپ«، »آپ« و »روبیکا« از مزایای بانکداری 
الکترونیکــی موسســه اعتباری ملل اســت و گفــت: »بانکــداری الکترونیکی 
)E-Banking( که در دنیا با نام دیگر EFT نیز شــناخته می شــود عبارت اســت 
از اســتفاده از ابزارهــای الکترونیکی و اینترنت برای انتقال ســرمایه از هر مبدأ 
بــه هر مقصد به  صورت شــبانه روزی و در طول هفته بــدون حضور فیزیکی در 
نمایندگی های موسسات مالی. این مهم شامل مباحثی است که دسترس پذیری 
ابزارهــای بانکداری الکترونیکی، امنیت ابزارهای بانکــداری الکترونیکی، کارمزد 
ارائه خدمات، تنوع در ارائه خدمــات، بانکداری اجتماعی و بانکداری باز از جمله 

آنهاست.«

قائم مقام موسسه اعتباری ملل معتقد است در مقایسه با دنیای امروز بانک های 
ایران همچنان از بانکداری الکترونیکی ارائه شــده در دنیــا عقب ترند و خدماتی 
چون افتتاح حساب، ارائه تسهیالت و ضمانت نامه، انجام تراکنش های بین بانکی 
نظیر ســاتنا و پایا، مواردی هستند که همچنان در بسیاری از بانک های ایرانی به  
صورت خدمات الکترونیکی ارائه نمی شــود، حال آنکه چنین خدماتی در دنیای 

بانکداری الکترونیکی مربوط به حداقل ۱۰ سال گذشته است.
محمدرضا مروجــی با تاکید بــر اینکه مفهــوم بانکــداری الکترونیکی در 
کشــورمان، اغلب حــول محــور ابزارهــای بانکــداری الکترونیکــی )مانند 
خودپردازهای نقد و غیر نقد، کیوســک ها و...( حرکت کرده و اخیراً روی ارائه 
تنوع خدمات و مســائل روز دنیا ورود کرده اســت گفت: »این در حالی است 
کــه رکن اصلی بانکداری الکترونیکی در جهان امروز تنوع خدمات و ســهولت 

لزوم به روزرسانی خدمات الکترونیکی
در بانک ها

بانک تجارت استان هرمزگان رتبه نخست بانک های 
اســتان را در گشــایش اعتبارات اســنادی داخلی و 

خارجی کسب کرد.
بانک تجارت در استان هرمزگان با 8۶2/۱8 میلیارد 
ریال اعتبار اسنادی گشایش شده بین بانک های تجاری 
استان ســهم ۷2 درصدی را در این بخش از آن خود 
کرده است. این در حالی اســت که در زمینه گشایش 
اعتبار اسنادی داخلی نیز ســهم بانک تجارت در بین 
سایر بانک ها بر ۷۰ درصد بالغ شده و در رتبه اول قرار 
دارد. عملکرد بانک تجــارت هرمزگان در زمینه صدور 
ضمانت نامــه ریالی نیز قابل توجه بــوده و این بانک با 
صدور بیــش از ۵2۳/۵ میلیارد ریال ضمانت نامه ریالی 
سهم ۳8 درصدی و رتبه دوم بانک ها در اختیار دارد.  

سهم 72 درصدی
بانک تجارت هرمزگان

در گشایش اعتبار اسنادی خارجی
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تفاهم نامه تاسیس مرکز شتاب دهی 

توسعه و نوآوری شهر منعقد شد

تفاهم نامــه همکاری میان ســتاد توســعه فناوری 
اطالعات، ارتباطات و فضــای مجازی معاونت علمی، با 
بانک شــهر برای تحقق سیاســت های کالن جمهوری 
اســالمی ایران در حوزه علم و فناوری و تحقق اقتصاد 

مقاومتی دانش بنیان منعقد شد.
بر اســاس انعقاد تفاهم نامه ای  میان ســتاد توســعه 
فناوری اطالعات، ارتباطات و فضــای مجازی معاونت 
علمی و شرکت توسعه و نوآوری بانک شهر، این شرکت 
شــتاب دهنده خود را با عنوان مرکز شتابدهی نوآوری 
شهر در راســتای حمایت از اســتارت آپ های شهری 

راه اندازی کرد.
بر اســاس این تفاهم نامــه، این مرکز شــتابدهی با 
حمایت بانک شهر راه اندازی شــده است و از ایده هایی 
که با موضوعات خدمات شهری و هوشمندسازی شهری 
هم راستا باشد برای اجرا حمایت خواهد کرد. از اهداف 
اصلی ایــن تفاهم نامه می توان بــه موضوعاتی همچون 
به کارگیری ظرفیت های معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و بانک شهر از یک سو و بهره مندی از امکانات 
و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری قابل بهره برداری 
شــرکت برای شناســایی و همچنین گزینش، رشد و 
توســعه اســتارت آپ های دارای طرح ها یا محصوالت 
آماده با پتانســیل رشــد باال برای تحقق اهداف اقتصاد 
دانش بنیــان و همچنین راه اندازی و آغــاز به کار مرکز 

شتابدهی و نوآوری توسعه و نوآوری شهر اشاره کرد.

»خاورمیانه«، »حکمت ایرانیان«، »قرض الحســنه 
مهر ایران« و »موسســه مالی توسعه« را از فهرست 
 subject to" تحریم هــای ثانویه خــارج کرد و تــگ

secondary sanctions" از آنها برداشته شد.«
به گفته مدیر مبارزه با پول شــویی و تطبیق بانک 
خاورمیانــه، در حال حاضر حــدود ۱۱ تا ۱2 بانک 
ایرانی هســتند که در فهرســت تحریم های ثانویه 
آمریکا قرار ندارند و ســوئیفت برای آنها باز خواهد 
بود که ایــن بانک ها در ابتدا بایــد بخش بین الملل 
فعال داشته باشند و در مرحله دوم بانک هایی را پیدا 
کنند که حاضر باشند به عنوان بانک کارگزار با آنها 

کار کنند.
رجایی سلماســی ادامه داد: »بــه نظر می آید که 
اوفک با این کار خواسته کانالی را برای واردات غذا، 
دارو و اقالم بشردوســتانه باز بگذارد و شاید نتوانیم 
بــرای واردات کاالهای دیگر از این کانال اســتفاده 
کنیم. در حال حاضر در این تحریم ها به طور رسمی 
مشخص نشده که ما از کانال سوئیفت می توانیم چه 
اقالمی را وارد کنیم و فقط گفته اند ســوئیفت برای 
آنها باز است و تحت تحریم های ثانویه هم نیستند.«

افراد و شــرکت هایی که در فهرست تحریم های 
اولیه آمریــکا قرار بگیرنــد، تمام ســاکنان دائمی 
)دارای گریــن کارت آمریکا(، شــهروندان  آمریکایی 
و شــرکت های تجاری و حتی غیرانتفاعی ثبت شده 
در آمریکا اجازه انجــام هیچ گونه معامله ای را با آنها 
بدون مجوز اوفک ندارند، اما شــرکت ها و افراد ثالث 
یا در واقع شــرکت ها و افراد غیرآمریکایی می توانند 
به تبادالت تجاری با آنها ادامه دهند. زمانی که فرد 
یا شرکتی در فهرست تحریم های ثانویه آمریکا قرار 
گیرد، عالوه بر محدودیت های تحریم های اولیه، هیچ 
شخص یا شــرکت ثالث در هیچ کشوری نمی تواند 
مبادالت تجاری با آن فرد یا شرکت داشته باشد که 
در غیر این صورت مشــمول جریمه های سنگین و 

احتماالً تحریم های آمریکا خواهند شد.

خبرداغ

فقره چک برگشــتی یا حداکثر مبلغ ۵۰ میلیون ریال تعهد برگشــتی، دارای دو 
الی چهار فقره چک برگشــتی یا حداکثر مبلغ 2۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی، 
دارای پنج تا ۱۰ فقره چک برگشــتی یا حداکثر مبلــغ ۵۰۰ میلیون ریال تعهد 
برگشتی و دارای بیش از ۱۰ فقره چک برگشــتی یا بیش از مبلغ ۵۰۰ میلیون 
ریال تعهد برگشــتی خواهد بود. مهلت تعویض و کارسازی دسته چک های طرح 
قدیم با دسته چک های صیادی تا ششم آبان ماه تمدید شده بود که با پایان یافتن 
این دوره زمانی، چک های طرح قدیم سایر بانک ها در شعب بانک صادرات ایران 

فاقد اعتبار بوده و صرفاً در بانک صادرکننده امکان وصول خواهند داشت.

همزمان بــا پایان یافتن مهلت تعویض و کارســازی چک هــای طرح قدیم با 
دسته چک های صیادی، مشتریان بانک صادرات ایران می توانند با ارسال شناسه 
اســتعالم ۱۶ رقمی مندرج در چک های صیادی به سامانه استعالم پیامکی بانک 

مرکزی، از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شوند.
سامانه اســتعالم پیامکی صیاد در بانک مرکزی با هدف اطمینان از صالحیت 
حرفه ای، شــفافیت مالی، کاســتن از تعداد چک های برگشتی و کاهش ریسک 
در فضای کســب و کار مورد بهره برداری قرار گرفته و دارندگان دسته چک های 
)صــدور یکپارچه الکترونیکی دســته چک( صیاد می توانند با ارســال شناســه 
اســتعالم ۱۶ رقمی از طریق پیامــک به شــماره ۷۰۱۷۰۱ از وضعیت اعتباری 
صادرکننده چک به لحاظ تعداد و مبلغ چک های برگشــتی ثبت شــده نزد بانک 
مرکزی مطلع شوند. بر این اساس در پیامک پاسخ، وضعیت اعتباری صادرکننده 
چک به صورت یکی از رنگ های ســفید، زرد، نارنجی، قهوه ای و قرمز مشــخص 
شــده و به ترتیب حاکی از نداشــتن هرگونه سابقه چک برگشــتی، دارای یک 

