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من با محیط پیرامونم من می شــوم، اگر آن 
را حفظ نکنم، خودم را هم حفظ نکرده ام. 
باید بیاموزیم یا مانند برادر در کنار یکدیگر 
زندگی کنیم یا مانند نادان ها جملگی نابود 
شــویم. بدترین گناه نســبت به همنوعان 
نه تنفر کــه بی تفاوتی اســت؛ این جوهرٔه 
سنگدلی اســت. تنفر متضاد عشق نیست، 
بی تفاوتی متضاد آن اســت. زشتی متضاد 
هنر نیســت، بی تفاوتی متضاد آن اســت. 
کفر متضاد ایمان نیست، بی تفاوتی متضاد 
آن اســت. مــرگ متضاد زندگی نیســت، 

بی تفاوتی متضاد آن است.
ما در این مســیر ســبز تصمیــم گرفته ایم 

بی تفاوت نباشیم.
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و اما فهرست؛ 

در صفحه 4 تا 5 مدیر عامل ما سعی کرده تصویری 

از وضعیت صنعت و شرکت ما در آن را ارائه کند که 

مطالعه آن ما را نسبت به وضعیتی که ایران کیش در 

آن قرار داد آگاه تر می کند؛

در صفحه های 6 تا 11 سعی کردیم مهم ترین خبرهای 

ایران کیش، همکاران ، سهامداران و مشتریان ایران 

کیش و همین طور آخرین خبرهای مرتبط با صنعت 

پرداخت الکترونیکی در جهان را برای شما آماده 

کنیم.

در صفحه های 12 تا 15 به سراغ یکی از بخش های 

مهم ایران کیش یعنی نت رفته ایم و تالش کردیم 

شما را با بخشی از فعالیت های این بخش آشنا کنیم.

در صفحه های 16 تا 19  تصاویری از حضور ایران 

کیش در نمایشگاه ITE تقدیم شما کردیم  و به همین 

بهانه یک بار دیگر ایران کیش و مسیری که تاکنون 

طی کرده را با هم مرور کردیم. 

در صفحه های 20 تا 25 تالش کردیم به بهانه پایان 

سال میالدی مهم ترین روندهای فناوری در سال 2016 

را بررسی کنیم و مهم ترین اتفاق هایی که در سال 

2015 رخ داده را یک بار دیگر با هم مرور کنیم.

امیدواریم این شماره توانسته باشد نظر شما را جلب 

کند و آماده دریافت پیشنهادهای شما هستیم.

فهرست



چرا مسیر سبز پرداخت؟

گفته اند شکر نعمت نعمتت افزون کند؛ 
1

ما نیز بعد از هر نعمتی باید شــاکر باشیم و از خداوند 
بابــت همــه آن چیزهایی کــه داریم و حتــی نداریم 
سپاســگزار باشــیم. از این که توفیق حاصل شــد با 
»پرداخت سبز« دیگری نکته ها و گفته هایی را به هم 
یــادآوری کنیم، پیــش از هر چیز بایــد از خالق عالم 

ممنون باشیم.

همان گونــه کــه مســتحضرید دنیای امــروز دنیای 
پیچیدگی است. برخی به رشد انفجارگونه اطالعات و 
داده ها اشاره می کنند و حتی گفته می شود اطالعاتی 
که در کمتر از یک سال در عالم امروز تولید می شود با 
همه آن چیزهایی که از ابتدای بشریت تاکنون تولید 
شده برابری می کند؛ بنابراین در دنیایی که پیچیدگی 
در آن غالــب و اطالعات به صورت تصاعدی در حال 
تولید اســت، هر صاحب ســخنی ابتدا بایــد از خود 
بپرســد که قصــد و غرضش از اضافه کــردن به این 

حجم انبوه اطالعات چیست؟

ما نیــز باید این پرســش را مدام از خود بپرســیم که 
قصد و غرض مان از »پرداخت ســبز« چیست. منابع 
این ســازمان به امانت نزد ما ســپرده شده است و ما 
در برابــر همه ذینفعان مســئولیم و برای تمام اعمال 
و رفتارمــان باید دلیل مناســب و قابل قبول داشــته 
باشیم. در دنیایی که رسانه ها در آن با تولید روزافزون 
اطالعــات، حجم اطالعــات را هر ســال چند برابر 
می کنند، ما نیز نباید مانند کسانی باشیم که بی دلیل 
و هدف صرفًا به این حجم اضافه می کنند. در شماره 
گذشــته نیز بیان کردیم که وظایفــی را بر دوش این 
نشــریه می بینیــم. مــواردی مانند اطالع رســانی از 
عملکرد ســازمان، میزان پیشرفت پروژه های جاری، 

حال و احوال صنعت، ارائه مقاالت مرتبط و دریافت 
ایده های نوین.

همــان زمان نیز تأکید کردیم که مهم تر از این موارد 
جلوه گری این نشــریه در تغییر رفتارهای ســازمانی 
است و می دانیم که این چه هدف سخت و دشواری 
اســت و البته به کمک هم حتمًا بر تمام هدف های 
ســخت و دشــوار غلبه خواهیم کرد؛ همان طور که 
تا امــروز این مســیر را طی کردیم. مــا با کمک هم 
می توانیم در مســیر پیش روی از گردنه های سخت 
و صعب العبــور بگذریــم و اثری درخــور از خودمان 
برای آیندگان به جا بگذاریم؛ و چقدر خوب اســت که 
آیندگان مــا را افرادی ببینند که به ســهم خود قانع 

بوده ایم و از سهم آن ها برداشت نکرده ایم.

ما در صنعتی فعالیت می کنیم که آماج 
2

انــواع فشــارها قــرار دارد. برخــی تصــور می کنند 
بنگاه هــای  الکترونیکــی  پرداخــت  شــرکت های 
اقتصادی ای هستند که با کمترین فعالیت بیشترین 
عایدی اقتصادی را به دســت می آورند. این به دلیل 
ماهیت فعالیت هایی است که در این شرکت ها انجام 
می شود. در ایران برخالف روند غالب جهان، کسانی 
که در حوزه های نرم افزاری فعالیت می کنند نســبت 
به کســانی که در حوزه های ســخت افزاری فعالیت 
می کنند متهم به این هســتند کــه کاری نمی کنند. 
این را می توان از هزینه هایی که مردم حاضرند برای 
سخت افزار نسبت به نرم افزار بپردازند مشاهده کرد. 
این در حالی اســت کــه در جهان امروز ثابت شــده 
است که فعالیت های نرم افزاری گران تر و ارزشمند تر 
و البته پیچیده تر از فعالیت های سخت افزاری است.

بگذارید صنعــت خودمان را کمی بیشــتر با این دید 
بررســی کنیم. در شــرکت هایی که در زمینه پرداخت 
فعالیــت می کنند ما بیشــترین حساســیت در زمینه 
فناوری را داریم. شرکت های پرداخت مجبور هستند 
که بر روی لبه فناوری باشــند. ازنظر مالی بیشــترین 
تراکنش های مالی در آن ها انجام می شــود. از منظر 
امنیتی حساســیت در این حوزه آن چنان زیاد اســت 
که کوچک ترین اشــتباه و لغــزش، مخاطرات بزرگ 
و جبران ناپذیــری در پی خواهد داشــت. همان گونه 
که پیش ازاین در این صنعت شــاهد بودیم که چگونه 
یــک بی احتیاطــی کوچک به فاجعــه ای ملی تبدیل 
شــد. درحالی که روزانه ده ها و صدها مسئله امنیتی، 
مدیریت و رفع ورجوع می شود؛ کافی است که در بین 

همه این موارد موردی از دست شرکت ها در برود.

از منظر منابع انسانی نیز اگر به شرکت های فعال در 
صنعت پرداخت بنگریم متوجه پیچیدگی های حاکم 
بر مدیریت منابع انســانی در ایــن صنعت می گردیم. 
تنــوع مهارت ها، شایســتگی ها و دانــش موجود در 
چنین سازمان هایی در ســطح بسیار باالیی قرار دارد 
و بــه دلیل عدم یک دســتی نیروهــا، مدیریت منابع 
انســانی در چنین شرکت های بســیار پیچیده است. 
یا اگر از منظر عملیاتی به شــرکت های فعال در این 
حوزه بنگریم متوجه می شــویم که کمتر ســازمانی از 
چنیــن طیف وســیعی از فعالیت ها برخوردار اســت. 
فعــاالن شــرکت های پرداخت الکترونیــک به دلیل 
تعامل پیوســته ای که با مردم و صاحبان کســب وکار 
دارند انواع فشــارهای مختلف را تحمــل می کنند و 
همیشه و در همه حال باید آماده خدمت رسانی باشند؛ 
بنابراین کسانی که وارد این عرصه می شوند دست به 
کاری سخت و مشــکل زده اند که کوچک ترین خطا 
و اشــتباه، عواقب جبران ناپذیری برای خودشــان و 

از چالش ها به فرصت ها
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سازمان دارد.

بگذاریــد به یک نمونه خاص که مربوط به چند وقت 
اخیر است اشــاره ای گذرا داشته باشــم. همان گونه 
که در جریــان هســتید، در تاریــخ ۱۹ اکتبر ۲۰۱۵ 
به یک بــاره تعــدادی از مدل هــای پایانه های فروش 
هایپــرکام از کار افتــاد. ما بیش از ۱۶۰ هــزار پایانه 
فروش هایپــرکام فعال داشــتیم که با توجــه به این 
مسئله نرم افزاری به یک باره همه آن ها از کار افتادند 
و قــادر به انجــام تراکنــش نبودند. ایــن موضوع به 
معنای بیش از ۵ میلیارد تومان ضرر اســت. حال ما 
چگونه باید مســئله ای که گویی کسی تا قبل از وقوع 
آن اطالعی از آن نداشته را مدیریت کنیم به گونه ای 
که آب از آب تکان نخــورد. هیچ کدام از این پایانه ها 
در محیط مشتری قابل تعمیر نبوده و همه آن ها باید 
در مرکز تعمیر می شــدند. حال چگونه باید مشــتری 
که در حال اســتفاده از این دستگاه کارت خوان بود را 
حفظ کرد و در مدتی که دستگاه برای تعمیر به مرکز 
می آید به او ســرویس داد؟ از طــرف دیگر تحریم ها 
نیز دســت ما را بســته و قادر نیســتیم از فروشنده و 
تولیدکننده این تجهیزات شــکایت کنیم و ما در برابر 
مشــتری مســئولیم و نمی توانیم شــاهد خدشه وارد 
شــدن به کسب وکار او باشــیم. ما نزدیک 100 هزار 
کارت خوان را ظرف کمتــر از یک ماه تعویض کردیم 
و امروز مفتخرم که بگویم خوشــبختانه شرکت ایران 
کیش به حدی از توان رسیده که نگذاشت آب در دل 
مشتری تکان بخورد. این مهم دست نمی داد اگر ما 
بیش از یک ماه به صورت شبانه روزی کار نمی کردیم 

و تا این ماجرا پایان نیافت ما آسوده خاطر نبودیم.

حال همه این فشارها را بگذارید کناِر ماجراهایی که در 
سال گذشته در زمینه کارمزد در کشور رخ داد. گویی 
شرکت های پرداخت الکترونیکی شرکت هایی هستند 
که به ناحق مطالبه پول کرده اند و در ازای این مطالبه 
هیــچ خدمتی ارائــه نمی دهند. یا زمانــی که همین 
چند وقت پیش شــیوه جدید اخذ کارمزد توسط بانک 
مرکزی اعالم شــد نماد ایران کیش در بورس بســته 
شد. چرا؟ چون یک دفعه شــاهد استقبال بیش ازحد 
خریــداران ســهام بودیــم. چــون برخی نشســته اند 
تراکنش ها و درآمدها را با ذهنیت خودشــان حساب 
کرده اند و تصور می کنند که شــرکت های پرداخت به 
یک ثروت بادآورده دســت یافتند درحالی که مصائب 
این شــرکت ها را نمی شناســند؛ بنابرایــن فعالیت در 
چنین فضایی به اندازه کافی ســخت و پیچیده است 
و ما وظیفه داریم با کمک هم مســیر را روشن کنیم 
که بتوانیم راه را از بی راه تشخیص دهیم. در غیر این 

صورت گرفتار مصائب گوناگون می شویم.

متأســفانه شــرکت های تکنولوژیک، ظاهر شــیکی 

دارنــد و تصــور غالب این اســت که این  شــرکت ها 
درآمد باالیــی دارند و گاهــی ادبیات پوپولیســتی بر 
ایــن  شــرکت ها غلبــه می کند؛ و متأســفانه شــاهد 
فعالیت های اندکی برای غلبه بر این ادبیات هستیم. 
در همین راســتا بود کــه ما در ایــران کیش تصمیم 
گرفتیــم جریــان ســبز را راه بیندازیم. جریان ســبز 
برخاسته از این حس اســت که ما نیاز داریم حمایت 
مردمی را در کنار خودمان داشــته باشــیم و مردم را 
با فعالیت هایی که انجام می دهیم بیشــتر آشنا کنیم. 
مــا باید با زبان مردم با آن ها ســخن بگوییم و از تأثیر 
مثبتی که بر محیط زیست داریم دفاع کنیم. به راستی 
اگر ما داعیه دار جریان سبز نباشیم چه کسی باید این 
کار را بکند؟ به راستی ما که با خدماتی که ارائه کردیم 
توانســته ایم ســهمی هرچند اندک در بهبود زندگی و 
محیط زیست داشــته باشــیم چرا نباید در این زمینه 
بیشتر و چشــمگیرتر جریان هایی را راه بیندازیم؟ اما 
شــاهد بودیم که از این جریان حمایت نشد و آن گونه 
کــه باید از آن دفاع می شــد این اتفــاق نیفتاد. وقتی 
خودمــان  از این جریان هــا دفاع نمی کنیــم چگونه 
انتظار داریم ســر بزنگاه هایی ماننــد کارمزد مردم از 
ما دفاع کنند؟ درهرحــال ما بدون هرگونه کمکی به 
این مســیر سبز پا گذاشــتیم و ادامه خواهیم داد. ما 
به دنبال انجام فعالیت هایی هســتیم که عام المنفعه 
باشــد و آن را مســئولیت اجتماعی خــود می دانیم. 
این که ما در تابســتان ۹۴ توانســتیم مدرسه فضیلت 
تهــران را از انرژی ســبز برخــوردار کنیــم، باید مایه 
مباهات ما باشــد. این که دانش آموزان این مدرسه ی 
ســبز، پرداخت الکترونیکی را می شناســند باید مایه 
افتخار ما باشــد. ما در پاســخ به فضایی پوپولیســتی 
جریــان ســبز را راه انداختیم و ایــن جریان خودش 
تالش کرده که هرگز پوپولیستی نشود. این که ما دور 
هم بنشینیم و از ایرادها بگویم و دائم غر بزنیم گرهی 
را باز نخواهد کرد و ما چاره ای نداریم جز این که مردم 
را در کنار خودمان داشــته باشــیم. مردم باید از تأثیر 
مثبتــی که ایــن صنعت بر زندگی آن هــا دارد اطالع 

داشته باشند.

خالصه این که شــرکت های پرداخــت مرغ هر عزا و 
عروســی شده اند و اگر خودشــان هم از جریان های 
مختلفی که به نفع آن هاســت دفاع نکنند نمی توانند 
اهمیت فعالیت های خود را برای مردم و مســئوالن 

روشن کنند.

بیــن  در  شــد  مطــرح  کــه  مــواردی 
3

شرکت های پرداخت از عمومیت برخوردار است. اگر 
بخواهیــم نگاهــی دقیق تر به شــرکت ایــران کیش 
داشــته باشــیم باید بگوییم که ایران کیش شــرکتی 

اســت که خاک ایــن صنعــت را خورده اســت. این 
شرکت ها سال ها تک وتنها در عرصه پرداخت یکه تاز 
بود؛ اما به دالیل مختلف ازجمله عدم ثبات مدیریتی، 
این شرکت دچار مشــکالت متعددی گردید و مدتی 
دچار چالش های جدی شــد. توجه داشــته باشید که 
بزرگ ترین سرمایه یک شرکِت پرداخت، اعتماد است 
و مانند یک ُدر گران بها باید از این ســرمایه حراســت 
کرد. در یک شرکت پرداخت الکترونیکی مانند ایران  
کیــش که باید به ســهامداران نیز پاســخگو باشــد، 
مســائل سخت تر و پیچیده تر نیز می شود. حال تصور 
کنید که وقتی مدیر در چنین ســازمانی تغییر می کند 
چــه ســختی ها و چالش هایی پیــش روی مدیر قرار 
دارد. مــا در ابتدای ورود به ایران کیش این اطمینان 
را ایجاد کردیم که قرار نیست شاهد تغییرات ناگهانی 
و انقالبی باشــیم؛ بنابراین وقتی سرمایه های انسانی 
سازمان همراهی کنند می توانیم به اهداف عملیاتی و 
مالی نیز دســت یابیم و پاســخگوی ســهامداران نیز 
باشــیم. مــا در ایران کیــش از گذشــته چالش های 
متعددی داشــتیم که هدایت چنیــن مجموعه ای را 
ســخت و دشــوار می کنــد. به طــور مثــال ما ســبد 
محصوالت متنوعی در زمینه کارت خوان داریم و این 
سبد متنوع نیاز به سبد متنوعی از نرم افزارها دارد. با 
وجود همــه این چالش ها در این مــدت ایران کیش 
توانسته اســت تعداد تراکنش هایش را سه برابر کند. 
تعــداد کارت خوان هایــش را دو برابر کنــد. بهره وری 
نیروی انســانی را افزایش دهد و حتی دو اســتاندارد 
ارزشــمند ایزو ۲۰۰۰۰ و ایزو ۲۷۰۰۱ را دریافت کند؛ 
و در ایــن مــدت در زمینه هــای نرم افــزاری توفیق 
ارزشمندی کســب  کردیم و به زودی نیز شاهد عرضه 
محصوالتــی جدیــد خواهیــم بــود که ایــران کیش 

دیگری را معرفی خواهد کرد.

اما توجه داشــته باشــیم که وقتی مــا جهش انجام 
می دهیم، سرعت رشدمان در ابتدا خیلی خوب است، 
ولی بعدًا کم کم سخت می شود و آن قدم آخر از همه 
ســخت تر خواهد بود. مــا در این مرحله قــرار داریم. 
اکنون سطح توقع خودمان و بانک ها از ما بسیار باال 
رفته است. قباًل هر چه از سوی بانک ها از ما خواسته 
می شــد می گفتیم نداریم، ولی اآلن می گوییم داریم 
و برای ارائه اش فقــط به زمان نیاز داریم. هرچند که 
این ها گرفتاری های خوشــحال کننده ای هستند اما 

بازهم روزبه روز مدیریت را سخت تر می کند.

پیــش از همه این ها گفتــه بودیم که پرداخت ســبز 
یک شــعار نیســت. بلکه یک هدف است. یک اصل 
و یک امید. امیدی که باید به دســت ما نهادینه شود 
که یادآور شــود وظیفه ما جوانه زدن و رشد است. ما 
در ادامه این مســیر سبز حتمًا چشم انتظار یاری سبز 

شما هستیم.
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با جدی شدن پیاده سازی مفاهیم EFQM در ایران کیش 
این شرکت آماده حضور در ارزیابی های سازمان مدیریت 
صنعتی شــد. اعطای جایزه مّلی تعالی سازمانی مبتنی 
بر ارزیابی رویکردها و نظام های مدیریتی ســازمان ها و 
نتایج موفقیت های آن ها توسط گروهی از ارزیابان خبره 
و بر اســاس »الگوی تعالی ســازمانی«  انجام می شود 
که وضعیت ســازمان  را در میزان دستیابی به انتظارات 
الگوی تعالی سازمانی مشــخص می نمایند. با معرفی 
»مدل تعالی ســازمانی« و »جایزه مّلی تعالی سازمانی« 
از سال 1382، بســیاری از مدیران سازمان های ایرانی 
توانسته اند با اســتقرار مدل، به چارچوب مناسبی برای 
اعمــال روش هــای نوین مدیریتــی در ســازمان خود 
دســت یابند و نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود خود 
را بشناسند و در جهت تعریف برنامه های بهبود و اجرای 
آن ها گام بردارند. در بین مدل های سرآمدی کسب وکار 
مدل »بنیاد اروپائی مدیریت کیفیت« یا EFQM مخفف 
 European Foundation for Quality Management

معروف ترین مدل است.

 ایـــران کیش در راســـتای 
توســـعه ســـبد خدمـــات 
پرداخت و پاســـخ گویی به 
به حوزه  نیازهای مشتریان 
پیش پرداخت  کارت هـــای 
 )Closed Loop) خـــاص 
فعالیت هـــای  شـــد.  وارد 
بازاریابی مشـــتریان کالن 
ایـــن پـــروژه از طریق عقد 
تفاهم نامه های مشـــترک با 
بانک هـــای طرف قـــرارداد 
آغـــاز و پیاده ســـازی برای 
یک مشتری در دستور کار 

اســـت. گرفته   قرار 

دوره  دومیـــن  و  اولیـــن 
مســـابقات دارت پرســـنل 
شـــرکت کارت اعتبار ایران 
کیـــش زیر نظـــر انجمن 
دارت ج. ا. ا و بـــا حضـــور 
دارت  فدراســـیون  رئیس 
ایـــران برگـــزار شـــد. در 
مسابقه اول 48 نفر  حضور 
داشتند. مســـابقه دوم نیز 
در ســـاختمان فتح شرکت 
برگـــزار شـــد. مهنـــدس 
فرامرزی با اهـــدای  لوح و 
تقدیرنامـــه و جوایز نقدی را 
از نفرات برتـــر تقدیر کرد.

دوره مدیریـــت پـــروژه بـــر 
اســـاس PMBOK با تدریس 
یکی از همـــکاران ما جناب 
یادگار برگزار شـــد. پی ِام باک 
اســـتاندارد  معروف تریـــن 
جهانـــی در مدیریـــت پروژه 
اســـت و رایج تریـــن معیار 
برای شـــکل دهی و ارزیابی 
پروژه  سیستم های مدیریت 
به شـــمار می رود. پی ِام باک 
را موسســـه ای بین المللی و 
غیرانتفاعی با نام موسســـه 
مدیریت پـــروژه (PMI( تدوین 

کرده اســـت.

گواهینامــه ایــزو 9001 نشــان می دهــد که یک 
سازمان سیستم مدیریت کیفیتی منطبق بر خواست 
و نیاز مشــتری مستقر کرده اســت. در حال حاضر 
ممیزی داخلی این اســتاندارد در حال انجام است 
و نماینــده IMQ در اواخر دی مــاه ممیزی نهایی را 
انجام می دهد. استاندارد ایزو 9000 یکی از اعضای 
استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت است. اولین 
شاخه اصلی این خانواده ایزو ۹۰۰۱ است و شامل این 
شاخصه ها است: مجموعه ای از روندها که مراحل 

هم راستایی سازمانی برای افزایش کیفیت سرویس
شناسایی نقاط قابل بهبود

تالش برای تعالی سازمانی 
خیز ایران کیش برای اخذ استاندارد ایزو  9001 در زمینه مدیریت کیفیت

Closed LoopدارتPMBOK

حیاتی کســب وکار را تحت پوشــش می گیرند، کنترل 
و اصــالح روندها برای کارا بــودن آن ها، ثبت و ضبط 
اطالعات مناسب، کنترل برون دادهای معیوب و اتخاذ 
تصمیم و انجام عمل درست برای اصالح، بررسی های 
معمول برای اطمینان حاصل کردن از درستی روندهای 
منحصربه فرد و سیستم مدیریت کیفیت،  بهبود مداوم 
و مستمر به روندها و محصوالت. استاندارد ایزو 9001 
برای هر ســازمانی فــارغ از نوع فعالیــت و اندازه آن ها 
قابل اجراســت. گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ نشــان می دهد 

ماه
اه 

تـــ
کو

ی 
ـــا

ره
خب

,,

ماه نامه پرداخت سبز  | شماره ی اول، دی ماه 1394 6

اتاق خبرایران کیش



,,,,,,
اســـتراتژیک  برنامـــه 
شرکت  ویژه  پیشـــنهادی 
هـــای مدیریـــت تامیـــن 
در  پرداخـــت  خدمـــات 
دوران پســـا تحریم توسط 
 ITE همکاران مـــا در رویداد
ارائه شد.  دکتر عبدالمجید 
صادقـــی )مشـــاور مدیـــر 
عامـــل در پـــروژه های فنی 
و اقتصـــادی( و مهنـــدس 
راد  محمد کاظم کاظمـــی 
)مدیر برنامه ریزی و کنترل 
ارائه کنندگان این  پروژ ها( 

بودند. نشســـت 

پیمـــان منعم طبـــری مدیر 
اعتبـــاری  کارت  بخـــش 
ایران کیش در مـــورد انواع 
تقلب های بانکـــی کارگاهی 
در رویـــداد ITE ارائه کرد. او در 
بخشـــی از این کارگا ه گفت 
کـــه تقلب ها در سیســـتم 
بانکی از ســـال 2004 تا سال 
2009 دو برابر شـــده است و 
هـــر روز در این حوزه روش ها 
پیچیده تر می شود. به گفته 
برخالف  متقلب هـــا  طبری 
گذشـــته اکنون به صورت 
گروهی فعالیـــت می کنند.