پیامکی از اعتبار صادرکننده چک باخبر شوید

فضای کار اشتراکی مرکز توسعه فناوری های نوین مالی 
بانک انصار در راســتای حمایت از کســب وکارهای نوین 
مالی کشور راه اندازی شد. در مراسم افتتاحیه این فضا با 
حضور فعاالن صنعت بانکی و اکوسیستم فین تک کشور، 
مدیر مرکز یادشــده هدف از افتتاح این فضا را برگزاری 
رویدادهای مرتبط با فین تک و کارگاه های آموزشــی، در 
اختیارگذاری فضا برای فعالیت تیم های سرمایه گذاری شده 
توسط بانک، اســتقرار و فعالیت تیم های همکار با بانک 
و دسترســی تیم ها به مشاوران و ســرویس های بانکی 
برای رســیدن به محصول نهایی ارزشــمند عنوان کرد. 
مصطفی ثابتی همــکاری نزدیک با فین تک هــا را برای 
تامین نقاط تماس جدید در مــدل بانکداری دیجیتالی 
و ایجاد ارزش برای مشــتریان دانست و گفت: »فین تک 
سنتر انصار به دنبال تسهیل دسترسی به بازار و مشتریان 
فین تکی، سرمایه گذاری و مشارکت غیرنقدی، مشاوره و 
انتقال تجربه، ارائه محل و فضای کار اشــتراکی، تسهیل 
رگوالتوری و برگزاری دوره های آموزشــی است.« در این 
مراسم ولی اهلل فاطمی اردکانی، بنیان گذار شرکت توسن، 
درباره اهمیت و نقش فین تک ها در GDP بانک ها و ایجاد 
ارزش افزوده، ســهم بازار و اهمیت اعتمادســازی در بین 
مردم و اســتفاده از ابزارهای جدید برای تصمیم گیری در 
نظام بانکی سخن گفت و تاکید کرد: »بانک ها باید با عزم 
جدی و برنامه دقیق به حمایت از فین تک ها روی آورند و 

با سرمایه گذاری مناسب از آنان حمایت کنند.«

افتتاح فضای کار اشتراکی مرکز توسعه 
فناوری های نوین مالی بانک  انصار

تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری دانشگاه و اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران روز شنبه ۱۹ 
آبان ۱۳۹۷ امضا شــد. این تفاهم نامه در راستای کمک به ایجاد و توسعه کسب و کار های فناور از طریق ارائه خدمات 
عمومی و تخصصی با ارزش افزوده باال و افزایش همکاری های آموزشی و پژوهشی بین پارک و اتاق بازرگانی صنایع و 

معادن و کشاورزی تهران است. 
انجام همکاری های مشترک در حوزه فناوری و کارآفرینی در زمینه های ارائه مشاوره کسب و کار و مشاوره تخصصی 
به شرکت های مستقر، تسهیل در شرایط عضویت برای شرکت های مستقر، اجرای برنامه ها و رویداد های کارآفرینی و 
فناوری به صورت مشترک، کمک به راه اندازی مرکز رشد صادرات و اتاق سرمایه، انتخاب ایده های مناسب سرمایه گذاری 

و فراهم کردن زمینه های الزم برای جذب سرمایه گذاران خارجی از جمله موضوعات تفاهم نامه به شمار می رود.

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و اتاق بازرگانی تفاهم نامه همکاری امضا کردند

|News Room|
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 برای حل مشکالت پرداخت
به آموزش نیاز داریم

8۰ درصــد از ســهام پرداخــت کشــور متعلــق به 
پرداخت های خرد اســت. شــاخص ترین نوع پرداخت 
خرد، پرداخت در حوزه حمل ونقل شــهری اســت که 
شــهرداری ها راه حل هایی چون کیف پول الکترونیکی و 
QRکدهای تاکســیرانی برای حل مشکل پرداخت های 
خــرد ارائه دادند. برخی از مســئوالن اعتقاد دارند برای 
شــرکت های پرداخت مدیریت پول های خرد در اقتصاد 
ایران، با توجه به تعداد باالی تراکنش، هزینه ســنگینی 
دارد. به اعتقاد صادق فرامرزی، دبیر ســمینار پرداخت 
خرد در نمایشــگاه تراکنش و مدیرعامل شــرکت ایران 
کیش، توجه نکردن به این حوزه باعث شده بعضاً هزینه 
این تراکنش ها بیش از سود آن در صنعت پرداخت باشد. 
در این نشســت علیرضا بزرگمهری، مدیرعامل شرکت 
سابین تجارت آریا؛ حســام مقصودلو، مشاور مدیرعامل 
ســازمان فناوری اطالعات شهرداری تهران؛ محمدجواد 
رجاییان، مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات شهرداری 
مشــهد؛ مهدی عبادی، دبیر انجمــن فین تک؛ و ایمان 
محمدی، عضو تیم رســید در نمایشــگاه تراکنش، به 

مشکالت و چالش های حوزه پرداخت خرد پرداختند.
در ابتدا صادق فرامرزی، دبیر ســمینار، با اشــاره به 
اینکه در صنعت پرداخت خرد و در بحث کارمزد خواهی 
باید روش فعلی تغییــر کند بیان کرد: »قبل از هر چیز، 
با توجه به اقتصاد و تورم و مســائل موجود کشور، باید 
مشــخص کنیم که اساســاً تا چه مبلغــی را باید جزو 
پرداخت های خرد در نظر بگیریم. آیا صرفاً ســقف مبلغ 

مشخص کننده نوع تراکنش پرداخت خرد است؟«
مهدی عبادی، دبیر انجمن فین تک ها، در مورد تعریف 
پرداخت خرد گفــت: »تراکنش های زیر ۵۰ هزار تومان 

فارغ از تکنولوژی و ابزار را پرداخت خرد می گویند.«
رجاییــان، مدیرعامــل ســازمان فنــاوری اطالعات 
شهرداری مشهد، در تکمیل صحبت های عبادی گفت: 
»ما در حوزه خدمات شهری نوعی از پرداخت ها را داریم 
و الزمه این پرداخت ها TAP&GO است. امکان تراکنش 

آنالین برای آن اصاًل وجود ندارد.«
صادق فرامــرزی در مــورد تعریــف پرداخت گفت: 
»پرداخت ســریع هم می تواند جزئی از پرداخت خرد به 
شمار می رود؛ به عنوان مثال پرداخت در پمپ بنزین ها 
هم می تواند پرداخت خرد حساب شود با اینکه مبلغ آن 

زیر 2۵۰ هزار ریال نیست.«
در ادامه فرامرزی ســوال دیگری مطرح می کند. او در 
این باره گفت: »ما همیشه به دبیت کارت و تراکنش های 
آنالین و شــاپرکی افتخار می کنیم و همــواره گفته ایم 
بهترین زیرســاخت ها را داریم. این ادعایی که می گویند 
در لبه تکنولوژی هســتیم درست اســت و بین دانش 
و تکنولوژی فاصلــه قابل توجهی بین مــا و دنیا وجود 
ندارد. در ۵۰ پی اس پی برتر دنیا چهار پنج پی اس پی ما 

وجود دارد. با این حال چرا در زمینه پرداخت خرد عقب 
 افتاده ایم؟«

حســام مقصودلو با اشــاره به اینکه همه انتظار دارند 
در ایــن زمینــه بانک مرکــزی فعالیتی انجــام دهد و 
بانک مرکزی یا انگیزه کافی نــدارد یا فکر می کند باید 
پرداخت های خرد را ماننــد پرداخت های کالن هدایت 
کند عنوان کرد: »ســاماندهی پرداخت هــای خرد کار 
بانک مرکزی نیســت. در این میان بازیگرانی هم نقش 
ایفا می کنند. اما بازیگران این حوزه هم تعامل نکرده اند.«

به گفته مقصودلــو از لحاظ فنی عقب نیســتیم اما 
فقط همتی نیاز اســت تا بازیگران ایــن حوزه دور هم 

جمع شوند.
ایمان محمدی نیز باور دارد مجموعه های خوش فکر 
بســیاری در زمینه پرداخت وجــود دارد اما هم اکنون 
بازیگرانی نقش ایفا می کنند کــه آورده ای ندارند ولی 

انتظاراتی دارند و در کنار آن قدرت هم دارند. 
صادق فرامرزی نیز معتقد است: »درباره پرداخت های 
خرد همواره منتظر اقدام رگوالتوری بوده ایم در حالی 
که اگر قرار باشد رگوالتوری خیلی زودهنگام یا خیلی 
وابســته به فنــاوری قوانین وضع کنــد، آن وقت دائماً 
مجبور به روزرسانی و تغییر قوانین است که این موضوع 

هم هزینه های خودش را دارد.«
مدیرعامــل ایران کیش با بیان اینکــه »بارها عرضه 
کیف پــول الکترونیکی را مشــکلی بــرای حل بحث 
پرداخت های خرد معرفی کرده ایم اما در آن کند پیش 
رفته ایم« عنــوان کرد: »تا زمانی کــه هیچ فرقی بین 
پرداخت از طریق کیف پول با کارت پیش پرداخت بانکی 
برای دارنده کارت ایجاد نشود نمی توان به موفقیت در 
این حوزه حتی فکر کرد. تــا زمانی که قیمت تراکنش 
در شــبکه پرداخت بر کیفیت آن بچربــد نمی توان به 

رشد روش های صحیح پرداخت توجه داشت.«
او اظهار کرد: »ما در مســائلی مانند شــهر هوشمند 
کلی وقت می گذاریم و امیدواریم که باالخره بتوانیم در 
این زمینه چالش ها را حل کنیم اما عرصه پرداخت های 
خرد بخشی از حرکت به مسیر شهر هوشمند است.«  

در این نشست موضوع مزایده کیف پول الکترونیکی 
در شهر مشهد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رجاییان 
مدیرعامل ســازمان فناوری اطالعات شهرداری مشهد 
در توضیح بیشتر مزایده گفت: »در مشهد قصد داشتیم 
شــهروندان را ترغیب و تشــویق کنیم تا بــا ابزارهای 
موجود مشــارکت کنند. به رغم اینکه وظیفه شهرداری 
رگوالتوری نیست اما ما مکلف کردیم شرکتی که کیف 
پول عرضــه می کند باید به صورت رگوالتور برای کیف 
پول های دیگر هــم تعهد خود را ایفا کنــد تا انحصار 
ایجاد نشود. به نظر می رسد اگر چند شهر دیگر نیز این 

مدل را اجرایی کنند، بهینه خواهد شد.«
محمدی در مخالفــت با این مزایده گفت: »در فاوای 
مشــهد مزایده ای که برگزار می کنند سهمی از درآمد 
هر تراکنــش را طلب می کنند. شــرکت برنده را مقید 
می کنند تا از فضای تبلیغاتی مشهد بهره ببرد. شرکتی 
که برنده می شود باید ظرف یک ســال حداقل با پنج 
کیف پول دیگر قرارداد ببندد. چرا شــهرداری مشــهد 