مدیر عامـــل ایران کیش، 
در  فرامـــرزی  صـــادق 
میزگرد متخصصان کارت 
 ITE و پرداخـــت در رویداد
حاضـــر شـــد و اهمیـــت 
بررسی  را   EMV استاندارد 
کرد.  او در بخشـــی از این 
نشســـت گفت که اکنون 
فعالین حـــوزه PSP به دلیل 
از کارت هـــای  اســـتفاده 
مشکل  این  مغناطیســـی 
را دارنـــد کـــه همـــه چیز 
به ســـوئیچ  و POS وابسته 

. ست ا

برای نخســتین بــار در بین شــرکت  های PSP، به طور 
همزمان دو استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطالعات 
ایزو ۲۷۰۰۱ و مدیریت سرویس های فناوری اطالعات 
ایزو ۲۰۰۰۰ در ایران  کیش پیاده ســازی شــد. در حال 
حاضر، وضعیــت امنیت فضای تبادل کشــور، به ویژه 
در حوزه دســتگاه های دولتی و خصوصی، در ســطح 
نامطلوبی قرار دارد. ازجمله دالیل اصلی وضعیت موجود، 
می توان به فقدان زیرساخت های فنی و اجرائی امنیت 
و عدم انجــام اقدامات مؤثر در خصوص ایمن ســازی 
فضای تبادل اطالعات این دســتگاه ها اشاره نمود. بر 
اساس نگرش سیســتماتیک  تأمین امنیت اطالعات 
در یــک مجموعه ســازمانی، ناگهان مقدور نیســت و 
الزم اســت به صورت مداوم در یک چرخه ایمن ســازی 
شامل مراحل:طراحی، پیاده ســازی، ارزیابی و اصالح 
انجام گیرد. برای این منظور الزم اســت هر سازمان بر 
اساس یک متدلوژی مشخص، ضمن تهیه طرح ها و 
برنامه های امنیتی مورد نیاز، تشکیالت الزم جهت ایجاد 

و تداوم امنیت اطالعات خود را نیز ایجاد نماید.

اســتاندارد ایزو ۱۰۰۰۲ )مدیریت ارتباط با مشــتری( 
ایــزو 10004 )رضایــت مشــتری( دو  اســتاندارد  و 
اســتانداردی اســت کــه ایران کیــش در حــال اخذ 
آن هاســت. اســتاندارد ایــزو 10002 راهنمایی برای 
طراحی یک سیســتم اثربخش و کارآمــد برای فرآیند 
رسیدگی به شکایات مشتری در تمامی سازمان ها اعم 
از تجاری و غیرتجــاری و حتی در تجارت الکترونیک 
نیز اســت. هــدف این اســتاندارد کمک رســاندن به 
سازمان ها، مشــتریان و کلیه طرف های ذینفع است. 
ســازمان هنگامی که شکایتی را از مشــتری دریافت 
می کند این شــکایات می تواند فرصت هــای زیادی را 
برای بهبود در محصوالت و فرایندها در اختیار سازمان 
قرار دهد و درصورتی که فرآیند رســیدگی به شــکایات 
به درســتی انجام شــود، اعتبار و شــهرت سازمان نیز 
خواه ســازمان دولتی یا خصوصی و یا کوچک و بزرگ 
باشــد خواهد شــد. ایزو 10004 چارچوبی بین المللی 
بــرای مدیریت و برنامه ریــزی در جهت رضایت مندی 
مشــتریان اســت. این اســتاندارد راهنمایی است در 
خصوص طــرح و برنامه ریزی و اجرای برنامه هایی در 
جهت رضایت بیشــتر مشــتریان. این استاندارد باعث 
می شود که با طبقه بندی نیازهای مشتریان، مجموعه  
گواهی گیرنده در مســیر مشتری مداری حرکت نماید. 
ایــزو 10004 برای اســتفاده مجموعه هــا صرف نظر 
از نوع فعالیت، وســعت و نوع محصول آن هاســت و 
اغلب قواعد آن جهت باال رفتن رضایت مشــتری ها از 
مجموعه اســت. ایزو 10004 مفاد قرارداد، پیمان ها 
و قوانین مدون مجموعه هــا را تغییر نمی دهد و صرفًا 
آن ها را در مسیر مشخصی  در جهت رضایت مشتریان 

حرکت می دهد.

ایران کیش به دنبال اخذ دو استاندارد جدیددرباره دو گواهینامه مهم ایران کیش

ITEITE ITE

برای رضایت مشترینخستین بین شرکت های پرداخت

که ســازمان سیســتم مدیریت کیفیتی منطبق بر 
خواست و نیاز مشتری مستقر کرده است. هدف از 
تدوین این ســری از استاندارد ایزو ۹۰۰۱، به وجود 
آوردن الگویی بین المللی برای پیاده سازی و استقرار 
سیســتم های مدیریت و تضمیــن کیفیت بوده که 
مورد اســتقبال فراوان در ســطح دنیا قــرار گرفته 
است. سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ به منظور 
ثبات ســطح کیفیت تعریف شده و بهبود کیفیت از 
طریق اصالح فرایند ها، در ســازمان پیاده ســازی 
می شــود. الگوی اجرائی این ســری استاندارد ایزو 
۹۰۰۱ برای بار چهارم در سال ۲۰۰۸ مورد بازبینی 
و ویرایــش قــرار گرفــت. در ویرایش ســال ۲۰۰۸ 
اســتاندارد ایزو ۹۰۰۱ دیــدگاه فرایند گرا همچنان 
مورد تأکید اســت. اســتاندارد مدیریت کیفیت ایزو 
۹۰۰۱ بــا تکیه بــر اصول ۸ گانه شــکل گرفته اند: 
مشتری محوری، رهبری، مشارکت کارکنان، فرایند 
گرایی در ایزو ۹۰۰۱، سیستم گرایی در ایزو ۹۰۰۱،  
بهبود مستمر، تصمیم گیری بر پایه واقعیات، ارتباط 
متقابل سودمند با تأمین کنندگان در ایزو ۹۰۰۱. در 
سال ۱۹۷۸ انگلستان اســتاندارد مدیریت کیفیت 
BS5750 را برای ســازمان های خود جهت افزایش 
کیفیت معرفی نمود. سپس در سال ۱۹۸۷ و ۱۹۹۴ 
این استاندارد توسط اداره استاندارد جهانی بازنگری 
و تحت نام استاندارد ISO 9000 مشهور گردید. این 
استاندارد توسط کشورهای دنیا پذیرفته و به عنوان 
مرجعی برای استاندارد کردن فعالیت های مدیریت 
کیفیت معرفی شــده و تاکنون در هزاران سازمان 

کوچک و بزرگ دنیا استقرار یافته است.
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در ماه گذشــته بانک صادرات از باشــگاه مشتریان خود 
رونمایــی کرد؛ عالوه بر این در آبان ماه حدود 39 میلیون 
تراکنش توسط پایانه های فروش متصل به حساب های 
ایــن بانک انجام شــد کــه خبــر از رشــد 31 درصدی 
تراکنش ها نسبت به ســال 93 می دهد. میانگین روزانه 
تعداد تراکنش های انجام شــده توســط دســتگاه های 
خود پرداز این بانک نیز از مرز 2 میلیون تراکنش گذر کرد. 
تا پایان مهرماه امسال نیز کارت های بانکی صادرات از مرز 
۵3 میلیون گذر کرد. تعداد کارت های هدیه صادره توسط 
بانک صادرات ایــران هم به مرز 10 میلیون رســید؛ اما 
سامانه سپهر این بانک در مهرماه 139۴ به طور میانگین 
روزانه حدود 2۴ میلیون تراکنش مشــتریان را با موفقیت 
پردازش کرد که معادل 22 درصد از تراکنش های شبکه 
بانکی است. تعداد کل تراکنش های سامانه سپهر از سال 
٧9 تا شهریورماه سال جاری از مرز ٧۴۵ میلیون تراکنش 
گذشت. تعداد حساب های الکترونیکی بانک صادرات نیز 
از مرز ۴3 میلیون گذشت. امکان پرداخت وجه بدون کارت 

از طریق دستگاه های خود پرداز نیز فراهم شد.

آینده بانک و بانکـــداری به ترویج 
بانکـــداری  و آمـــوزش خدمات 
الکترونیکی بستگی دارد. استفاده 
از ابزارهایـــی همچـــون موبایل و 
اینترنت در بانکداری گســـترش 
یافته اســـت و تلفن های همراه در 
آینده نزدیک به یکی از مهم ترین 
تبدیل خواهند  ابزارهای پرداخت 
شـــد. رشـــد فناوری های نوین 
دوران  در  و  باالســـت  بســـیار 
پساتحریم نیز با ورود شرکت های 
شـــاهد  بین المللـــی  بـــزرگ 
رشـــد شـــتابان این فناوری ها، 
به خصوص در حـــوزه بانکداری 

الکترونیکـــی خواهیم بود.

انشـــاالله با خـــروج بانک ها 
بانـــک ســـپه  تحریـــم،  از 
در  گذشـــته  از  قدرتمند تـــر 
کشـــور  اقتصادی  عرصـــه 
می کنـــد.  نقـــش  ایفـــای 
بانک سپه نخســـتین بانک 
ایرانـــی و برخـــوردار از ذخایر 
تجربـــه بیـــش از ۹ دهـــه 
فعالیـــت حرفـــه ای و بانکی 
اســـت منضبط و مورد اعتماد 
مـــردم و برنامـــه محـــور و 
جهت گیری هـــا و اقدامـــات 
بانک بر اســـاس برنامه جامع 
راهبـــردی مصـــوب بانـــک 

بود. خواهـــد 

امـــروزه بســـیاری از اهداف 
گذشـــته کشـــور در زمینه 
فراگیر ســـاختن اســـتفاده 
بانکـــداری  ابزارهـــای  از 
الکترونیکی نظیـــر کارت و 
دستگاه های کارت خوان بین 
مردم محقق شـــده اســـت 
و اکنون بســـیار مهم است 
و  آموزش ها  بتوانیـــم  کـــه 
انتقال اطالعات را به سمت 
توســـعه کیفی بانکـــداری 
الکترونیکـــی و اســـتفاده از 
جدید  ابزارهای  و  روش هـــا 

دهیم. ســـوق 

بانــک تجارت به منظور تســهیل پرداخت های خرد 
مشتریان کیف پول الکترونیک را بر روی تجارت کارت 
ارائه می کند. با راه اندازی این سرویس، امکان عملیات 
پرداخت در ایستگاه های مترو، اتوبوس های خطوط 
BRT  و شــش هزار دســتگاه اتوبوس ســطح شهر 
تهران و خطوط تاکسیرانی و اتوبوس رانی شهر اراک 
را برای مشتریان خود فراهم آورده است. سقف شارژ 
ایــن کارت یک میلیون ریال بوده و برای اســتفاده از 
کیف پول الکترونیک نیازی به ورود رمز نیست. ۳۰۰ 

تجارت کارت به امکانات کیف پول الکترونیکی مجهز شد
 افتتاح باشگاه مشتریان

بانک صادرات
بانک تجارت

اسماعیل لله گانی 
مدیرعامل بانک 

صادرات

محمدکاظم چقازردی 
مدیرعامل بانک سپه

محمد ابراهیم مقدم 
مدیرعامل بانک 

تجارت

شعبه بانک تجارت در استان تهران کیف پول الکترونیک 
را برای مشتریان صادر می کنند. همچنین مشتریانی که 
هم اکنون از تجارت کارت بهره مند هستند، می توانند به 
شــعب بانک تجارت مراجعه و کارت خود را به کیف پول 
الکترونیک که هم قابلیت کیف پول و هم قابلیت تجارت 
کارت را داراســت تبدیل کنند و برای عملیات شــارژ این 
کارت ها می توانند به شــعب و پایانه هــای مترو  مراجعه 
کــرده و کارت خود را شــارژ کنند. مشــتریان در صورت 
درخواست ابطال و یا استرداد وجه کارت خود نیز می توانند 
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تدویـــن ســـند راهبـــردی بانک 
کارآفرین، افق پیش روی ما برای 
رســـیدن به یک بانـــک چابک  و 
پیشـــرو در  ارائه راه حل های مالی 
جامع اســـت. با افزایش رقابت 
میان بانک هـــا در ارائـــه خدمات 
متنوع به مشـــتریان و همچنین 
بانکداری  سیســـتم های  ظهور 
نوین همچون بانکداری شرکتی، 
بانکداری اختصاصی و ... در کنار 
پیشرفت روزافزون تکنولوژی های 
ارتباطی، برنامه ریزی و آینده نگری 
در تصمیمـــات و فعالیت هـــای 
بانک هـــا  بـــرای  پیـــش رو 

اجتناب ناپذیر اســـت.

مســـئول ۷۵  شـــهر ها،  امـــروزه 
درصـــد مصرف انـــرژی جهانی، ۸۰ 
درصد انتشـــار گازهای گلخانه ای و 
ضایعات  تولید کننـــده  اصلی ترین 
در جهان هستند. شـــهر ها از بعد 
زیســـت محیطی هـــم تهدید به 
شـــمار می آینـــد و هـــم فرصت؛ 
تهدید ازآن جهت کـــه تمرکز باالی 
جمعیت، تولید، مصرف انرژی، آب، 
کاال و خدمات در آن ها، فشار بسیار 
شدیدی را بر محیط زیست محلی 
و منطقه ای و جهانـــی وارد می آورد و 
فرصت از ایـــن جهت که می توانند 
با مشارکت مردمی در صیانت از منابع 

طبیعی نقش بســـزایی بازی کنند.

ســـاختارهای  تقویـــت 
نظارتـــی بانک هـــا مطابق 
نوین  اســـتانداردهای  بـــا 
حاکمیت شرکتی و انطباق 
ســـاختار بانکـــی کشـــور 
مقـــررات  بـــا مجموعـــه 
تشکیل  ازجمله  بین المللی 
 Comliance عالـــی کمیته 
کمیته  مقـــررات(  )رعایت 
عالـــی ریســـک و ایجـــاد 
با  مبارزه  برای  ساختارهایی 
داشتن  برای  پول شـــویی، 
ارتبـــاط بـــا نظـــام بانکی 
است. ضروری  بین المللی 

آذرماه با حکــم وزیر امور اقتصــاد و دارایی محمدکاظم 
چقازردی مدیرعامل بانک سپه شد. هیئت دولت به اتفاق 
آرا تقوی نــژاد مدیرعامل قبلی این بانک را برای ریاســت 

سازمان امور مالیاتی کشور انتخاب کرد.
صلواتــی رئیــس اداره کل خدمات فنــاوری اطالعات و 
توسعه بانکداری نوین هم خبر داد که منوی نیکوکاری بر 
روی دستگاه های عابر بانک سپه فعال شد. او همچنین 
از اضافه شــدن ۱۴ خدمت جدید به خدمات الکترونیک 
بانک سپه خبر داد. دکتر هادی اخالقی عضو هیئت مدیره 
بانک هم گفت که برنامه راهبردی بانک سپه با توجه به 
واقعیت های موجود اقتصادی کشور و توانایی بانک تدوین 
شده است. او در جمع مدیران بانک سپه و مشاورین وزارت 
امور اقتصادی و دارایی ضمن تشکر از تالش های وزارت 
امور اقتصــادی و دارایی به منظور تدوین برنامه راهبردی 
مناسب، اظهار داشــت: »این اقدام در نوع خود بی نظیر 
و بی ســابقه بوده است.« در پایان اینکه با توجه به فراهم 
شدن بســتر الزم، مردم از درگاه های مختلف بانک سپه 

برای پرداخت قبوض جرائم رانندگی استقبال کردند.

ملــی  »جشــنواره  نخســتین  در  آینــده«،  »بانــک 
رضایت مندی مشــتری در حوزه بانک و بیمه« که از 
ســوی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
کشور و فراکسیون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
مجلس شورای اسالمی برگزار شد، موفق به دریافت 

تندیس »رضایتمندی مشتری« شد.
هدف از این جشنواره که روز یکشنبه، ۲۹ آذرماه سال 
جاری و در مرکز همایش  های بین المللی صداوسیما 
برگزار شــد، تبییــن رعایت حقــوق مصرف کنندگان 
در حــوزه بانــک و بیمه عنــوان گردیــد. بانک های 
تجارت و آینــده، تفاهم نامه همــکاری امضا کردند. 
در این مراســم مدیرعامل بانک آینده گفت: »اتحاد 
اســتراتژیک بنگاه هــا به طور اعــم و بانک ها به طور 
اخص از اهمیــت ویژهای برخوردار اســت. اینگونه 
توافق ها، می تواند موجبات کاهش قیمت تمام شده، 
ارتقای رضایت مشتریان، افزایش دسترسی آن ها به 
شــبکه شــعب و تنوع خدمات و محصوالت را در پی 

داشته باشد.«

بانک آیندهبانک سپه

عطاءالله آیت اللهی 
مدیرعامل بانک 

کارآفرین

دکتر حسین 
محمدپورزرندی 

مدیرعامل بانک شهر

دکتر عقیلی کرمانی 
مدیرعامل بانک 

خاورمیانه

تفاهم نامه همکاری تجارت و آیندهتغییر مدیرعامل

شماره حساب کارت شتابی خود را ارائه و  اقدام نمایند.  
تجهیز تجارت کارت به کیف پول الکترونیک در سایر 

استان ها نیز در دستور کار این بانک قرار دارد.
 iOS انتشار نسخه جدید موبایل بانک تجارت برای
ازجمله دیگر خبرهایی است که می شود به آن اشاره 
کرد. دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی که روز شنبه 
پنجم دی ماه در سمینار سراسری مدیران و مسئولین 
بانــک تجارت حضــور یافته بود با اشــاره به تأثیرات 
اعمال تحریم ها در ســال های گذشــته بر عملکرد 
نظام بانکی کشور گفت: »قطع ارتباطات بانک های 
ایرانــی با بانک هــای خارجی در ایجــاد فاصله بین 
سطح ارائه خدمات بانک های ایرانی با استانداردهای 
بین المللی تأثیرگذار بوده است. اینک با توجه به رفع 
تحریم ها و فراهم آمدن شــرایط ارتباط بی واسطه با 
بانک های خارجی باید بتوانیم با ارتقاء اســتاندارد ها، 
بازگشتی قدرتمندانه به عرصه بانکداری بین المللی 
داشــته باشــیم.« وی افزود: »در این مسیر، انجام 
اصالحات ساختاری در حوزه هایی همچون مدیریت 
ریســک و تقویت فرآیندهای حسابرســی داخلی از 
طریق تشکیل تیم های تخصصی در بانک ها بسیار 
مهم اســت.« رئیس کل بانک مرکزی بــر افزایش 
شــفافیت مالی بانک ها تأکید کرد. رئیس کل بانک 
مرکزی خاطرنشان ساخت: »امروز یک تیم حرفه ای 
مســئولیت هدایت بانک تجارت را بر عهده دارند، به 
همین لحاظ انتظارات مدیران ارشــد اقتصاد کشور 
از این بانک بیشــتر است و امیدواریم تا به لطف این 
مدیریت حرفه ای، بانک تجارت بتواند نقشی متمایز و 

برجسته در نظام بانکی کشور ایفاء کند.«
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زمان مهاجرت از اســتاندارد SSL به TLS در استاندارد 
 PCI تمدید شــد. در ســال ۲۰۱۵ استاندارد PCI DSS
DSS از نســخه ۳ بــه ۳.۱ به روزرســانی شــد بــود که 
عمده تریــن تغییر آن در ارتباط با پروتکل SSL اســت. 
پیش ازاین در نســخه های قبلی PCI DSS، اســتفاده 
از پروتکل SSL به منظــور ایجاد ارتباط امن در فضای 
ناامن، به عنوان اقدامی مناســب الزام شــده بود. پس 
 )Heartbleed(از انتشار آســیب پذیری خونریزی قلبی
و آسیب پذیر شناخته شــدن ارتباطات SSL، دیگر این 
 PCI Council پروتکل امن شناخته نمی شود و طی آن
به ســازمان ها الزام نموده تا پایــان ژوئن ۲۰۱۶ از این 
پروتکل به ســایر پروتکل های امن مانند TLS ۱. ۱ به 
باال مهاجرت کنند. به دلیل توصیه مشاوران و فعاالن 
ایــن صنعت و درخواســت های متعدد، این ســازمان 
اخیــرًا زمان مهاجرت به پروتــکل TLS ۱. ۱ و باال تر را 
از ژوئن ۲۰۱۶ به دو سال بعد یعنی ژوئن ۲۰۱۸ تمدید 
 The Payment Card مخفف PCI DSS .نموده اســت

Industry Data Security Standar است.

سامســـونگ کـــه بعـــد از 
لوپ پی  استارتاپ  تصاحب 
صاحـــب فنـــاوری خاصی 
شـــده اســـت و توان این را 
دارد که گوشی تلفن همراه 
را بدون اســـتفاده از NFC به 
بدون  پرداخت  برای  ابزاری 
تماس بـــا کارت خوان های 
کارت های  کـــه  معمولـــی 
می خوانند  را  مغناطیســـی 
کند تصمیم گرفته در سال 
۲۰۱۶ دیگـــر تولیدکنندگان 
تلفن همراه را هم مجهز به 

سامســـونگ  پی کند.

پرداخت  اپلیکیشن   Swish

موبایلـــی اســـت کـــه در 
از  مردم  ســـوئد  کشـــور 
آن بـــرای تبـــادالت پولی 
خـــود اســـتفاده می کنند.  
مردم ســـوئد با اســـتفاده 
در  می تواننـــد   Swish از 
ممکن  زمـــان  کمتریـــن 
خریدهای  و  مالی  تبادالت 
خودشـــان را انجام دهند 
می شـــود  پیش بینـــی 
ســـوئد اولین جامعه بدون 
پول نقـــد را در دنیـــا را به 

بزند. خـــود  نام 

فاکســـکان کـــه بیشـــتر 
بزرگ تریـــن  به عنـــوان 
تولیدکننـــده پیمانـــکار اپل 
شـــناخته می شـــود قصد 
دارد حـــوزه فعالیت هایش را 
گسترش داده و نقشی فرا تر 
از اســـمبل کـــردن قطعات 
داشـــته باشـــد. بر اساس 
 منتشرشده، 

ً
خبری که اخیرا

این شـــرکت حـــاال تالش 
دارد تا فعالیت هایـــش را به 
فضای خدمـــات اقتصادی 
برای تأمین کنندگان قطعات 
الکترونیکی گسترش دهد.

متصــل،  پوشــیدنی های  چیزهــا،  اینترنــت 
بزرگ داده هــا و تلفن همراه فقط چند روند از ده ها 
روندی هســتند که صنعت پرداخــت را تحت تأثیر 
خودشــان قــرار داده انــد. در بین ایــن همه تلفن 
همراه جایگاه ویژه ای دارد. گفته می شــود اکنون 
3.13 میلیــون mPOs در جهان فعال اســت و تا 
ســال ۲۰۱۹ این تعداد بــه 3.54 میلیون خواهد 
 mPOs رســید. گزارش های ضدونقیضی از رشــد
در دنیا منتشــر می شــود؛ مثاًل در انگلســتان که 

چه کسی جریان پرداخت را به دست می گیرد؟
TLS به SSL تمدید زمان مهاجرت از

PCI DSS
جنگ روش های پرداخت به اوج خودش رسیده است

فاکسکانSwishسامسونگ

پرداخت الکترونیکی بســیار توســعه یافته اســت این 
ابزارها از اقبال خوبی برخوردار نشدند و کسب وکارهای 
کوچک نگرانی هایــی درباره این ابــزار دارند. هرچند 
مطالعات زیادی وجود دارد که از اقبال کسب وکارهای 
کوچک در اروپا به ایــن ابزار خبر می دهد. پیمایش ها 
هم خبــر از افزایش تراکنش های بــر روی mPOS ها 
می دهــد. از طرف دیگر شــرکت های نوآور دنیا تالش 
می  کنند کارت های بانکــی را با تلفن همراه جایگزین 
کنند. در حال حاضر نبرد ســنگینی بین ۴ کمپانی بر 

ماه
اه 

تـــ
کو

ی 
ـــا
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انتشـــار  بـــا  مســـترکارت 
 هر وسیله ای 

ً
برنامه ای تقریبا

را قـــادر می کند که به عنوان 
پرداخت مورد استفاده  ابزار 
ابزارهـــای  گیـــرد.  قـــرار 
پوشیدنی و اینترنت چیزهای 
قرار  زیادی   موردتوجه 

ً
اخیرا

گرفته اســـت و با وجود ارائه 
این برنامـــه و عطش مردم 
به اســـتفاده از فناوری های 
جدید هنـــوز توفیق خاصی 
در زمینـــه پیونـــد اینترنت 
چیزها و پرداخت به دســـت 

است. نیامده 

در  اســـترایپ  اســـتارتاپ 
ســـال 2015 تقریبـــا به نظر 
بیشتر کارشناسان پرداخت 
الکترونیکی جهان، برترین 
اســـتارتاپ مالی جهان بود. 
این شـــرکت نوپا که سیار 
بودن  اولین  از  هوشمندانه 
خود اســـتفاده کرده است 
امیـــد دارد در 5 ســـال آینده 
ا رضـــد تصاعدی ســـهم 
باالیـــی در تراکنش هـــای 
مالی جهان داشـــته باشد. 
اسکوایر  استرایپ  از  پیش 
مورد توجـــه قرار گرفته بود.

بعـــد از ایـــاالت متحـــده 
مســـترکارت  آمریـــکا 
در نظـــر دارد ایـــن الیـــه 
خارجـــی امنیتـــی را برای 
و  کارت  سیســـتم های 
پرداخـــت در اروپـــا نیـــز 
راه اندازی کنـــد. به کمک 
احتمال  ســـرویس  ایـــن 
تقلـــب و هک بـــه صورت 
انـــی شناســـایی و اعالم 
می گـــردد. ایـــن در حالی 
اســـت کـــه ویـــزا تمرکز 
خود را بر امنیت ســـایبری 
و  FireEye قرار داده اســـت.