سهم خواهی می کند؟«
رجاییان در پاســخ محمدی با بیــان اینکه »درصد 
درآمد از تراکنش برای این اســت که مــا خودمان را 
جدا از این اکوسیستم نمی دانیم« عنوان کرد: »در این 
مزایده تعهدی برای کف تراکنش در نظر گرفته نشده 
اســت و درصد درآمد از تراکنش برنده را به ســمتی 
می برد که کیف پول های بیشــتری فعــال کند؛ یعنی 
اینکه هر چقدر کیف پول بیشــتری فعال کند و درصد 

تراکنش هایش غیرشتابی شود به نفع خود آن است.«
در ادامــه حســین اســالمی در مورد اینکــه برای 
چالش هــای پیــش  روی پرداخت  خرد چــه کارهایی 
می توان انجام داد گفت: »به نظــر من باید رقابت ها را 
کمتر و رفاقت ها را بیشتر کنیم؛ پی اس پی ها و بانک ها 
باید در کنــار هم قرار بگیرند و روی اســتارت آپ های 

جدید سرمایه گذاری کنند.«
بزرگمهری معتقد اســت بازیگران این حوزه باید به 
صورت دوره ای دور هم جمع شــوند و با یکدیگر حرف 
بزنند. در این دوره ها نیز کمیته تصویب لوایح تشــکیل 

شود و با حوزه رگوالتوری مذاکره کند.
در پایان صادق فرامرزی به آموزش به عنوان مشــکل 
مغفول مانده اشاره کرد و گفت: »ما نه آموزش می دهیم 
نه آموزش می بینیم. برگزاری نشست و همدلی ها خیلی 
کمک می کند تا یــاد بگیریم. چون وقتــی یاد بگیریم 

می توانیم درست رفتار کنیم.«

در سمینار پرداخت خرد مطرح شد:

برخی از مسئوالن اعتقاد دارند برای 
شرکت های پرداخت مدیریت پول های خرد 

در اقتصاد ایران، با توجه به تعداد باالی 
تراکنش، هزینه سنگینی دارد. به اعتقاد 

صادق فرامرزی، دبیر سمینار پرداخت خرد در 
نمایشگاه تراکنش و مدیرعامل شرکت ایران 
کیش، توجه نکردن به این حوزه باعث شده 
بعضاً هزینه این تراکنش ها بیش از سود آن 

در صنعت پرداخت باشد
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خانه ای برای استارت آپ ها
»پای حرف اســتارت آپ ها و فین تک ها که می نشینی 
به بهانه حجم مخاطرات، نشــدن ها، موانع، نامشــخص 
بودن ها و... به رغم سن جوان خودشان و کسب وکارشان 
کم خاطره بــد ندارند، باید اجازه داد درد دل کنند، باید 

بشنوی و باید که بشنویم.«
این جمالت نخســتین نوشــته های صادق فرامرزی، 
مدیرعامــل شــرکت کارت اعتباری ایــران کیش، بود 
هنــگام پروراندن یکــی از ایده هایی که می خواســت 
به کســب وکارهای نوپای شکســت خورده بهــا دهد. 
او بــه منظور شناســایی مشــکالت اســتارت آپ های 
شکســت خورده و فعالیت های نوآور در کشور و حمایت 
از آن دسته از شرکت های تازه کاری که با وجود داشتن 
ایده های مناسب قابل اجرا نتوانستند موفق عمل کنند به 

یک واژه دوکلمه ای رسید.
دو مفهوم که وقتی کنار هم قرار می گیرند انگار کلی 

.Pain+Tech :حرف برای گفتن دارند
Pain  را همه به نام درد و رنج می شناسند و Tech را 
به نام فناوری. وجه تســمیه این دو در کنار هم می شود 

درد فناوری.
نخستین روزهای بهمن ماه سال گذشته در هفتمین 
همایش بانکــداری در مرکز برج میــالد بود که به طور 

رسمی از این واژه سخن به میان آمد.
قرار بود دردهای فین تک  و اســتارت آپ برای یک  بار 
هم که شده شنیده و البته  برای این دردها چاره اندیشی 
شــود. ایران کیش و مدیرعامل آن با ســاخت این لغت  
به دنبال آن بودند تا با رویکردی حمایتی فهرســتی از 
مشکالت فین تک ها و استارت آپ ها را با مسئوالن مربوط 
به هر حوزه در میان بگذارند، تا شــاید راهگشایی برای 

جوانان خالق و با استقامت کارآفرین ایرانی باشند.
اما Paintech به همین جا و همین واژه خالصه نشد.

حقیقت این است که استارت آپی ها گاهی واقعیتی را 
که در دل شان هست به زبان نمی آورند. شاید از نگرانی 
بابت اینکه انتقاد باعث شود سدهای راه شان بیشتر شود 
معموالً جوانب ماجــرا را رعایت می کنند؛ اما باید به این 
افراد کمک می شــد. آنها باید پا به عرصه می گذاشتند 
چون هیچ کس جــز خود اســتارت آپی ها دردهای آنها 
را لمس نکرده اســت؛ اما ضــرورت Paintech زمانی با 
گوشت و اســتخوان حس می شــود که با این واقعیت 
تلخ روبه رو شــویم که از میان این همه استارت آپ های 
فیلترشــده ای که همه از مســیرهای سخت گذر کرده، 
آمــده و در رویدادهای مختلــف جایــزه برده اند، ۷۰ 
درصدشان به طور کلی از بین رفته اند. درست خواندید، 
۷۰ درصد استارت آپ های موفقی که حتی جایزه برده اند 

برای همیشه نابود شدند.

جو حاکم بر Paintechها عامل یک تصمیم
این جو بــد حاکم بر استارت آپ هاســت که ضرورت 
تشکیل نهادی برای شناســایی و ارزیابی Paintech را 
ضروری کرد. چرا که رسالت Paintech عبور کارآفرینان 
از دره مرگ ایده یا انگیزش آنهــا به ایده پردازی مجدد 
تعریف شــده بود و در این راستا مدیران تصمیم گیرنده 

شــبکه بانکی مخاطب این ماجرا بودنــد. باید دردهای 
فناوری شنیده می شــد تا از آن طریق به خواسته های 
مطلوب در این زمینه رســید و ســرانجام شرکت کارت 
اعتباری ایران کیش کاری را که خود شــروع کرده بود 
به سرانجام رساند: با تاسیس »انستیتو Paintech ایران 

کیش«.
ایران کیش که به عنوان تنها شــرکت پرداخت طرح 
Paintech را در راســتای ریشــه یابی درد فنــاوری و 
فین تک ها دنبال می کرد، هم اکنون با ایجاد ساختاری که 
از طریق آن امکاناتی را در اختیار فین تک ها قرار می دهد 
تا از مرحله شکســت و مرگ ایده ها نجات شــان دهد و 
با انگیــزش، جهت خلق محصول یــا خدمت جدید در 
زمینه پرداخت الکترونیکی، این شرکت ها را از نو بسازد، 

درصدد تحقق رویای خود است.

اهداف انستیتو
انســتیتو Paintech اما قرار اســت با مدیریت احمد 
هادی پور امور را پیش ببرد. کسی که افزایش بهره وری، 
رشد درآمدها، ارتقای سهم بازار، تکمیل سبد محصوالت 
و خدمات، چابک سازی فعالیت ها و فرایندها را از جمله 

اهداف این انستیتو می داند.
و البته تاســیس واحدهــای R&D، پایش و مدیریت 
استارت آپی و تحقیقات بازار، همکاری و سرمایه گذاری 
در شرکت های اســتارت آپ و فین تکی، خرید و فروش 
سهام شرکت های استارت آپ و فین تکی، تولید و عرضه 
محصول یا خدمت با همکاری استارت آپ ها و فین تک ها، 
برگزاری ســمینارها، میزگردها و همایش های تخصصی 
پرداخت الکترونیکی، افزایــش تنوع محصوالت، ارتقای 
فرهنگ و ارتباطات برون ســازمانی رقابت با شرکت های 
سرمایه گذار در صنعت فین تک را به عنوان استراتژی های 

این انستیتو برمی شمرد.
هادی پــور می گویــد: ایــن انســتیتو در قالب یک 
SBU یــا همــان واحد راهبــردی کســب وکار تعریف 
می شود. واحدهاي راهبردی )اســتراتژیک( کسب وکار 
مجموعه هایــي کوچک به صورت نســبي، خودمختار و 
مســتقل به عنوان مراکزي مسئول و ســودآور تعریف 

می شــوند که به دالیل پیچیدگي هاي کمتر ســازماني 
و مدیریتي، امــکان برنامه ریزي کاراتر در آنها بیشــتر 

می شود.
مدیر انستیتو Paintech معتقد است تعریف این واحد 
در قالب SBU ســبب افزایش ســرعت عمل سازماني 
ســهولت هماهنگي درون ســازمانی، تفویض مسئولیت 
ســوددهي به ســطوح پایین تر و نقاط متعدد سازمان، 
افزایش تحرک سازمان در پاسخگویي به تحوالت محیط 

و افزایش توان رقابت می شود.
ارائه ســرویس ها و محصــوالت، تعییــن حوزه های 
مطالعاتی، شناسایی استارت آپ ها و فین تک ها، و تشکیل 
تیم برنامه اجرایی از سایر مواردی است که در خصوص 

انستیتو Paintech گفته می شود.
همچنیــن هادی پور مطــرح کرد که هــدف اصلی 
و صیانــت این انســتیتو، حمایــت از اســتارت آپ ها و 
فین تک هایی اســت که در دره مرگ قرار داشــته و با 
توجه به شــرایط زمانی و موارد دیگری اعــم از تاخیر 
در ورود به بازار گســترده، تغییر سریع نیاز مشتریان یا 
تکنولوژی، عدم حمایت ســرمایه گذاران یا مشکالت به 
وجود آمده مالی با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه ها، 
با مشکل مواجه شده اند. منظور از این حمایت از این نوع 
فین تک ها تا سطوح مختلفی خواهد بود، اهم از تخصیص 
فضای کاری، تامین و اختصاص زیرســاخت های فنی، 
شبکه ای و پرداخت و بانکی و تامین هزینه های مالی و...