اپل به زودی امکان ارسال پول از طریق تماس تلفنی، 
پیامک و ایمیل را ارائه می کند. پیش ازاین شایعه شده 
بود که شــرکت اپل بر روی یک سرویس پرداخت پول 
موبایلی فردبه فــرد کار می کند. شــرکت اپل که دیگر 
حکومت بر دنیــای محصوالت موبایلــی و نرم افزار و 
سخت افزار آن ها برایش کافی به نظر نمی رسد، قصد 
دارد بــا ارائــه دادن راه حلی جدید بــرای پرداخت های 
فردبه فــرد موبایلی، نقش خــودش در این زمینه را نیز 
 )Venmo( بهبود ببخشد. درست مانند ســرویس ونمو
شــرکت پی پــال )PayPal) کــه سیســتمی اســت که 
پرداخت های فردبه فرد موبایلی تسهیل کرده، اپل قصد 
دارد برنامــه اش را به صورت پیش فرض بر روی تمامی 
محصوالت موبایلی شرکت اپل قرار دهد. وال استریت 
ژورنال اولین بار گزارش داد که شرکت اپل مدتی است 
با یک سری از بانک های مطرح ازجمله کپیتال وان، 
بانکورپ، ولز فارگو و جی پی مورگان، وارد مذاکره شده 
است. با اینکه هنوز در مورد این سیستم هیچ تصمیم 

جدی گرفته نشده است،

ســال ۲۰۱۱ اســتارباکس به صورت هوشــمندانه و در 
راستای رشد با فناوری، پرداخت موبایلی را وارد کسب وکار 
خود کرد. محبوبیت اســتارباکس و اپلیکیشن پرداخت 
موبایلی آن موجب شــد در مدت کمتر از ســه ماه ســه 
میلیون کاربر از این اپلیکیشــن استفاده کنند. موفقیت 
استارباکس در این زمینه موجب شد به سرعت شروع به 
توسعه این امکان در دیگر نقاط جهان کنند، استارباکس 
در کمتر از ۱۱ ماه، یعنی در نوامبر ۲۰۱۱ به ۲۶ میلیون 
تراکنش فروش موبایلی دســت یافت و تــا پایان ۲۰۱۲ 
بیش از ۷۰ میلیون تراکنش داشت. کاربران اپلیکیشن 
اســتارباکس می توانند بــا موبایل های هوشمندشــان 
از حســاب کارتی استارباکسشــان به حســاب موبایلی 
استارباکسشــان پول واریز کننــد. همچنین می توانند 
نزدیک ترین فروشگاه استارباکس را به خود مکان یابی 
کنند، پول خرید هایشان از شعب، فروشگاه ها و دکه های 
اســتارباکس را با موبایلشــان پرداخت کنند، حســاب 
استارباکسشان را بررسی کنند یا از وضعیت امتیازات و 

جوایز خود در خرید از استارباکس باخبر شوند.

استارباکساپل پی

Safety Netاسترایپمسترکارت

اپلیکیشن جدید پرداخت همراهاپل سرویس پرداخت فردبه فرد می دهد

سر تثبیت روش خود به عنوان ابزار پرداخت همراه 
درگرفته اســت. در یک سو اپل پی معروف قرار دارد 
که ادعا می کند از هــر ۳ دالری که با تلفن همراه 
پرداخت شــده ۲ دالر آن متعلق به اپل است. بازار 
خریدوفروش و تصاحب هم داغ داغ است. شرکت 
گــوگل Softcard را خرید و شــرکت سامســونگ 
LoopPay کــه در حــال حاضــر سامســونگ پی 
نامیده می شــود و شــرکت ِپی پال هم Paydiant را 
خریداری کرده اند. اکنون کارنت ســی هم تالش 
دارد خود را وارد بازی بزرگان کند. در این ســامانه 
کد QR ایجاد شده و از این کد در پایانه فروشگاهی 
برای ایجاد تراکنش امن استفاده می شود. در این 
ســامانه از NFC و Smart Bluetooth نیز در برخی 
 Gartner از مکان ها اســتفاده می کند. به گزارش
در بــازار جهانی در معامالت ســال ۲۰۱۷، ۷۲۰ 
میلیارد دالر با پرداخت های موبایلی انجام خواهد 
شد؛ یعنی تا حدود ۲۳۵ میلیارد دالر بیشتر از سال 
۲۰۱۴. از ســوی دیگر مصرف کننــدگان در حال 
حاضــر تمایلی به کنار گذاشــتن کیف پول چرمی 
خود ندارند. در یک نظرســنجی که اخیرًا توســط 
CreditCards.com انجام شــده نشان داد که تنها 
۱۷ درصــد از پاســخ دهندگان »همیشــه« و یا در 
بیشــتر زمان ها با استفاده از گوشی هوشمند خود 
پرداخت انجام می دهند؛ و این میزان کم، شــاید 
به این دلیل است که بازیگران دیگر با راهکارهای 
مختلــف به مشــتریان خدمات ارائــه می دهند و 
پرسش های زیادی در خصوص سازگاری و امنیت 

پرداخت های موبایلی هنوز در جامعه وجود دارد.
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فتح 
همه فن حریف

کیفیت، سرعت و قیمت مناسب
یکی از بزرگ ترین دغدغه های شرکت های ارائه دهنده 
 PSP راهکارهــای پرداخــت کــه اصطالحًا با عنــوان
از آن هــا یاد می شــود، بحث های مربــوط به تعمیر و 
نگهــداری از دســتگاه های کارت خوان اســت که به 
شکلی پراکنده در سرتاسر کشور در سطح فروشگاه ها 
و مراکز تجاری مورد استفاده قرار می گیرند؛ متأسفانه یا 
خوشبختانه با توجه به کثرت دستگاه های کارت خوان 
در اغلــب فروشــگاه ها، در صورت بــروز کوچک ترین 
مشکل، پذیرنده دســتگاه کارت خوان شرکت دیگری 
را جایگزین خواهد کرد؛ از همین رو سرویس دهی 24 
ســاعته این دستگاه ها نه تنها برای شــرکت ها    بلکه 
برای بانک هایی که حســاب پشــت این دستگاه ها را 
ارائه می دهند به عنوان درگاهی برای جذب منابع مهم 

است.
با تکیه بــر همین موضوع اولین جرفه های تشــکیل 
واحــد تأمین و نگهداری شــرکت کارت اعتباری ایران 
کیش به ســال 86 برمی گردد اما در واقع از ســال 93 
با هــدف انجام تعمیرات باکیفیت به صورت یک واحد 
مســتقل اســتراتژیک در شــرکت ایران کیش به طور 
تخصصی در حــوزه تعمیر و نگهداری دســتگاه های 

کارت خوان فعالیتش را آغاز کرد  .

پیش به سوی فتح
این واحد در حال حاضر در یک فضای صنعتی با بیش 

از 40 نفر پرســنل در بزرگراه فتح مستقر است. با توجه 
به فضای متفاوتی که این واحد دارد، نمی شــود صرفًا 
از روی شــنیده ها راجع به آن حرف زد و باید از نزدیک 
فضای صنعتی و عملیاتی ایــن واحد را دید؛ از همین 
رو، صبِح زوِد یک روِز کارِی شــلوِغ زمستانی در اواسط 
دی ماه مهمان محمد افشارمنش و تیمش در این مرکز 
شدیم تا از نزدیک با این واحد آشنا شویم. افشارمنش 
از نیروهای قدیمی و کارکشته ایران کیش است که از 
سال 84 تاکنون در ایران کیش بوده و به قول خودش 
خاک ایران کیش را خورده و اکنون مدیر مستقل واحد 

تأمین و نگهداری شرکت ایران کیش است.

چرا یک واحد مستقل
قبــل از هر چیــز از افشــارمنش می خواهیم که کمی 
درباره چرایــی به وجود آمدن این واحد برایمان بگوید؛ 
او دراین باره به کمی قبل تر از تأســیس این مرکز اشاره 
می کند و می گوید: »قبل از تأســیس ایــن واحد، این 
کار را به شــرکت های دیگری برون سپاری می کردیم؛ 
ولی اغلب دســتگاه ها پس از مدتــی دوباره به بخش 
تعمیرات برمی گشتند که این اصاًل برای شرکتی که به 
دنبال ارائه خدمات باکیفیت به پذیرندگان بود خوشایند 
نبود؛ پس از تحقیقاتی که در خصوص ریشــه یابی این 
مســئله انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که این امر 
به خاطر عدم اســتفاده از اصــول کیفی در تعمیرات و 
همچنین عدم استفاده از قطعات اصلی توسط برخی 

شرکت های مجری بود. به خاطر جبران این موضوع، 
شرکت کارت اعتباری ایران کیش این واحد را در سال 
86 تأســیس کــرد و در آن زمان، به عنوان بخشــی از 
معاونت امور پذیرندگان به حســاب می آمد. با توجه به 
حساسیت و اهمیت موضوع طبق مصوبه هیئت مدیره 
شــرکت، این واحد باهدف سودآوری و انجام تعمیرات 
باکیفیت از ابتدای سال 93 به عنوان یک واحد مستقل 

فعالیتش را ادامه داد.«

حفظ PCi دستگاه ها یک اولویت است
اما این ها تنها دالیل شــکل گیری ایــن واحد نبودند؛ 
افشارمنش در ادامه می گوید: »مشکل جدی دیگری 
که در گذشته با تعمیرات توسط شرکت های تعمیراتی 
داشــتیم این بــود که اغلــب دیده می شــد که آن ها 
کلیدهای امنیتی دســتگاه ها را کــه از لحاظ امنیتی 
بســیار حائز اهمیــت اســت را ByPass می کنند یا به 
عبارت ساده تر این قفل های نرم افزاری را می شکنند 
و دستگاه رســمًا از PCi خارج می شد. از طرف دیگر 
با ورود شاپرک مســئله حفظ PCi دستگاه ها برایمان 
از اهمیت ویژه ای برخوردار شد. به همین دلیل یکی 
از وظایفی که ما در این واحد ســخت به آن پایبندیم، 

حفظ PCi است.«
در کنار تمام دالیل و اهداف شــکل گیری این مرکز، 
یکی دیگر از اهدافی که برای آن دیده شده بود دست 
یافتــن به عدد 15 هزار ســرویس در ماه بود. اکنون 
تقریبًا یک ســال و نیم بعد از مستقل شدن این واحد 
در شــهریورماه 94 این هدف نیز محقق شــد و حتی 
بعد از بحران جهانی اکسپایر شدن سیستم عامل یک 
مدل خاص از دســتگاه های کارت خــوان هایپرکام، 
خروجی این مرکز با سه شیفت کار شبانه روزی به 50 

هزار دستگاه در ماه نیز رسید.

هم سرعت و هم کیفیت
یکــی از دالیــل موفقیــت ایــن مرکز در رســیدن به 
چنین آمــاری، سیســتم جالــب حقوق و دســتمزد 
متخصصینی اســت که در این مرکز کار می کنند؛ به 
این شــکل که همه یک حقوق پایه دریافت می کنند 
و بــر پایه امتیازهایی که در طول ماه دریافت می کنند 
حقوقشــان محاســبه می شــود. امتیازهای افراد بر 
پایه تعداد دســتگاه هایی که تعمیــر می کنند، کیفیت 
دســتگاه هایی که تعمیر می کننــد و همچنین نظم و 
انضباطشان در محیط کاری داده می شود و عالوه بر 
این ها، سیســتم نظارتی تیم های مختلف بر یکدیگر 
و کســب امتیاز در صورت یافتن عیب و مشــکل در 
کار دیگر تیم ها، باعث شــده سرعت باالی کارکنان 

کیفیت خود را از دست ندهد.
افشــارمنش در بخشــی از صحبت هایش می گوید: 
»یکی از هدف گذاری هایی که برای این واحد در سال 

نگاهی به فعالیت های واحد تأمین و نگهداری 
شرکت کارت اعتباری ایران کیش 

این که در یک سازمان واحدی تشکیل شود که به صورت SBU و مستقل اداره شود، حتما شجاعت 
مدیران ارشد سازمان را  الزم دارد و اگر به مرور زمان فشارها در مسیر آن هم بیشتر شود، برای بقا 
حتما نیازمند یک باور و طرز فکر روشن است؛ شجاعت در مدیر عامل ایران کیش وجود داشت که 
امروز ایران کیش دارای بزرگ ترین بخش تعمیرات و نگهداری در کل کشور و قادر به ارائه خدمات 
گسترده است. در این گزارش سفری کردیم به درون این بخش.
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94 کرده ایم این اســت که زمان انتظــار برای تعمیر 
دستگاه کارت خوان، از زمان ورود به انبار تا زمانی که 
این دستگاه QC شــده، 48 ساعت باشد. اگر بحران 
هایپرکام پیش نمی آمد ما تاکنون قطعًا به آن رســیده 
بودیم ولی انشــاالله تا پایان سال به آن خواهیم رسید 

و جزو اولویت های ما خواهد بود.«

در دل خط تعمیر چه می گذرد؟
همراه مدیر مستقل واحد تأمین و نگهداری شرکت ایران 
کیش اتاقش را ترک می کنیم و وارد فضای صنعتی این 
مرکز می شویم. افشارمنش به طور کلی فرآیند تعمیرات را 
از نزدیک برایمان توضیح می دهد؛ او می گوید: »قبل از 
هر چیز، کار ما به برند دستگاه کارت خوان بر می گردد، 
چراکه خط تعمیر برندهای مختلف با هم فرق می کنند. 
هر مدل دستگاهی که وارد واحد ما می شود، بعد از ثبت 
در انبــار و نرم افزار، وارد بخش نظافت می شــود. تمام 
دستگاه ها در همان ابتدا وارد بخش نظافت می شوند؛ 
به این دلیل که ممکن اســت در بخش نظافت مایعاتی 
وارد دســتگاه شود و تبعاتی داشته باشد به همین دلیل 
ترجیح دادیم نظافت را در مرحله اول قرار دهیم نه آخر. 
بعد از نظافت دستگاه وارد بخش تعمیرات می شود و در 
آن بخش بر اساس ایرادی که بر روی دستگاه ذکر شده، 
تحویل تکنســین داده می شــود و آن فرد موظف است 
که دســتگاه را باز کند و عالوه بر رفع مشکل دستگاه، 
بر اساس چک لیســتی که در اختیار دارد حتی خارج از 
ایراد گفته شده دستگاه را کنترل کند؛ برای مثال باتری 
دســتگاه، مدارها، صفحه نمایش، پرینتر، هد پرینتر و 
مواردی از این دست. پس از رفع اشکال دستگاه و انجام 