بدین منظور این انســتیتو بر اســاس ایــده نوآورانه 
مدیرعامــل ایــران کیش تاســیس و با حمایــت او و 

هیات مدیره این شرکت شروع به فعالیت کرد.
 آن طــور کــه هادی پــور می گویــد در کل یافتــن 
اســتارت آپ های جدید برای شناسایی ایده های جدید، 
شناسایی اســتارت آپ هایی که در شــرف ورشکستی 
هســتند برای ســرمایه گذاری و حمایت از آنها، بررسی 
استارت آپ های روز دنیا و تعامل با بانک ها برای طراحی 
محصوالت مشــترک )گرفتــن API از بانک های طرف 
قرارداد و غیرطرف قرارداد( از ســایر اهدافی هستند که 
در ایجاد این اکوسیســتم در قالب انستیتو پات مطرح 

می شوند.

اهداف راه اندازی انستیتو پین تک در گفت وگو با مدیر آن
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معرفی Paintech   به استارت آپ ها

نامش را Failcon گذاشــته اند. کنفرانس شکســت. 
کنفرانسی که اگرچه سال هاست برگزار می شود اما ورود 
آن به ایران به ســال ۹۴ بازمی گردد. این یکی سومین 
دوره Failcon اســت. رویداد امســال در تاالر اندیشه 
واقع در پارک اندیشــه برگزار شــد. رویدادی یک روزه 
مخصوص کارآفرینان، سرمایه گذاران، توسعه دهندگان و 
طراحان برای شناخت اشتباهات خود و دیگران و آماده 

شدن برای حرکت در مسیر موفقیت.
در اینجا قرار اســت همه از دالیل شکست هایشــان 
بگوینــد نه رمــز کامیابی ها، درســت برخــالف همه 
سمینارهای انگیزشی. این بار ناکامی ها قرار است امید 
ببخشند نه پیروزی ها؛ اما سومین رویداد Failcon ویژه 
اســتارت آپ ها بود، حضور اســتارت آپ های مشهوری 
که تجربه ناموفقی در ســال های اخیر داشته اند در این 
کنفرانس می توانســت منتقل کننده بسیاری از نکاتی 

باشد تا سایر استارت آپ ها از آن بیاموزند.
Failcon اما یک فرصت خوب دیگر هم بود، فرصتی 
برای گفتن از Paintech. همان درد فناوری که در این 
همایش از آن نیز سخن به میان آمد. ایران کیش حامی 
Failcon بود و انســتیتو Paintech این شرکت نیز به 
عنوان راهکاری برای مقابله با شکســت استارت آپ ها 
معرفی شد؛ اما شاید بد نباشد هم درباره این همایش و 
هم Paintech از کسانی بپرسیم که خود در کنفرانس 
شکست حضور داشته اند یا صاحب کسب وکاری نوپایند 

یا قصد ورود به آن را دارند.

Paintech باید آماده همه نوع دردی باشد
حسین گلشنی، از استارت آپ حمل و نقلی بادسان، 

بار اولی اســت که بــه همایش Failcon آمده اســت. 
می گوید برایــش خیلی جذاب بود بدانــد دیگران چه 

اشتباهی داشته اند تا آنها را تکرار نکند.
»شــنیده ام کــه یکــی از شــرکت های پرداخــت 
الکترونیکی طرحــی را با عنــوان Paintech و با این 
هدف که از اســتارت آپ هایی حمایت کند که در حال 
شکست هستند راه انداخته، این موضوع از دید من امر 

بسیار جالبی است.«
گلشــنی این را که می گوید اضافــه می کند: »یک 
اینفوگرافــی در الکامــپ تهــران دیــدم کــه در آن 
اســتارت آپ های زیادی را بررســی کرده و به یکسری 
نتایج رســیده بود؛ مثــاًل گفته بود اگرچــه برخی از 
اســتارت آپ ها از لحــاظ مالی شکســت می خورند اما 
برخی به دلیل بیزینس مدل هایشــان نــاکام می مانند، 
گاهی اوقات یک اســتارت آپ درد پول نــدارد و درد 
تیــم دارد؛ یعنی پین تک باید بتواند تمام این مســائل 
را حل کند بــه این ترتیــب که حتی تیــم تزریق یا 

بیزینس مدل ها را بررسی کند.«

Paintech باید پیشرفت اســتارت آپ ها را تضمین 
کند

امیرحســین عسگری مدرس، چند ســالی است که 
سیستم راه اندازی کسب وکارهای آنالین در حوزه فنی 
را هدایت می کند. او هرســاله سعی می کند در نشست 
Failcon حضور یابد. عسگری می گوید: »این همایش 
به دلیــل حضور خیلی از کســانی کــه در حوزه های 
فعالیت شان شکســت خورده اند مفید است. باید تجربه 
این افراد را دید، امری که باعث می شــود دیگر یک راه 

شکست خورده را تکرار نکنیم.«
وقتــی در مورد Paintech ایران کیش به عســگری 
می گوییم و نظــرش را در این باره می خواهیم پاســخ 
می دهد: »معموالً شرکت ها از استارت آپ هایی حمایت 
می کنند که موفق و در حال ســوددهی باشــند. اینکه 
یکی از این شرکت ها می خواهد از استارت آپ هایی که 
در موقعیت شکست هســتند حمایت کند یک ابتکار 

به موقع است.«
او ادامه می دهد: »واقعیت این است که استارت آپ ها 
همه یک نقطه شکست دارند. خیلی از این استارت آپ ها 
نقطه شکست شــان را زمانی می بینند که تصور کنند 
از جایی به بعد پیشــرفت بیشــتری نمی توانند داشته 
باشــند، این موضوع در ایران بسیار زیاد اتفاق می افتد. 
اســتارت آپ ها عالقه دارند به ســرعت به اعداد و ارقام 
باالیی دست پیدا کنند اما زمانی که به این عدد و رقم 
نمی رسند سرمایه گذار از ادامه کار سرخورده و پشیمان 
می شود. ناراحتی از سرمایه گذار به تیم منتقل می شود 
و تیم هم به نقطه ناامیدی می رسد؛ یعنی تیم احساس 

می کند که از اینجا به بعد نمی تواند ادامه دهد.«
او می گویــد: »اگر در ایــن بین یک ســرمایه گذار 
حرفه ای وجود داشــته باشــد و بدون اینکــه به تیم 
استارت آپ اســترس وارد کند موجب استمرار فعالیت 

آنها شود، قطعاً خیلی کمک می کند.«

چند موضوع که باید Paintech به آن توجه کند
بابک بیوک افشاری، مهندس ارشــد پلیمر، کناری 
نشسته و منتظر آغاز همایش است. ایده هایی در ذهن 
دارد و پیشــتر در تیم های تحقیقاتی نیز حضور داشته 

کنفرانس شکست در تاالر اندیشه برگزار شد
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و تشنه یادگیری است. یادگیری از کسانی که با هزینه 
و زمان خود روزی برای شــرکت یا استارت آپ خود از 
جان  و دل مایه گذاشــتند اما در جاهایی به بن بســت 
خوردند و حــاال می خواهنــد دلیل این به بن بســت 
 Failcon خوردن هایشان را به طور رایگان طی نشست

در اختیار بقیه بگذارند.
از بابــک هــم می خواهیــم نظــرش را راجــع به 
Paintech بگویــد: »اگر واقعــاً Paintech تالش دارد 
از استارت آپ های شکســت خورده حمایت کند باید به 
چند موضوع توجه کند؛ باید یک استارت آپ را از لحاظ 
روانی متقاعد کرد که می تواند مجدداً به بازار بازگردد، 
به نظرم در پین تک باید مستندسازی های الزم صورت 
گیرد و با اسناد دقیق به استارت آپ برای ورود به بازار 
اطمینان داد. Paintech می تواند به صورت شــهودی 
نشان دهد که این استارت آپ را از جایی به  جایی باالتر 

در بازار می رساند.«

تمرکز بر منطقه شکست استارت آپ ها؛ نقطه قوت 
Paintech

 Failcon ســیاوش 28ســاله که دلیل حضورش در
را مثل بقیــه بهره برداری از تجربیات شکســت خورده 
می دانــد تا از ایــن موضوع برای موفقیــت در تجارت 
خود اســتفاده کند می گوید: »می خواهم در آینده به 

استارت آپ ها بپیوندم.«
وقتــی از ماهیــت Paintech ایران کیــش برای او 
می گوییم پاســخ می دهد: »این بســیار جالب اســت 
که ایران کیش به شــرکت های در حال شکســت فکر 
کرده اســت. به نظرم اگر این کار عملی شود، می تواند 
برخی از اســتارت آپ ها را از ســقوط نجــات دهد؛ اما 
باید راه ایــن حمایت اصولی باشــد. پین تــک زمانی 
می تواند موفقیت آمیز عمل کند که از یک اســتارت آپ 
حمایت های بابرنامه و اصولی بکند، در غیر این صورت 

نخواهد توانست مانع شکست یک استارت آپ شود.«

 نوع حمایت Paintech باید مشخص باشد
مهدی مستاجران با لهجه شیرین اصفهانی می گوید 

رویداد Failcon از این جهت رویداد خوبی است که در 
آن برخالف همه  جا که از موفقیت هایشــان می گویند 
از شکست ها ســخن به میان می آید، چرا که بخشی از 
زندگی شکست اســت و باید این بخش از زندگی دیده 

شود تا باعث ناامیدی نشود.
او ایــن را هم اضافه می کند که خود دچار یکســری 
اشــتباهات در کســب وکارش بود کــه در رویدادهای 
Failcon دریافته اســت اگــر برخی از ایــن نکات را 

می دانست می توانست موفق تر عمل کند.
او هم نظــرش درباره پین تک ایران کیش را این گونه 
بیان می کند: »باید دید کــه حمایت paintech ایران 
کیش به چه شــکل اســت، چه وقت هایی حمایت ها 
معنوی یا چه وقت هایی مادی اســت، امــا اینکه برای 
نخستین بار چنین چیزی بناســت وجود داشته باشد 
این موضوع می تواند برای استارت آپ ها یک فرصت به 