این بررسی ها یک دستگاه آماده تحویل می شود.«
امــا ایــن همه داســتان نیســت، هنــوز ادامــه دارد. 
افشــارمنش این طور ادامه می دهد: »پــس از این ها 
دستگاه وارد بخش اینجکت می شود که در آن بخش 
کلیدهای امنیتی بر روی آن ریخته می شود. عالوه بر 
این مــا یک بخش HKLM داریم کــه این دو بخش، 
بخش های نرم افزاری پس از تعمیر ما هستند. دستگاه 
وارد این دو بخش می شــود و آماده لود نرم افزار بانکی 
 QC می شــود. قبــل از لود هــم دســتگاه وارد بخش
می شود و این بخش موظف است که دستگاه را کنترل 
کند که تمام مراحل تعمیراتی به خوبی انجام شده است 
یا نه. همان طور که گفتم، همکاران ما بر اساس تعمیر 
ســالمی که انجام می دهند امتیاز می گیرند. حال اگر 
QC بخشی از این دستگاه ها را با ذکر دلیل موثق بتواند 
برگشت دهد از امتیاز همکاران تعمیرات ما کم می شود 
و همکاران QC ما امتیــاز دریافت می کنند. به همین 
دلیل همیشــه این دو واحد در تقابل هستند. در سال 
گذشته میزان برگشتی دستگاه های کارت خوان تعمیر 
شده ما نزدیک به صفر بوده و تنها موردی که داشتیم 
فقط یک تعداد 20 تایی دســتگاه برگشتی از یک دفتر 

خاص داشــتیم که هنوز نمی دانیم که در طول مسیر 
برای این دستگاه ها مشکلی پیش آمده یا تعمیراتشان 

اشکاالتی داشته است.«
امــا ایــن فقــط دســتگاه های کارت خــوان معیوب 
نیســتند که سروکارشــان به این مرکز می افتد؛ بلکه 
دســتگاه های نو هم برای به روز شدن سیستم عامل 
و لــود شــدن نرم افــزار قبــل از اســتفاده وارد ایــن 
مرکز می شــوند کــه در این مرکــز با توجه بــه اینکه 
دســتگاه های کارت خــوان همگی وارداتی هســتند 
و ممکن اســت مدتــی را در انبارهــای گمرک مانده 

باشند، حتمًا باتری شان نیز چک می شود.

به دنبال سرویس به دیگر PSPها
همان طــور که از اســم این واحد هم پیداســت اینجا 
یک واحد مستقل اســت و صرفًا برای خدمت دهی به 
شــرکت ایران کیش راه اندازی نشــده و بــه دنبال این 
اســت که این خدمات باکیفیت را به دیگر شــرکت ها 
PSP نیز ارائه دهد. از افشارمنش می خواهیم کمی هم 
دراین بــاره برایمان توضیح دهد؛ او می گوید: »ما به جز 
ایران کیش برای شرکت های دیگر هم تعمیرات انجام 
می دهیم. برای مثال در یکی از آخرین همکاری هایی 
کــه با یکی از شــرکت های PSP داشــتیم و همچنان 
هــم ادامه دارد، در یک مرحله حدود 4 هزار دســتگاه 
و در مرحلــه دیگــر ٧500 دســتگاه تعمیــر کردیم. با 
PSPهای دیگر هم وارد مذاکره شــده ایم. اصاًل دلیل 
تشکیل واحد SBU این بود که ما این واحد را تبدیل به 
شرکتی مســتقل از ایران کیش کنیم؛ اینجا نگاه ما به 
ایران کیش، نگاه باالسری نیست بلکه صرفًا به عنوان 

بزرگ ترین مشتری فعلی مان به آن نگاه می کنیم.«

کاهش هدررفت منابع برای کاهش قیمت
بعــد از اینکه افشــارمنش حرف از ســرویس به دیگر 
شرکت های PSP را به میان می آورد از او می پرسیم که 
چرا دیگر شرکت ها باید از سرویس آن ها استفاده کنند؟ 
چه چیزی این مرکز را از شــرکت های تعمیراتی مشابه 
متمایز می کند؟ مدیر مستقل واحد تأمین و نگهداری 
شــرکت ایران کیش در جواب می گویــد: »ما به چند 
دلیــل عمده تمایــز داریم. اول اینکه زمانــی که ما در 
شرکت ایران کیش هنوز وابسته به تعمیرکاران بیرونی 
بودیم، دستگاه های کارت خوان تعمیری را که بررسی 
می کردیم می دیدیم که قطعات سالم و استانداردی در 
آن ها اســتفاده نمی شود. برای مثال در یکی از همین 
شــرکت های پیمانــکار، باتری را تعویــض نمی کردند 
و فقط با دادن شــوک، آن را دوبــاره تحویل می دادند. 
درصورتی که بــا اطمینان می توانم بگویم که ما در این 

واحد از قطعات اصلی استفاده می کنیم.
دســتگاه های   PCi به هیچ عنــوان  مــا  اینکــه  دوم 
کارت خوان را حذف نمی کنیــم درصورتی که اغلب در 

 شاپرک یا هر سازمان 
دیگری که متولی این 
بخش می شود، باید 
دستورالعمل هایی در 
بخش تعمیرات داشته 
باشد. بخش تعمیرات 
درصورتی که استانداردها 
و مسائل امنیتی رعایت 
نشود می تواند به شدت 
سودآور باشد. به هرحال 
من خواستار ایجاد 
نظارت هستم تا بر 
اساس دستورالعمل ها 
و استانداردها بتوانیم 
صالحیت دریافت کنیم
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دیگر مراکز این کار انجام می شــود و ما هنوز به عنوان 
نمونه و فیزیکــی داریم دســتگاه هایی را در همین جا 
که توســط دیگر مراکز تعمیر شــده اند و اگر الزم شد 

می توانیم حرفمان را ثابت کنیم.
نکتــه بعــدی قیمــت تمام شــده ما اســت. سیســتم 
امتیازدهــی که ما پیاده کرده ایم باعث شــده عالوه بر 
اینکه پرســنل از نحوه پرداختی خود راضی هســتند، 
به شدت هزینه تعمیراتی ما را پایین  آورده است چراکه 
هدررفت منابع انسانی تقریبًا صفر است. به عبارت دیگر 
بااینکه ما از قطعات اصلی در تعمیرات خود اســتفاده 
می کنیم و ســعی کردیم به شــکل احســن کیفیت را 
حفظ کنیم، اما با صرفه جویی در دیگر هزینه ها، هزینه 
کل ما بســیار پایین است و هزینه تمام شده ما از دیگر 

شرکت ها پایین تر هم است.«

تحقیق و توسعه برای به روزترین روندها
در کنــار تیم تعمیراتی این مرکــز، یک واحد تحقیق و 
توســعه نیز فعالیت می کند که یکی از وظایفشان این 
است که بررسی کنند و علل عمده خرابی ها را به دست 
آورند و روش های نوین تعمیراتی را اســتخراج کنند و 
یافته هایشــان را وارد واحــد تعمیراتــی کنند و حتی به 

تکنسین ها مباحث جدید را آموزش دهند.

دالیل عمده خرابی دستگاه های کارت خوان
با توجه به اینکه آن ها هر روز با تعداد زیادی دســتگاه 
کارت خــوان معیــوب ســروکار دارنــد از افشــارمنش 
می پرســیم کــه عمــده دالیــل خرابی دســتگاه های 
کارت خوان چیســت؟ او با اشــاره به اینکه عمده ترین 
دلیــل خرابــی دســتگاه های کارت خوان عمــر مفید 

قطعات آن هاســت می گویــد: »باتری دســتگاه های 
کارت خــوان پراســتهالک  ترین قطعه اســت که پس 
از مدتــی نیاز بــه تعویــض دارد. باتری هــا عمرهای 
متفاوتی دارند اما تصور بر این است که اگر از دستگاه 
کارت خوانی به درســتی استفاده شــود باتری باید بین 
3 تا 4 ســال کار کند. ما حتی دستگاه هایی داشته ایم 
که باتری هایشــان تا 6 ســال عمر کرده اســت. دلیل 
عمده دیگر خرابی دســتگاه ها، استفاده نادرست از آن 
اســت. یکی از پرتکرارترین نمونه از این استفاده های 
نادرســت وصل کردن مودم تلفن به پریز برق است که 
باعث ســوختن IC می شــود که البته با تأکید مداوم 
پشتیبان ها به پذیرندگان این رفتار رو به کاهش است. 
دلیل دیگر خرابی ها این اســت که متأسفانه در برخی 
مناطق، به دلیل نوع آب وهوا، خشکی و یا رطوبت زیاد 
باعث خرابی دســتگاه می شود. نفوذ آب و مایعات هم 
یکی دیگر از دالیل عمده خرابی ها است. اشکال عمده 
دیگری که وجود دارد این اســت که پذیرندگان نظافت 
دســتگاه کارت خوان را در نظر نمی گیرند، به خصوص 
در حوالی صفحه کلید که اگر آشــغالی وارد آن بخش 
شــود ممکن اســت باعث از کارافتادگی کلیدها شود. 
همین طور رسوبات چرب روی دستگاه هم بعد از مدتی 
بــر روی رنگ و روی قاب دســتگاه اثر می گذارد که از 

لحاظ زیبایی حس خوبی ندارد.«

جای خالی یک نهاد ناظر
بعد از یک ســاعت گپ وگفت و چرخیــدن در فضای 
واحد مستقل تأمین و نگهداری شرکت کارت اعتباری 
ایــران کیش تقریبــًا دیگر چیزی نمانده که بپرســیم؛ 
به عنوان سخن پایانی از افشارمنش می خواهیم که اگر 

دغدغه ای دارد آن را بیان کند. به گفته افشــارمنش، 
در کنــار تمام دغدغه هــای کاری که ماننــد هر مدیر 
دیگری به دنبال برطرف کردن آن هاست، فقدان یک 
واحد نظارتی بر امور تعمیرات و شــرکت های تعمیراتی 
موضوعی است که یک سالی به شدت ذهنش را درگیر 
خــودش کرده اســت؛ چراکه او معتقد اســت کیفیت 
خدماتی که در ایــن مرکز ارائه می دهند تا زمانی که از 
ســوی یک مرکز غیر ذینفع مورد بررسی قرار نگیرد او 
نمی تواند سطح کیفیت خدمات ارائه شده در این مرکز 

را به دیگران منتقل کند.
او در پایان می گوید: »واقعًا خواســت من این است که 
شــاپرک یا هر ســازمان دیگری که متولی این بخش 
می شــود، باید دســتورالعمل هایی در بخش تعمیرات 
داشته باشد. بخش تعمیرات درصورتی که استانداردها 
و مسائل امنیتی رعایت نشود می تواند به شدت سودآور 
باشد. به هرحال من خواستار ایجاد نظارت هستم تا بر 
اساس دستورالعمل ها و استانداردها بتوانیم صالحیت 
دریافــت کنیم. این فقدان در کشــور ما وجــود دارد و 

مسئله بسیار مهمی هم است.«
بعد از خداحافظی با افشــارمنش در راه برگشت، کمی 
در خصــوص این مرکز به فکر فرو رفتم و فکر می کنم 
با اهمیتی که به این بخش داده می شود، می توان مانع 
خروج حجم زیادی ارز از کشــور شد و به جای واردات 
دســتگاه های کارت خوان جدید و خروج ارز از کشور، 
با هزینه کمتری دســتگاه های معیوب را احیا و دوباره 
وارد چرخه اقتصادی کشــور کرد. با این کار نه تنها ارز 
خارج نمی شود و هزینه ها نیز کاهش می یابد، بلکه در 
راستای اشــتغال زایی برای جمع زیادی از جوانان این 

کشور هم می توان قدم برداشت.