حساب بیاید.«

Failcon از نگاه برگزارکنندگان Paintech
به ســراغ برگزارکننــدگان همایــش Failcon هم 
می رویم تــا نظر آنهــا را درباره Paintech بپرســیم. 
در همیــن راســتا حمیدرضــا ســلیمیان، مدیر فنی 
شــرکت فکر برتر و برگزارکننــده Failcon ، می گوید: 
»Paintech به عنوان درد فنــاوری به  گونه ای تعریف 
شده اســت تا اســتارت آپ ها را در نقطه شکست آنها 
نجات دهــد. به نظرم ایــن موضوع قطعــاً می تواند با 
اهمیت باشــد، چرا که بیشــتر افرادی که در نشست 
Failcon  حضور دارنــد در حوزه فناوری کار می کنند. 
قطعاً  Paintech می تواند کمک کننده کســانی باشد 
که حتی در استارت آپ هایشــان بعضــاً موفقیت های 
چشمگیری هم کســب کرده اند اما ســرانجام در یک 

جایی شکست  خورده اند.«
آرش ســروری دبیر راهبردی و برگزارکننده رویداد 
Failcon هم می گوید: »این روزها اســتارت آپ ها مدام 
شکست می خورند. در حالی که تا سه سال پیش کمتر 
به این موضوع فکــر می کردیم، طبق آمارها ۹8 درصد 
استارت آپ ها در ایران ناموفق بودند و دلیل این موضوع 

باید بررسی شود. سومین دوره Failcon فرصت خوبی 
بود تا دریابیم طی این یک سال چه استارت آپ هایی و 

به چه دالیلی ناکام ماندند.«
ســروری اضافه می کنــد: »Paintech ایران کیش 
قرار نیســت حامی استارت آپ هایی باشد که موفق اند 
بلکــه قرار اســت آن دســته از اســتارت آپ هایی را 
حمایت کند که در مرحله شکســت قرار دارند و این 
کار مهمی است. زمانی که من از پین تک ایران کیش 
شــنیدم این موضوع برایم خیلــی جالب بود. خود ما 
چند ماه بود به این موضوع فکر می کردیم که چگونه 
می شــود به اســتارت آپ های شکســت خورده کمک 
کرد.  اکنون ممکن اســت بــا  Paintech این رویای 

ما محقق شود.«
 Paintech او ادامه می دهد: »همان گونه کــه از نام
هم پیداست انســتیتو  Paintech ایران کیش به درد 
تکنولوژی و مشــکالتی که در این عرصه پیش می آید 
فکــر می کند. البته بــه نظــرم  Paintech همین که 
بتواند درصد شکســت اســتارت آپ ها را کاهش دهد 
کار بزرگــی انجام خواهد داد.« دبیــر راهبردی رویداد  
Failcon به این نکته اشاره می کند که ایران کیش در 
این راستا باید به موارد مختلفی توجه کند و مشکالت 
استارت آپ ها را نیز از بعد حقوقی، مسائل تیمی و مالی 

مورد بررسی قرار دهد.
او می گوید: »تصور می کنم بسیاری از کسب وکارهای 
بزرگی که در این حوزه فعالیت می کنند و می خواهند 
در این راســتا به اســتارت آپ ها کمک کننــد باید از 
پین تک پیروی کنند. معتقــدم پین تک باید تبدیل به 
واژه ای فراگیر شود و چه  بسا سایر شرکت ها نیز نسبت 
به این موضوع نوعی تهاتر انجام دهند تا یک پروژه ملی 

به ثمر بنشیند.«
 شــاید خیلی هایی کــه در این مــدت در کنفرانس 
Failcon شــرکت کرده بودند اولین باری است که نام  
Paintech ایران کیش را می شنوند اما همین کنفرانس 
می تواند باعث شــود بسیاری از استارت آپ هایی که در 
مرحله شکست هستند از خدمات Paintech استفاده 

کنند.

|Report|
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نت برگ و روزهایش

   تدوین: حسام دربانی
علیرضــا صادقیان، بنیان گذار نت برگ، تا ســال های 
آخر دبیرســتان در یزد زندگی می کرد. همان زمان در 

کنار تحصیل مشغول کسب وکار خانوادگی اش بود. 
او دانش آموخته رشته مهندسی صنایع دانشگاه علم 
و صنعت ایران اســت و تحصیالت تکمیلی خود را در 
 MBA دانشگاه کلمبیای ایاالت  متحده آمریکا در رشته

به پایان رساند.
در اواخر تحصیل دوره MBA با شرکت گروپان آشنا 
شد، که یک وب ســایت خرید گروهی بسیار موفق در 
آمریکا بود. ایده پیاده سازی الگوی مشابه را در ایران با 
پسرعموی خود و دوســتانش مطرح کرد. پس از انجام 
مطالعات و تدوین طرح کســب وکار، نت برگ را با یک 
تیم پنج نفره با ســرمایه شــخصی در مردادماه ۱۳۹۰ 

تاسیس کرد.

و اما کسب وکار نت برگ چیست؟
نت برگ یک کســب وکار پلتفرمی است؛ یعنی در دو 
سمت کسب وکار برای مشــتریان ارائه خدمت می کند 

که عبارت اند از:
۱. کســب وکارها و مراکز تفریحی کــه قصد تبلیغات 

دارند.
2. مردمی که تخفیف می خواهند.

ارزش پیشــنهادی نت برگ به کسب وکار یک روش 
تبلیغاتی موثر است. به نحوی که به کسب وکارها امکان 
تبلیغات و بیشــتر دیده شدن می دهد. همچنین مراکز 
تفریحی، رویدادها و اماکن ورزشــی می توانند ظرفیت 
خالی خود را پر کنند و نت برگ در ازای تبلیغ از آنها به 
 صورت مستقیم پولی دریافت نمی کند. در سوی دیگر 
با کاهش هزینــه و گرفتن تخفیــف همچنین معرفی 
مراکز جدید به مشــتریان طرف دیگــر پلتفرم ارزش 

اقتصادی ارائه می کنند.
این سایت دو میلیون مشترک دارد و روزانه بیش از 
2۰۰ هزار بازدیدکننده از خدمات و پیشــنهادهای آن 

بازدید می کنند.
شرکت کسب وکار نوین ایرانیان )نت برگ( با بیش از 
۱۳۰ پرسنل پس از جذب سرمایه و رسیدن به مرحله 
ســودآوری اقدام به ایجاد اســتارت آپ های دیگری به 

شرح زیر کرد:
Tik8.1: مرجع خرید بلیت رویدادها

2. چیلیوری: سفارش آنالین غذا
3. ســرمیز: اولین وب سرویس ثبت ســفارش غذای 

شرکتی

4. کلیکس: سیستم تبلیغات دیجیتالی
5. دکتر دکتر: ســامانه جامــع نوبت دهی و مدیریت 

مطب پزشکان.

یک  در  مشــتریان  برای  اعتمادســازی  داستان 
کسب وکار جدید

کســب اعتماد مشــتریان در ابتدای راه کار بســیار 
سختی بود. مشتریان نگران و کنجکاو مدام با نت برگ 
تماس می گرفتند و سوال های زیادی از نحوه سرویس 
گرفتن، خلف وعده صاحبان رســتوران ها و سایر مراکز 

می پرسیدند.
در پاســخ به این بی اعتمادی، نت برگ ســعی کرد 
با پایین آوردن ریســک در حد دو هــزار تومان برای 
مشتریان آنها را به اســتفاده از خدمات ترغیب کند و 
حتی در مواردی برای جلب اعتماد و رضایت مشــتری 

سرویس های رایگانی ارائه می داد.
باالخــره این تالش موفقیت آمیز بود؛ اعتماد شــکل 
گرفت و خوشــبختانه از مطرح ترین کســب وکارها در 

حوزه تجارت الکترونیکی محسوب می شود.
نت برگ مثل خیلی از کســب وکارهای موفق ایرانی 
دیگــر که الگوبــرداری از مدل های موفــق بین المللی 

بوده اند یک نوآوری معکوس از گروپان بوده است.

داستان یک کسب وکار دوستانه
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دولت کیف پول الکترونیکی می خواهد
هیات دولت اواســط آبان ماه در اقدامی غیرمنتظره 
مصوبه ای ابالغ کرد که طی آن بانک مرکزی را موظف 
کرده بود ضوابط کیف  پول الکترونیکی را تعیین و ابالغ 
کند. هیات دولت در ایــن مصوبه به بانک مرکزی یک 
ماه زمان داده است تا این چارچوب را تعیین کند، البته 
در این مصوبه هیات دولت فقط به تعیین چارچوب های 
کیف  پول الکترونیکی بســنده نکرده، بلکه تاکید کرده 
است که باید پرداخت های مبتنی بر انواع فناوری ها را 
با رعایت این تصویب نامه و ســایر قوانین ظرف یک ماه 

تدوین و ابالغ کند.
دولت در شــرایطی این خطوط کلــی را برای بانک 
مرکزی تعیین کرده  اســت که این بانک از شهریورماه 
سال گذشته ســازوکار تعیین چارچوب برای ابزارهای 
مختلف پرداخت را در دســتور کار خود قرار داده بود 
اما به دالیل مختلف اجرایی شــدن هر کدام از آنها به 

درازا کشید.
در ســندی که مهرماه گذشته از سوی بانک مرکزی 
تدوین و اعالم شد این بانک اعالم کرد تا پایان سال ۹۶ 
ضوابط مربوط به فناوری هــای مالی پرداخت را تعیین 
خواهد کرد، از همین رو طــی برنامه ای که برای خود 
تعیین کرده بود قرار بود ضوابط فعالیت پرداخت ســاز، 
پرداخت یار، پرداخت بان، حســاب یار و ضابطه یار را تا 
اسفندماه ۹۶ تعیین کند اما از این چارچوب ها تاکنون 

فقط پرداخت ساز و پرداخت یار نهایی شده است. 
فراینــد تدوین و نهایــی کــردن پرداخت یار چنان 
طوالنــی بود کــه نیمــه شــهریورماه اولین ســری 
تفاهم نامه های فعالیت پرداخت یاری تدوین و چارچوب 
پرداخت یاری نیز ســه بار بازنویسی شــد اما در نهایت 
آنچه به تصویب رســید و مالک کار قــرار گرفت مورد 

وثوق تمامی طرف های درگیر با آن بود.
اما نکتــه ای کــه در مصوبه هیات دولت به چشــم 
می خورد فشــار دولت بــر بانک مرکزی بــرای ایجاد 
کیف  پول الکترونیکی اســت، پــروژه ای که تاکنون به 
دالیل مختلف اجرا نشده است. همین امر موجب شده 
پرداخت های خرد نیز مانند پرداخت های با مبالغ باالتر 
از شــبکه آنالین کشور اســتفاده کنند. می توان گفت 
تنهــا کیف  پول تک منظــوره ای که تقریباً اجرا شــده 
کیف  پول شهرداری ها برای اســتفاده از خطوط مترو 
و اتوبوس اســت، هرچند آنها نیز موفق نشدند آن را به 