محمد افشارمنش، مدیر مستقل واحد تأمین و نگهداری شرکت ایران کیش
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شــرکت کارت اعتباری ایران کیــش در فروردین ماه 
سال 1382 با مأموریت »صدور و ارائه خدمات کارت 
اعتبــاری« آغــاز به فعالیــت نمود و با مجوز شــماره 
1592 مورخ 1382/01/23 در اداره ثبت شرکت ها 
و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقۀ آزاد کیش به 
ثبت رسید. شرکت کارت اعتباری ایران کیش با درک 
ضرورت توســعه ارائه خدمات پرداخــت الکترونیکی 
و نقــش آن در توســعه پایــدار و همه جانبه کشــور، 
همکاری خویش را از فروردین ماه 1382 با مأموریت 
صــدور و ارائه خدمات کارت اعتبــاری به بانک های 
ایران آغاز کرد. شرکت از سال 1384 مسئولیت ایجاد 
و پشتیبانی شبکه پایانه های فروش و سایر ابزارهای 
پرداخــت را اعتباری با هدف گســترش فعالیت های 
خــود درزمینۀ ارائه خدمات پرداخــت الکترونیکی به 
نظام بانکی، صنعت بیمــه و بازارهای مالی بر عهده 
گرفــت. بانک مرکــزی جمهوری اســالمی ایران در 
شهریورماه 1385 با تأیید صالحیت ها و فعالیت های 
شــرکت، مجوز ارائــه خدمات پرداخــت الکترونیکی 
)PSP) را بــه شــرکت اعطــا نمــود. در حــال حاضر 
شرکت فقط به فعالیت درزمینۀ ارائۀ خدمات پرداخت 
الکترونیکی پرداخته و خدمات کارت در این شــرکت 

کم رنگ شده است.
دستاورد و تالش های شرکت در مسیر توسعه شبکه 

پایانه های فروش کشــور و دســت یابی به کارنامه ای 
قابل قبــول در کوتاه مدت موجب شــد هیئت پذیرش 
بــورس اوراق بهادار تهران در روز 18 دی ماه 1390، 
بــا پذیرش شــرکت ایــران کیــش در بــورس تهران 
موافقت کــرده و در تاریخ 1390/12/23، ده درصد 
از ســهام متعلق به شــرکت های ملــی انفورماتیک، 
ســرمایه گذاری ایرانیان و سرمایه گذاری خوارزمی در 
بــازار بورس اوراق بهادار تهران عرضه شــود. عرضه 
اولیۀ 10 درصد از سهام شرکت در عرض هفت ثانیه 
انجام و رکورد فروش ســهام شــرکت های تــازه وارد 
که پیش ازاین 2٧ ثانیه بود، شکســت. شــرکت ایران 
کیش به عنوان چهارصد و شــصت و نهمین شــرکت 
در فهرســت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق 
بهادار تهــران در بخــش »کامپیوتــر و فعالیت های 
مربوط به آن« در فهرســت نرخ های بــازار دوم و در 

نماد »رکیش« قرارگرفته است.
موضوع شرکت

ایجــاد و ادارۀ شــبکه های گســترده رایانــه ای ارائه 
خدمــات پرداخت و ارائه خدمات مربوط با اســتفاده 
از انواع سیســتم ها و مکانیســم های مرتبط ازجمله 
دســتگاه های  پشــتیبانی  و  اجــاره  خریدوفــروش، 
خودپــرداز )ATM) و پایانــه فــروش )POS( و ارائــه 
خدمــات پــول گــذاری و پول رســانی بــه بانک ها و 

مؤسســات مالی و اعتباری منطبق بــر مقررات ناظر 
بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت اعالم شــده توسط 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
شرکت کارت اعتباری ایران کیش، دارای 5 معاونت 
و 6 مدیریت مســتقیم زیرمجموعۀ مدیرعامل است. 
معاونت ها شــامل: معاونت طــرح و برنامه، معاونت 
امور پذیرندگان، معاونت مالی، معاونت توســعه بازار 
و معاونــت IT اســت. و مدیریت ها شــامل: مدیریت 
سرمایه های انســانی، مدیریت پشــتیبانی، مدیریت 
امنیــت، مدیریت حقوقی، مدیریــت روابط عمومی و 
مسئولیت های اجتماعی و مدیریت بازرسی و نظارت 

است.
حفظ مزیت رقابتی و جایگاه خود در بازار

ســرعت باالی رشد فّناوری و تغییر در نیاز مشتریان، 
شرکت ها را وادار می سازد تا برای حفظ مزیت رقابتی 
و جایگاه خــود در بازار، تنــوع محصوالت و خدمات 
خود را افزایش دهند. در ادامه مباحثی همچون تنوع 
محصــوالت، نوآوری و توســعه محصــول و خدمات 

شرکت مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته اند.
تنوع محصوالت

در حــال حاضــر عمــدۀ فعالیــت شــرکت درزمینۀ 
ارائــه خدمات پایانه هــای فروش به بانک ها اســت. 
پیش بینی هــای صــورت گرفتــه در رابطــه بــا روند 
خدمات بانکــداری الکترونیک، نشــان از تغییر این 
صنعــت در دنیا و به تبــع آن در ایــران دارد. در حال 
حاضر غالب خدمات و محصوالت شــرکت، محدود 
به دســتگاه های POS است. شــرکت توانسته با ارائه 
خدمات و برنامه های مختلف متناسب با نیاز افراد بر 
روی دســتگاه های POS، مانند طرح های وفاداری، 
سیســتم تخفیف، بن کارت و غیره، ارزش افزوده ای 
را به مشــتریان خود ارائه کند. با ایــن راهکار عالوه 
بر ورود به نســل جدید پایانه ها، رضایت مشــتریان را 
نیز می تواند جلــب کند. اخیرًا اقداماتی برای انتخاب 

نگاهی به توانمندی ها
معرفی شرکت کارت اعتباری ایران کیش

*محمدکاظم کاظمی راد | مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه ها

بازدید مدیر عامل بانک صادرات از غرفه ایران کیش در رویداد تراکنش بازدید رئیس کل بانک مرکزی از غرفه ایران کیش در رویداد تراکنش
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و مونتاژ POS اختصاصی شــرکت آغازشده است. در 
حــال حاضر حرکت در راســتای تغییر تک محصولی 
بودن آغازشــده اســت. خدماتی که مقدمات اجرای 
آن ها برای ســال 94 فراهم شده است. این اقدامات 
مقدمــه ای جهت ورود به بازارهای جدید اســت و در 
بازار می تواند ســهم بیشــتری کســب نماید. با توجه 
بــه مطالعات برای راه انــدازی USSD مراحل اولیه و 
رایزنی ها انجام شــده اســت. همان گونــه که پیش تر 
اشاره شد، در حال حاضر غالب خدمات و محصوالت 
شــرکت، محــدود بــه دســتگاه های POS اســت. 
تنــوع برندهای تجــاری دســتگاه های پایانه فروش 
مورداستفادۀ شرکت باال بوده که مشتمل بر 12 مدل 
متفــاوت از پایانه های فــروش و به روز این صنعت در 
 Hypercom، جهان اســت که عبارت اند از پایانه های
 Ingenico، Pax، Bitel، Verifone، Castles، Amp،
Spire و ... . در نظــر گرفتن مدل دســتگاه، دو برند 
هایپــرکام و اینجینیکــو، بیشــترین تعداد را شــامل 

می شوند.
نوآوری و توسعه محصوالت

هرچه بحث نوآوری و توســعه محصــوالت از جایگاه 
باالتری در ســازمان برخوردار باشد، مزیت رقابتی در 
مقایســه با سایر رقبا بیشتر می شــود. در حال حاضر 
واحــد تحقیق و توســعه ایــران کیش که مســئولیت 
اصلــی در رابطه با نوآوری و توســعه محصــول را بر 
عهده دارد، با تدوین ساختار جدید در معاونت طرح و 

برنامه ایجادشده است.
یکــی دیگر از مــواردی کــه در توســعۀ محصوالت 
باعث افزایش ســهم بازار می شــود، ورود شرکت به 
حوزه بارزگانــی و واردات تجهیزات به ویژه دســتگاه 
پایانه فروش اســت. خوشبختانه شرکت در این زمینه 
حرکتی را آغاز کرده اســت. همچنین در برنامه های 
آتــی شــرکت ارائــه راه حل هــای کاربــردی از قبیل 
کارت های حلقه بســته )Closed loop cards( در نظر 

گرفته شده است. این مورد نقطۀ قوت تلقی می شود. 
مزایــای حاصل از آن شــامل افزایــش محصوالت 
و خدمــات قابل ارائه، افزایش ســهم بــازار و بالطبع 

افزایش درآمد است.
کارگاه های تعمیرات

وظیفــه شــرکت ارائــه خدمات نصــب و پشــتیبانی 
دســتگاه های POS به بانک های کشــور است. بدین 
ترتیب توســعه خدمات در کنار توسعه محصوالت جزء 
موارد ضروری برای بقای ســازمان به شــمار می رود. 
ازجملــه خدمات اصلی بحث تعمیرات دســتگاه های 
POS نصب شــده برای مشــتریان اســت. کارگاه های 
تعمیــرات موجود باعث شــده تا با ســرعت و کیفیت 
بهتری نیاز مشــتریان برطرف شــود. همچنین وجود 
این کارگاه ها منجر به عدم وابســتگی شرکت در بحث 
تعمیرات به سایر شــرکت ها شده است. این کارگاه که 
به صورت یک واحد مستقل کسب وکاری سازمان دهی 
شــده اســت، یکی از نقاط قوت شــرکت محســوب 
می شــود. با تشــکیل و راه انــدازی واحــد تعمیرات و 
نگهداری دســتگاه های کارت خوان در شــرکت کارت 
اعتباری ایران کیش، قابلیت صرفه جویی 120 میلیون 
دالری ایجاد گردیده اســت. ظرفیت ایــن واحد برای 
تعمیرات در ســال 94 برابر با یک صد و بیســت هزار 
دستگاه تخمین زده شده که این تعداد قابلیت افزایش 

تا 300 هزار دستگاه را نیز دارد.
مشتریان

هر شــرکتی با توجه به نوع کار و فعالیتش، مشتریان 
مخصوص به خود را دارد که باعث بقای آن خواهند 
شــد. در شرکت ایران کیش ما با دو گروه از مشتریان 
روبــرو هســتیم. ایــن دو گروه شــامل پذیرنــدگان و 
بانک ها می باشــند. در حال حاضر مشــتریان بانکی 
شــرکت شامل 14 بانک و موسســه مالی است. زیاد 
بودن بانک های طرف قرارداد، کاهش وابســتگی به 
یــک بانک و افزایش نفوذ در بازار را به دنبال دارد که 

نقطۀ قوت برای شرکت محسوب می شود.
از ایــن تعداد مشــتری بانکی، 5 بانــک هم در نقش 
مشتری و هم سهام دار می باشند. شرکت از حمایت و 
پشتیبانی سهام داران بانکی خود برخوردار بوده است؛ 
به نوعی که ســهام داران بودن بخشــی از مشتریان، 

نقطۀ قوت برای شرکت تلقی می شود.
در مــورد گروه دوم یعنــی پذیرندگان نیز بــا توجه به 
آن کــه دو بانک بزرگ تجــارت و صــادرات در گروه 
مشــتریان اصلی شرکت هســتند و در سرتاسر کشور 
شــعبه و مشــتری دارند، بالطبــع پذیرنده هــا نیز در 
سرتاسر کشــور پراکنده بوده و شرکت مکلف به ارائۀ 

خدمت به آن هاست. 
بازاریابی

هنگامی که تیم بازاریابی شرکت قوی باشد قطعًا می تواند 
مشتریان خود را جذب و حفظ نماید. هرچند در نگه داری 
مشتری عوامل متعددی دخیل است و نیاز به همکاری 
واحدهای مختلف اســت. تیم مذاکره کنندۀ شــرکت، 
دارای روابط عمومی باال بوده و توانسته نظر بانک های 
متعــددی را جلب نماید. به گونه ای کــه در حال حاضر 
با 14 بانک و موسســه بانکی قرارداد بسته شــده است. 
شــرکت در نظر دارد این حرکت را مستمر سازد و اقدام 
بــه بازاریابی POS به صورت مســتقیم نیــز نماید که با 
این رویکرد درآمد حاصــل از تراکنش ها و کارمزدهای 

دریافتی خود را افزایش دهد.
اخیرًا طبقه بندی صورت گرفته اســت و مشتریان به 
گروه های کیش 1 تا کیش 10 تقســیم بندی شده اند 
کــه تیم VIP مخصوص مشــتریان ارزنــده به منظور 

پاسخ گویی سریع به آن ها تشکیل شده است.
تقویــت فرهنگ مشــتری مــداری جــزء مهم ترین 
برنامه های شرکت بوده و در خصوص مرکز تماس، با 

وضعیت مناسب و خوب ارزیابی شده است.
رضایت سنجی و نظرسنجی

با توجه به اهمیت مشــتریان، شــرکت ها عمومًا اقدام 

تقدیر از مدیر عامل ایران کیش در رویداد تراکنشامضای تفاهم نامه میان دانشگاه تهران و ایران کیش
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به ارزیابی رضایت مشــتریان خود می کنند تا بتوانند با 
اندازه گیری برخی پارامترها عملکرد خود را بسنجند و 
اقدامات الزم را انجام دهند. این روند در شــرکت ایران 
کیش نیز دیده شده اســت. با واحد توسعه بازار شرکت 
ایــران کیــش نیز به طور مســتمر به رضایت ســنجی 
نمونه هــای هدف انتخاب شــده از مشــتریان خویش 
اقدام می نماید. در هر جامعه، گروه هایی از مشــتریان 
بــا توجه بــه طبقه بندی مشــتریان شــرکت )کیش 1 
تــا کیــش 10( قرارگرفته اند. بــا توجه به نــوع جامعۀ 
هدف، ســؤاالتی طرح و از طریق ارسال پیامک برای 

پذیرندگان منتخب ارسال می شود
انجــام رضایــت ســنجی از مشــتریان بــا توجــه به 
طبقه بندی آن ها مناسب و یک نقطۀ قوت محسوب 
می شــود. عــالوه بــر رضایت ســنجی انجام شــده، 
نظرســنجی از بانــک و سرپرســتی شــعب انجــام 

می گردد.
 