پرداخت های تاکسی ها گسترش دهند.
به نظر می رسد دولت می خواهد در قالب این مصوبه 
موانع ایجادشــده برای به کارگیری و اســتفاده از کیف 
 پول الکترونیکی را بردارد و بانک مرکزی را به ســمت 
ایجاد این نوع پرداخت و فراهم کردن بســتر آن سوق 
دهد. گرچه بانــک مرکزی با پیش بینــی پرداخت بان 
سعی کرده بود بخشی از این مسیر را طی کند اما هنوز 
با وجــود اینکه تقریباً ۹ ماه از زمان تعیین شــده برای 
تدوین ابالغ چارچوب های آن گذشته، هنوز تکلیف آن 

مشخص نشده است.
بانک مرکــزی تالش می کرد در قالــب پرداخت بان 

به فین تک هایی که متقاضی ایجاد کیف  پول هســتند 
اجــازه فعالیت دهد، البته در شــرایطی کــه ضوابط و 
چارچوب های تعیین شــده از ســوی بانک مرکزی را 
رعایت کنند. یکی از خطــوط قرمز بانک مرکزی برای 
راه اندازی کیف  پول الکترونیکی خلق پول اســت. طی 
سال های گذشته هر گاه مدلی از کیف  پول الکترونیکی 
از ســوی برخی از بانک ها یا شــرکت های ارائه دهنده 
خدمات پرداخت ارائه شده پس از مدتی بانک مرکزی 
به دلیل خلق پــول از ادامه فعالیت آن جلوگیری کرده 
است. از همین رو تاکنون تنها مدل هایی موفق بوده اند 

که در یک سیستم بسته خدمات رسانی کرده اند.
در یکــی از بندهای مصوبه دولت آمده اســت بانک 
مرکــزی باید ســازوکارهای الزم بــرای فراهم آوردن 
رفع انحصار موجــود و ایجاد فضای رقابتی در خصوص 
فعالیت شــرکت های ارائه دهنده خدمــات پرداخت و 
شرکت های فناوری مالی را ظرف سه ماه تا تاریخ ابالغ 
این تصویب نامه مهیا کند. این اولین باری است که در 
یک مصوبه رســمی به انحصار فعالیت های شرکت های 
ارائه دهنده خدمات پرداخت اشاره می شود. همواره طی 
سال های گذشته هرگاه فعالیت شرکت های ارائه دهنده 
خدمــات پرداخت از ســوی منتقدان آنهــا انحصاری 
نامیده می شد، آنان با این پشتوانه که با وجود فعالیت 
۱۳ شــرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت نمی توان آن 
را انحصــاری نامید این را رد می کردند. حال در مصوبه 
دولت تاکید شــده اســت که باید انحصار پرداخت در 
خصوص شــرکت های ارائه دهنده خدمــات پرداخت و 
شرکت های فناوری مالی برداشــته شود. همچنین در 
این مصوبه تاکید شــده است که در حوزه های نوآورانه 
که در آن مقررات گذاری نشــده و به منظور گسترش 
نوآوری در حوزه های فناوری های پرداخت الکترونیکی، 
نسبت به ایجاد »فضای آزمون نوآوری« )سندباکس( با 

زیرساخت مورد نیاز بانکی- پرداختی اقدام کند.
به نظر می رســد این بند از مصوبــه دولت به بانک 
مرکزی و بانک ها و ســایر شــرکت های فعال در حوزه 
پرداخت اجازه می دهد تا بتوانند در یک حوزه محدود 
برخی از فناوری هــای خود را بیازمایند که این فناوری 
می تواند در حــوزه کیف  پــول الکترونیکی باشــد یا 

رمزارزها. 
مصوبه دولت نشــان می دهد بخش های بیشتری از 
کشــور باید وارد حوزه پرداخت شوند، چرا که در یکی 
از مواد این مصوبه آمده اســت بانک ها و شــرکت های 
خدمــات پرداخت موظف اند دسترســی بــه خدمات 
بانکی را برای شــرکت های خدمات فنــاوری مالی که 
دارای مجوز از صنف مربوط باشــند- در حدود ضوابط 
تعیین شــده که بــه عنوان شــرط فعالیــت در پروانه 
صنفــی قید می شــود- فراهم کنــد. در این خصوص 
به نظر می رســد ابتــدا باید کیف  پــول الکترونیکی و 
چارچوب های فعالیت آن مشخص شــود و پس از آن 
سایر بخش های فناورانه کشور در ارائه خدمات خود از 

این بستر استفاده کنند و اجازه فعالیت بگیرند.

در این مصوبه تاکید شــده است که اگر به تشخیص 
بانک مرکزی  شــرکت های خدمات فناوری مالی این 
تصویب نامه را رعایــت نکنند فعالیت آنها با اعالم بانک 
مرکزی متوقف می شود. شرکت ها موظف اند در مهلت 
تعیین شــده توســط بانک مرکزی نســبت به تطبیق 

وضعیت خود بر اساس ضوابط اقدام کنند.
در این تصویب نامه دســتگاه های دولتی نیز موظف 
شــده اند ســازوکاری را تعیین کنند تا امکان استفاده 
از کیف  پول خرد را داشته باشــند و مراجعه کنندگان 
بتواننــد از آن اســتفاده کنند. طبــق پیش بینی های 
صورت گرفتــه در این مصوبــه دســتگاه های اجرایی 
موظف اند ســازوکارهای الزم برای دریافت وجوه خرد 
دولتی از طریق شــرکت های خدمات فناوری مالی را 
فراهم آورند. دستگاه های یادشده مجازند در چارچوب 
قوانیــن و مقررات مربــوط از هر یک از شــرکت های 
خدمات پرداخت مجاز اســتفاده کنند. به نظر می رسد 
دولت شــرایطی را پیش بینی کرده است تا بخش های 
دولتی با استارت آپ ها و فین تک ها وارد مذاکره شوند و 
از سرویس هایی که آنان می دهند برای ارائه خدمات به 

مراجعه کنندگان خود بهره برند.
یکــی دیگر از مواردی که در ایــن تصویب نامه مورد 
اشاره قرار گرفته همکاری شــبکه بانکی با اپراتورهای 
فعال کشــور اســت. طی سال گذشــته بانک مرکزی 
 USSD سیاســتی را اتخاذ کرده بود که ارائــه خدمات
دیگر برای اپراتورها سودآور نبود. در اصل بانک مرکزی 
تا پیــش از صفر کردن کارمزدهــای این بخش هرچه 
تالش کرد نتوانســت ایــن خدمات را محــدود کند و 
تصمیم به صفر کــردن کارمزدهای آن گرفت. حال به 
نظر می رســد این سیاست بانک مرکزی از سوی دولت 
مورد پرســش قرار گرفته چرا که در این بند از مصوبه 
آمده اســت که محاســبه هزینه اســتفاده از خدمات 
اپراتور های تلفن  همراه در حــوزه بانکداری و پرداخت 
الکترونیکی باید مطابق با تعرفه های مصوبه کمیسیون 
تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویی باشــد و اپراتور 
ارتباطی مجاز به محاســبه و دریافت هزینه اســتفاده 
از خدمات بــه ازای هر تراکنش خــارج از تعرفه های 
مصوب کمیسیون یادشده نیســت. در اصل با این بند 
بانک مرکزی عالوه بر اینکه اپراتورها را در تعیین نرخ 
برای ارائه خدمات خود به شــبکه بانکی کشور محدود 
کرده  و گفته که آنان نمی توانند خارج از عرف و قانون 
تعیین شــده برایشــان اقدام به تعیین قیمت کنند، از 
ســویی به بانک مرکزی نیز اعالم کرده است که او نیز 
نمی تواند شرایط را به گونه ای فراهم کند تا در صورت 
استفاده از خدمات ارتباطی شرکت های پرداخت هزینه 
یا کارمزدی برای آن پرداخت نکننــد، بلکه کارمزدها 
و تعرفه هــای پرداختــی اپراتورها بایــد در چارچوب 

تعیین شده از سوی کمیسیون تنظیم مقررات باشد.
این مصوبه دولت جزو معدود مصوباتی اســت که به 
صورت خاص به توســعه خدمــات الکترونیکی بانکی 

اشاره می کند.

نگاهی به مصوبه اخیر دولت در حوزه بانکداری
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 گزارش تصویری
از برخی رویدادهای
ایران کیش

   سمینار پرداخت خرد با دبیری صادق فرامرزی برگزار شد.
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پرداخت های دیجیتالی به ســرعت در حال رشــدند. 
کاپژمینی )Capgemini(- شرکت مشاوره فناوری اطالعات 
فرانســوی و چندملیتــی- پیش بینی می کنــد که بین 
ســال های 2۰۱8 تا 2۰2۱ میزان رشــد ترکیبی ساالنه 
تراکنش های دیجیتالی حدود ۱۳ درصد خواهد بود و از 
۵۹8 میلیارد دالر در ســال 2۰۱8 به 8۷۶ میلیارد دالر 
خواهد رســید. رشــد در بازارهای در حال توسعه بسیار 
ســریع اتفاق خواهد افتاد و کشورهای توسعه یافته نیز با 
میزان رشد کمتری در این سال ها به پیش خواهند رفت.

 BNP کاپژمینی طی همکاری با گروه بانکداری فرانسوی
Paribas داده هایــی را از BIS یا بانک تسویه حســاب های 
بین المللی )Bank for International Settlements( و پایگاه 
داده تحلیلــی ACB، و با در نظر داشــتن شــاخص های 
اقتصــاد کالن بانک جهانی، جمع آوری کرده اســت و با 
نظرســنجی آنالینی که به موسســه های خدمات مالی 
بانکی و غیربانکی جهــان در ژوئن 2۰۱8 صورت گرفت 
تحقیقی در زمینه وضعیــت پرداخت های دیجیتالی در 

سراسر جهان انجام داده است.
بر اســاس تحقیــق صورت گرفته، بازارهای آســیایی 
نوظهور با میزان رشــد مرکب ساالنه 2۹ درصد در چهار 
ســال آینده پیشــتاز خواهند بود و بعد از آسیا، اروپای 
مرکزی، خاورمیانه و آفریقا نیز در جایگاه های بعدی قرار 
دارند. بازارهای بالغ آســیا رشد مرکب ساالنه ۱۰ درصد 
در چهار سال آینده خواهند داشت و اروپا با هفت درصد 
و آمریکای شمالی نیز با شــش درصد بعد از این بازارها 
قرار دارند. در این میان کالهبــرداری و تقلب از عواملی 
هســتند که می توانند باعث کاهش رشد شوند. پاتریشیا 
هویت، تحلیلگر مســتقل در حوزه پرداخت ها، می گوید: 
»کالهبرداری مساله بسیار پیچیده ای در فضای دیجیتالی 
است و به نظر من صنعت فکر می کند می تواند با استفاده 

از هوش مصنوعی این مشکل را حل کند.«
در ادامه نقطه نظرهای کلی گزارش کاپژمینی در مورد 
وضعیت پرداخت های دیجیتالی جهان در سال 2۰۱8 را 

مرور می کنیم.

رشد کیف پول های الکترونیکی
بر اســاس تحقیــق کاپژمینی، حجــم تراکنش های 
دیجیتالی در جهان به ســرعت در حال رشــد اســت و 

تراکنش هایی کــه از طریق کیف پول های الکترونیکی از 
شــرکت های بزرگی مثل Alipay ،WeChat، اپل و گوگل 
انجام می شوند باعث رشد پرداخت های دیجیتالی شده اند.
تراکنش های کیف پول الکترونیکــی تقریباً ۹ درصد 
از تراکنش های دیجیتالی جهان را شــامل می شــوند و 
سهم شــرکت های بزرگ فناوری از این تراکنش ها بیش 
 Alipay از ۷۰ درصد است. بر اســاس کاپژمینی، چین با
و WeChat حــدود نیمــی از تراکنش هــای کیف پول 
الکترونیکی را به خود اختصاص داده اســت. در خارج از 
چیــن میلیون ها نفر از صاحبان کســب وکارها Alipay و 
WeChat را به گزینه های مورد قبول شــان اضافه کرده اند 
تا بتوانند خود را با مسافران جهانی چینی تطبیق دهند. 
این امر نیز یکی از دالیل دیگر ســرعت باالی رشد کیف 
 Global Payments پول الکترونیکی است. بر اساس گزارش
چشم انداز پرداخت چین توسط مشتریان عصر دیجیتالی 
و دنیای تلفن همراه شــکل گرفته است. کیف پول های 
همراه روش های پرداخت را در چیــن متحول کرده اند. 
تقریباً دوسوم تجارت الکترونیکی از طریق کیف پول هایی 

مثل Alipay و WeChat انجام می شود.
آیا بانک ها در معرض تهدید ســرعت رشد کیف پول 
الکترونیکی قرار دارند؟ پاتریشــیا هویت می گوید: »این 
چیزی نیست که بانک ها نگران آن باشند. این امر بخشی 
از تکامل دیجیتالی اســت. موسسه های مالی باید به این 
فکر کنند که چگونه این خدمات را در پلتفرم های تلفن 

همراه اجرا خواهند کرد و یکپارچه خواهند ساخت.«

رشد استفاده از کارت ها
ســهم کارت ها از حجــم تراکنش ها تقریبــاً در همه 
بازارهای جهان در حال رشــد است. کارت های پرداخت، 
که پیشــتاز آنها کارت نقدی )Debit card( است، در حال 
افزایش ســهم خود در بازار جهانی هســتند. بازارهای 
نوظهور آســیا از این قاعده مســتثنی هستند، زیرا رشد 
کیف پول های الکترونیکی در این بازارها بیشــتر از دیگر 
انواع پرداخت اســت. حجم تراکنش هــای کارت نقدی 
تقریبــاً ۱۵ درصد در سراســر جهان اســت. کارت های 
اعتباری )credit cards( نیز رشــد ۱۱ درصدی را به خود 

اختصاص داده اند.
اســتفاده از کارت در حــال افزایــش بوده اســت اما 

پیش بینی می شــود رشــد آن به تدریج کاهــش یابد، 
زیرا مشــتریان در اکثر بازارها در حال رفتن به ســمت 
پرداخت ها از طریق اپلیکیشــن ها هســتند. همچنین 
استفاده مســتقیم از کارت های نقدی نیز برای پرداخت 
قبض ها کاهش خواهد یافت. اروپا و ایاالت متحده آمریکا 
در حال جایگزینــی دیگر روش هــای پرداخت به جای 
کارت نقدی هستند. حجم تراکنش های کارت اعتباری 
در ایاالت متحده ۴۰ درصد اســت. بازارهای دیگری که 
بعد از آمریکا بیشــترین استفاده را از کارت های اعتباری 
دارند به ترتیب عبارت اند از: کانادا، بازارهای بالغ آســیا و 

آمریکای التین.

پیشتاز در جهان
یکی از دالیل رشــد پرداخت های دیجیتالی در برخی 
مناطق، شاخص های بومی است. روسیه بیشترین سرعت 
رشــد تراکنش های دیجیتالی را به خود اختصاص داده 
است. بر اســاس پیش بینی کاپژمینی، این کشور با ۳۷ 
درصد رشــد در پرداخت های دیجیتالی مواجه بوده که 
بخشــی از آن به علت محدودیت های رگوالسیون برای 
پرداخت های نقــدی و جایگزینــی گزینه های پرداخت 
الکترونیکی بوده اســت. چین نیز بیشــترین رشد را در 
اشــکال مختلف پرداخت های دیجیتالی شــاهد بوده و 
بعد از چین استرالیا قرار دارد که در حجم تراکنش های 

دیجیتالی خود رشد ۱۱ درصدی داشته است.
البته حجم تراکنش های روســیه، با وجود رشد بسیار 
سریع، حدود ۱۷ میلیارد اســت. ایاالت متحده با ۱۴8 
میلیارد تراکنش دیجیتالــی از نظر حجم تراکنش ها در 
صدر قرار دارد و بعد از آن اروپا با ۷۵ میلیارد تراکنش و 

چین با ۴8 میلیارد تراکنش قرار دارند.
بر اســاس پیش بینی کاپژمینی، ایاالت متحده آمریکا 
همیشه پیشتاز در زمینه حجم تراکنش ها نخواهد بود و 
چین تا سال 2۰2۱ در این زمینه از آمریکا فراتر خواهد 
رفت. یکی از دالیل این امــر تنش های موجود در اتخاذ 

روش های پرداخت جدید در ایاالت متحده آمریکاست.

مساله قدیمی چک کاغذی
چک کاغذی یکی از قدیمی تریــن ابزارهای پرداخت 
پرهزینــه و ناکارآمد اســت که تقریبــاً در همه مناطق 

| گزارش|

نگاهی به وضعیت پرداخت های جهان در سال 2018

همه چیز مطابق پیش بینی ها

تراکنش های دیجیتالی در 
جهان: 482 میلیارد

تراکنش هــای کیف پول 
الکترونیکی در جهان: 42 

میلیارد

نمودار 2. افزایش استفاده از کارت هانمودار 1. افزایش استفاده از کیف پول های الکترونیکی

میزان استفاده از کارت تقریباً در کل بازار جهانی

اروپای مرکزی، آمریکای شمالیآمریکای التیناروپا
خاورمیانه و آفریقا

آسیا 
)بازارهای بالغ(

آسیا  )بازارهای
در حال ظهور(
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جهان غیر از آمریکای شــمالی رفته رفته حذف می شود. 
محققان کاپژمینی در گزارش خود می نویسند: »چک ها 
در حال تبدیل به مســاله ای هســتند که صرفاً مختص 
ایاالت متحده آمریکاســت.« ایاالت متحده ســهم ۷۴ 
درصدی از حجم چک های جهان را دارد که در پرداخت 
صورت حساب های بزرگ، پرداخت های B2B و پرداخت 

حقوق یا دستمزد مورد استفاده قرار می گیرد.
آســیا، چین، کره جنوبی و اســترالیا شــاهد کاهش 
عظیمی در اســتفاده از چک طی سال های اخیر بوده اند. 
با این حال هند، با ســهم نسبتاً پایینی از حجم استفاده 
از چک، اخیراً شــاهد افزایش اســتفاده شهروندان خود 

بوده است.
حجم استفاده از چک در آمریکای شمالی نسبت از ۱۵ 
درصد در سال 2۰۱2 به ۱۰ درصد در سال 2۰۱8 رسیده 
اما این منطقه همچنان پیشتاز استفاده از چک است. اروپا 
نیز از پنج درصد حجم اســتفاده چک در سال 2۰۱2 به 
سه درصد رسیده است. مناطق آسیا و اقیانوسیه نیز کمتر 
از یک درصد حجم تراکنش چک را شاهد بوده اند. در کل، 
در سطح جهان، میزان استفاده چک از هشت درصد در 
ســال 2۰۱2 به پنج درصد در سال 2۰۱8 کاهش یافته 

است.

چشم انداز نوآوری
با وجود اینکه تحول در روش های پرداخت به سرعت 
در حال رشد و تعداد تازه واردان بازار نیز در حال گسترش 
اســت، چالش هایی در حوزه های رگوالتــوری و فنی و 

همچنین در زمینه امنیت این پرداخت ها، برای توســعه 
اکوسیســتم های پرداخت های جدیــد و نوآورانه، وجود 
دارد. تنهــا ۳8 درصــد از مدیران بانک هــا گفته اند که 
تصمیم دارند نقشی مهم و برنامه ای مهم در اکوسیستم 

پرداخت های جدید ایجاد کنند.
انیربن بــوز، مدیرعامــل خدمات مالــی کاپژمینی و 
عضو هیات مدیره این موسســه، می گوید: »تقاضا برای 
پرداخت های دیجیتالــی به ویــژه در بازارهای در حال 
توسعه بسیار زیاد است، برخی از بانک ها شاید بخواهند 
نقش مهمی در اکوسیستم پرداخت های نوظهور داشته 
باشند. بانک ها با ســهم بازار خود در صنعت پرداخت و 
پیاده ســازی فناوری های جدید موقعیتی منحصربه فرد 
برای شکل دادن بازار امروز دارند. آنها همچنین می توانند 
جریان های درآمدی جدیدی را از طریق روابط همکاری با 
فین تک ها و مشارکت فعال در جامعه خدمات مالی برای 

خود ایجاد کنند.«
 بسیاری از پاســخ دهندگان به نظرسنجی کاپژمینی 
این مســاله را مطرح کرده اند که پیچیدگی های موجود 
باعث منع اتخــاذ از زیرســاخت های پرداختی در زمان 
واقعی می شــود و این امر به دلیل عدم قابلیت همکاری 
بیــن ســازمان ها، داده هــای ضعیــف و غیرکارآمد و 

استانداردسازی ها و وضعیت مجوزدهی است.

فضای رگوالتوری
تحقیــق کاپژمینــی نشــان می دهــد فین تک ها و 
مقررات جدیــد در حال تحول چشــم انداز پرداخت ها 

هســتند. یکی از قوانینی که در اتحادیــه اروپا مطرح 
شــده امکان دسترســی شرکت های شــخص ثالث به 
داده هــای مشــتریان بانک هاســت که البتــه نیاز به 
رضایــت مشــتریان دارد. هــدف اتحادیه اروپــا بازتر 
کردن اکوسیســتم پرداخت ها و افزایش رقابت عادالنه 
اســت. قوانین جدید اروپــا که از ژانویــه 2۰۱8 اجرا 
شــده بخشــی از نوآوری در جهان فین تک است که با 
عنوان »بانکداری باز« شناخته می شود. در اکوسیستم 
بانکداری بــاز انتظار می رود بانک هــای APIهای خود 
 را بــه روی ارائه دهنــدگان ثالث پرداخت بگشــایند. 
APIها کدهایی هستند که به برنامه های مالی متفاوت 
امکان برقراری ارتباط با یکدیگر را می دهند. APIهای 
باز به توســعه دهندگان امکان دسترسی به برنامه های 

نرم افزاری بانک ها را می دهد.
روش هــای پرداخت برای کاالها و خدمات درســت 
در مقابل چشــمان ما در حال تغییر اســت. تلفن های 
هوشــمند صرفاً آغاز این تحول اند. در آینده با استفاده 
از خودروهای متصل می توان قبض هــای پارکینگ را 
به آســانی پرداخت کرد. تفاوت مهمی که امروزه ایجاد 
شده افزایش کسب وکارهایی اســت که قابلیت این را 
دارند که نیازهای مشــتریان را برطــرف کنند. فضای 
خرده فروشــی از خرید از طریق موبایل گرفته تا ارسال 
کاالها، در حال تحول اســت. از سوی دیگر باید توجه 
داشــت که نیازهای نســل جدید بســیار پیچیده تر از 
نسل های قبلی است، زیرا این نسل در دنیای دیجیتالی 

بزرگ شده اند.

|Report|

نمودار 3. کشورهای پیشتاز جهان در اتخاذ روش های پرداخت دیجیتالی

ایاالت متحده کانادا
آمریکا

روسیهچیناسترالیاکره جنوبیبریتانیااروپا

نمودار 4. حجم استفاده از چک در مناطق مختلف جهان

اروپای مرکزی، 
خاورمیانه وآفریقا

اروپا آمریکای شمالیآمریکای التین آسیا



| پرداخت سبز | نشریه داخلی شرکت کارت اعتباری ایران کیش |  
| شماره چهاردهم  | پاییز 9۷ 

16

گاهــی چیزهایــی در دور و بر من و تــو می گذرد که 
به چشــم مان نمی آید، شــاید هم تکراری شــده اند در 
روزمرگی هایمان. بی آنکه بدانیم چرا. اما آدم ها همان آدم ها 
هســتند، کارها همان کارها، دغدغه هــا هم همین طور؛ 
دلخوری ها و شــادی ها هم در و دیوارهایــی که هر روز 
می بینیم اما به چشم نمی آیند. چایمان را سر همان ساعت 
همیشگی می خوریم مبادا از نخوردنش فکر کنیم چیزی 
در زندگی مان کم شــده، پای تلویزیــون کانال ها را مدام 
عوض می کنیم اما اخبــار همان اخبار جنگ و خاورمیانه 
و تهدید و تحریم است، حتی ترانه هایی که می شنویم نیز 
همان حرف های قدیمی اند از عشقی که به مقصد نرسید و 

دلی که هنوز می تپد برای بربادرفته ها.
زندگی خیلی از ما همین طور می گذرد، ما نیز با ساز آن 
می رقصیم، به سان چرخاندن زغال دان با یک سرعت ثابت 

تا مبادا دستی بلغزد و زغالی بر زمین بریزد.
 اما اگر آن دســت لغزید چطور؟ به جهنم! یک زغال از 
گردانه خارج شود. آســمان به زمین می آید یا زغال های 
دیگر از حرکت باز می ایستند؟ اگر چیزی قرار باشد تغییر 

کند خیلی ساده است، خیلی ساده.
ساده مثل پوشیدن یک لباس جدید، ساده مثل تغییر 

مسیر رفتن به خانه. ساده مثل یک تحول در محیط کار.

گاه تغییرهای کوچک آن قدر شیرین اند که فکر می کنی 
نو شده ای. یکی دیگر. پرامیدتر.

یک تغییر کوچک
و اما یک تغییر کوچک اتفاق افتاده است اینجا، در همان 
طبقه منفی دو همیشگی و سالن ناهارخوری ایران کیش.

یک گالری. یــک کتابخانه. یک رســتوران. ظهرهای 
اینجا انگار کمی متفاوت تر شده است، آن نیم ساعت ۴۵ 
دقیقه ای که فرصتی بود برای گپ زدن و غذا خوردن هم 
همین طور. رومیزی های جدید، گلدان شیشــه ای بر سر 
سفره ها. دورتادور سالن پر شده از عکس هایی از طبیعت و 
البته کتاب هایی از مجموعه های مختلف. این همان تغییر 
کوچک است. تغییری ساده برای اینکه این بار دور و برمان 
را بهتر ببینیم! به قول رضا احمدی، مدیر روابط عمومی 

ایران کیش، اینجا حاال یک رستوران فرهنگی است.
یک رســتوران فرهنگی کــه عالوه بر نشســتن روی 
صندلی های آن و خوردن ناهار، می شــود دورتادورش را 
گشت درســت مثل چرخ زدن در یک نمایشگاه عکاسی. 
کتاب هــای اطــراف آن را اندکــی ورق زد و حتی چند 
دقیقه ای آنها را مطالعه کرد. دیگر رســتوران ایران کیش 

کارکردی تک منظوره ندارد.

»کافه کتاب پات«؛ این عنوانی اســت که از این به بعد 
سالن طبقه منفی دو ایران کیش بر خود گرفته است. کافه 
کتاب پات مســئولیت آن تغییر ساده کوچک را بر عهده 
دارد. تمام کارهای هنری اینجا نیز توسط روابط عمومی 

ایران کیش انجام شده است.
از احمدی می پرسم درباره تکراری نشدن این گالری و 
این محیط چه فکری کرده است پاسخ می دهد: آثار گالری 
در هر مدت تغییر می کند. البته اولویت نمایش گالری با 
آثار همکاران ایران کیش اســت اما به فراخور موضوع هر 
بار عکس ها، نقاشی ها و سایر آثار هنری متفاوت در کافه 

کتاب پات به نمایش گذاشته می شود.
مطمئناً زمان مطالعه در وقت ناهارخوری زمان اندکی 
اســت اما برای کاربردی تر کردن کتابخانه چه باید کرد؟ 
احمدی وعــده می دهــد در آینده نزدیک کســانی که 
می خواهند کتاب ها را برای مطالعــه همراه با خود ببرند 

می توانند این کار را انجام دهند.
راســتی! قرار است از این به بعد کافه کتاب پات محلی 
برای برگزاری برخی از جلسات و نشست های شرکت نیز 
باشد. خالصه شاید بد نباشد این بار موقع ناهار بیشتر برای 
کافه کتاب پات وقت بگذارید. حس کنید با دیدن تصاویر 
نمایشــگاه این کافه و ورق زدن چنــد صفحه از کتاب ها 
دارید با همین اندکی تغییر شیره زندگی را با طعمی بهتر 

می چشید.

افتتاح کافه کتاب
کافه کتاب پات همزمان با هفته کتابخوانی افتتاح شد.

سیدحســین ابطحی، عضو هیات علمی بازنشســته 
دانشــگاه عالمه طباطبایی در این مراســم اظهار داشت: 
»بسیار خوشــحالم که از چنین فضایی در شرکت ایران 
کیش چنین استفاده ای شده است. امیدوارم که در کنار 
این کتابخانه، کتابخوان های بیشتری هم بسازیم. متاسفانه 
فرهنگ کتابخوانی هنوز به آن اندازه ای که باید، در کشور 

ما نهادینه نشده است.«
او ادامه داد: »چقدر خوب می شــد اگــر کارکنان هر 
سازمانی حداقل نیم ساعت از زمان اداری خود را به مطالعه 

اختصاص می دادند.«
محمدرضا رحمانی، شــاعر و نویســنده کشورمان که 
مجموعــه کتاب های کودکانه من زمین را دوســت دارم 
را با همکاری ایران کیش به چاپ رســانده است، در این 
مراسم گفت: »من بیش از ۳۰ سال است که با شرکت ها و 
نهادهای مختلف در مورد کتاب ها همکاری کرده ام و اولین 
جایی که مدیر آن را آشــنا و مشتاق به کتاب یافتم ایران 

کیش بود.«
رحمانی به طنز گفت: »ما همیشــه از این می نالیم که 
چرا در ایران کتابخانه هــای قدیمی تبدیل به کباب خانه 
شده اند و حاال خوشــحالیم که این کباب خانه )رستوران 

ایران کیش( قرار است کتابخانه شود.«
وی افزود: »آن طور که می دانیم دغدغه مدیرعامل ایران 
کیش، این است که در حد توان خود کاری برای فرهنگ 
مطالعه انجام دهد. امیدوارم روزی در این سالن ناهارخوری 
کارکنان ایران کیش بیشــتر اوقات به کتابخوانی مشغول 
باشند و می دانم که همه پرســنل این شرکت ایده هایی 
دارند کــه می توانند آن را تبدیل به کارهــای نو و تازه تر 

کرد.«
کافه کتاب پات دارای یک گالری و یک کتابخانه با بیش 
از ۴۰۰ عنوان کتاب در شرکت کارت اعتباری ایران کیش 
اســت. آثار گالری کافه کتاب پات نیز در هر مدت تغییر 
می کند. البته اولویت نمایش گالری با آثار همکاران ایران 

کیش است.

| گزارش|

کافه کتاب پات افتتاح شد
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