حوزۀ عملیاتی
معاونت امور پذیرندگان یکی از پنج معاونت شــرکت 
کارت اعتباری ایران کیش، متشــکل از 4 مدیریت و 

12 اداره است.
مدیریت امور دفاتر و نمایندگی ها، وظیفۀ رســیدگی به 
کلیه دفاتر اســتان ها و مدیریت اطالعات پذیرندگان، 

مســئولیت رســیدگی به فعالیت های مربوط به ثبت، 
ضبط، ویرایش و بارگذاری داده ها، ارجاع اطالعات به 
شاپرک و کنترل مدارک ارسالی از استان های کشور را 
بر عهده دارد. مدیریت پشتیبانی پذیرندگان مسئولیت 
برنامه ریــزی، کنترل، تهیه گزارش هــا و تبدیل برنامه 

عملیاتی به برنامۀ اجرایی را عهده دار است.
توزیع دفاتر در استان ها

تمامی اســتان های کشور تحت پوشــش دفاتر استانی 
و یــا پیمانکاران هســتند که تعــداد آن به بیــش از 35 
نمایندگی می رســد. همان طور که در ساختار سازمانی 
امور پذیرندگان )شــکل 10( معتنابه است، استان ها به 
5 منطقه تقسیم شده اند و هرکدام مدیریت چند استان 
را بر عهده دارند. به طورکلی با توجه به بعد مســافت، در 
هر منطقۀ بانکی یک دفتر وجود دارد. استقرار دفاتر نیز 
بدین صورت است که عمدتًا دفاتر در مراکز استان ها قرار 
دارد و افراد در شهرها مستقر هستند و به صورت دوره ای 
 POS به دفاتر مراجعه می کنند. دستورالعمل های الزم و

موردنیاز برای آن ها ارسال می شود.
در 4 استان شامل استان های تهران، آذربایجان غربی، 
چهارمحــال و بختیاری، خراســان رضــوی که حدود 
35 درصد از پذیرنده ها را شــامل می شــوند، خدمات به 
پیمان کاران واگذاری شــده اســت. داشتن یک شبکه 
پشــتیبانی قوی در کل استان های کشــور یک مزیت 

رقابتی و نقطه قوت شرکت است.
عملکرد و افتخارات

 پیاده ســازی یکپارچه دو اســتاندارد سیستم مدیریت 
خدمات فناوری اطالعات براســاس اســتاندارد -20000
ISO/IEC 1:2011 و اســتاندارد سیســتم مدیریت امنی 

ISO/IEC 27001:2013 اطالعات براساس استاندارد
 تشکیل شبکه یکپارچه پشتیبانی، شامل بیش از 35 

دفتر نمایندگی و استقرار بیش از ۱0۰۰ نفر پرسنل در آن
نصب و راه اندازی حدود 600 هزار پایانه فروش در کشور

 کاندیدای جایزه ملی بهره وری در سال ۹۳ و ۹۴
 انتخــاب مدیرعامل به عنــوان مدیر برتر ســال ۹۳ در 
اولین همایش ملی چابک ســواری سازمانی که به همت 
موسسه آموزش عالی ماهان و با مجوز سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی ریاست جمهوری برگزار شد
 انتخاب مدیرعامل به عنوان مدیر پیشــرو در جایزه منا 

2015 (MENAA(
 برگزیده در همایش کارآفرینی سال ۹۳

ITE  برگزیده در رویداد 
کسب عنوان برترین PSP  کشور از جشنواره ایران بانک 

۲۰۱۰
 کسب عنوان برترین شرکت ارائه کننده خدمات پرداخت 
)PSP) ایــران از پنجمیــن کنفرانس جهانــی بانکداری 

الکترونیکی
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 نصــب و راه اندازی بیــش از 500 هزار پایانه فروش در 
داخل و خارج از کشور

 دریافت لوح ســپاس »بزرگ ترین شبکه پایانه فروش 
کشور« از سومین کنفرانس بازاریابی خدمات مالی

   تشکیل شبکه یکپارچه پشتیبانی
 دریافــت لــوح تقدیر مشــارکت در برگــزاری همایش 

بین المللی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
 کسب رتبه نخست گواهی رتبه بندی و احراز صالحیت 
شــرکت های انفورماتیکی در ۹ شــاخص ارائه خدمات 
پرداخــت الکترونیــک از معاونت برنامه ریــزی و نظارت 

راهبردی رئیس جمهوری
 سپاس از شرکت کارت اعتباری ایران کیش در ششمین 

جشنواره ملی بهره وری )خرداد 94)
 کسب دو تندیس زرین در دومین اجالس متخصصین 
بانک، بیمه، بورس و شــرکت های تأثیرگــذار در اقتصاد 

کشور )اردیبهشت 94)
 کسب عنوان مدیر برتر در سومین همایش بین المللی 
مدیریت راهبردی کســب وکار برای مدیرعامل شــرکت 

)بهمن 93)
   دریافــت تندیــس چهارمیــن همایــش بانکــداری 

الکترونیک و نظام هــای پرداخت )بهمن 
(93

 دریافت تقدیرنامه در اولین سمینار کارت 
و پرداخت توسط مرکز فابا )آبان ماه 93)

 دریافت تقدیرنامه مدیرعامل شــرکت، 
به پــاس فعالیت هــای کارآفریــن و نوآور، 
در کنفرانس ســاالنه کارآفرینی و نوآوری 

استراتژیک )آبان 93)
 دریافــت تقدیرنامه همایــش بانک ها و 

شــرکت های فناوری اطالعات با رویکرد برنامه ششــم 
توسعه )2٧ مهر 1393)

 تقدیر از ایران کیش به پاس خدمات نوین و دانش بنیان 
در همایش بانک ها و شــرکت های فناوری اطالعات با 

رویکرد برنامه ششم توسعه )مهر 1393)
 دریافت جایزه شعف مشتری )2013)
 دریافت جایزه ملی بهره وری )1393)

 ارائه سرویس به بیشتر از ۱۳ بانک و موسسه مالی
 بومی سازی نرم افزارهایی پایانه های فروش

 برگزاری کمیته های تخصصی در حوزه های مختلف
 پوشــش و افزایــش EPS بــا برنامه ریــزی و اجرایــی 
برنامه های عملیاتی فشــرده با توجه به کاهش درآمدی 

کارمزد پرداخت از روماتولوژی
 برگزاری اولین نشست ردپای اکولوژیک در  سال 1393

 گام نهادن در تحقق مسئولیت اجتماعی با صرف هزینه 
تبلیغاتــی به جهت کاهش مصرف انــرژی با نصب مولد 

خورشیدی در مدرسه فضیلت شهرری
 سپاس از شرکت کارت اعتباری ایران کیش در ششمین 

جشنواره ملی بهره وری خرداد 94

سرعت باالی رشد 
فّناوری و تغییر 

در نیاز مشتریان، 
شرکت ها را وادار 
می سازد تا برای 

حفظ مزیت رقابتی و 
جایگاه خود در بازار، 

تنوع محصوالت 
و خدمات خود را 

افزایش دهند

,,
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بــا نگاهی به ســال 2015 می بینیم کــه کل صنعت 
بانکــداری در نهایــت به ســوی تحــوالت دیجیتالی 
پیش رفته اســت. در انگلســتان نیرویی بیدار شــده 
است و رقابت با سیلیکون ولی برای رهبری فین تک 
موضوع اصلی بســیاری از مباحثه ها بود. بانک های 
قابــل دانلود مانند اتم، شــماره 26، مــوون و فیدور 
همچنان مدل فعلی بانکداری را به چالش می کشند 
و نشــانه های کوچکــی از آغــاز بانکــداری قرن 21 
مشــاهده می شــود. اگر ســال 2015، سال طراحی 
و برنامه ریــزی اســتراتژی های دیجیتالــی بود، پس 
به نظر می رســد که ســال 2016 ســال اجــرای آن  

استراتژی ها باشد.

)Blockchain) زنجیره بلوک
با پیشروی اختالالت خودمحور، دیگر برای بسیاری 
از بانکدارهــا واژه »زنجیــره بلــوک« یــک مفهــوم 
شــعارگونه نیســت، بلکه اکنون تبدیل بــه پروژه ای 
اصلی با نتایجی ملموس شــده اســت. انتظار دیدن 
 FX نبردی برای برتری نقــل و انتقاالت برون مرزی
را داریــم و همینطور صحبــت دربــاره اینکه چطور 
صنعت تجــارت مالی، دیجیتالی شــدن بارنامه ها را 

در پی خواهد داشــت. »قراردادهای هوشمند« شعار 
جدید مدیران بانکی خواهد شــد و شرکت هایی مانند 
Ripple و Ethereum وارد بحث خواهند شــد. زنجیره 
بلوک، موضوع اصلی بحث ها در سال 2016 خواهد 
بود و موج جدیدی از استارتاپ های فین تک به وجود 
خواهد آمد که بودجه خود را از طریق شتاب دهندگان 
بانکی و مراکز رشــد به دســت می آورند و ارزش قابل 
توجهــی خواهند یافــت. آن دســته از بانکدارانی که 
می خواهنــد مفهوم زنجیره بلوک را بهتر درک کنند و 
کاربرد آن را در سازمان شان بدانند، باید کتاب جدید 
کریس اســکینر با نام »Value Web« را تهیه کنند که 

حوالی مارس 2016 منتشر می شود.

داده  و تجزیه و تحلیل آن
ســال 2016 ســالی خواهد بــود که باالخــره داده و 
تحلیل های مرتبط با آن ســاختاری معقول و طراحی 
مناســبی خواهند یافت. بــرای بســیاری از بانک ها 
چالــش اصلی، جمــع آوری، تحکیم، ســازمان دهی 
نتایــج  بــوده و هســت.  و تحلیــل داده های شــان 
ســرمایه گذاری هایی که از قبل در این کار شده است 
به صورت پیشــنهادهایی ارزشــمند برای مشــتریان 
در راســتای آســان تر کردن زندگی شــان نمــود پیدا 

می کنــد. چراغ هــای راهنمایــی کــه در مکان های 
مختلف پنهان شــده اند، باتوجه به مکان جغرافیایی 
شــما پیشــنهادهایی به اپلیکیشــن های موبایل تان 
می فرســتند و بــرای مثــال فروشــگاه های خــرده 
فروشــی و رســتوران ها، هنگام عبور شــما از مقابل 
آن ها پیشــنهادهای عالــی برایتان می فرســتند. در 
فرودگاه هــا، پارک هــای تفریحــی و بیمارســتان ها، 
پیشــنهادهای در لحظه از طرف بانک یا شرکت بیمه 
بیش از پیش خواهد شــد و زمانی که با پرداخت های 
موبایلی همراه شود، رفتار مشــتریان را تغییر خواهد 
داد. میزانی که هر یک از ســازمان ها از داده هایشان 
گاهی مشتریانشــان استفاده  برای قدرتمند کردن و آ
می کننــد، رهبران را از دنبال کنندگان ســریع متمایز 
می کنــد و پاداش خــود را از طریق اصطکاک کمتر، 

وفاداری بیشتر و حمایت بیشتر از برند است.

مشاوران روباتی، یادگیری ماشین  و الگوریتم ها
در مدیریــت ثــروت، بانکداری خصوصــی و فضای 
ســرمایه گذار  بانک هــای  خالــص،  ارزش  بــاالی 
»دیجیتــال« را در آغــوش می کشــند و راه حل های 
جدیدی برای مدیریت و مانیتور سرمایه مشتریانشان 
ارائــه می دهند. برای بســیاری از ســازمان ها ســفر 
به ســوی ســاخت یک بانک دیجیتال واقعی با یک 
خــراش آغــاز می گردد. در ســال 2015 هــم تعداد 
زیادی از بانک هــای بزرگ تمایل شــان برای انجام 
ایــن کار را اعــالم کردنــد و به نظر می رســد که این 
موضوع، یک روند رو به رشد برای بانک های فسیلی 
اســت که در تالش اند تا خودشان را تغییر دهند و بر 
سیاســت های قدیمی شان غلبه کنند و آن ها را تغییر 
دهند. تنها توصیه من به بانک ها این است که ایجاد 
یک بانک دیجیتال مانند ساخت یک زمین سبز، در 
کوتاه مــدت اندکی هزینه بر خواهد بــود اما چابکی و 

زنجیره بلوک، یادگیری 
ماشین، بیوفیجیتال

برترین روندهای بانکداری در سال 2016

دیوید هورتون | رئیس بخش نوآوری در سینکرن
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بقا، دو انگیزه عالی برای توجیه این تصمیم هستند. 
همچنین در حوزه فناوری مدیریت ثروت، مشــتریان 
انتظار دارنــد که ابزارآالت حرفه ای مانند مشــاوران 
روباتی در اختیار داشــته باشــند که بتوانند به صورت 
ســلف ســرویس مدیریــت دارایی هایشــان را قدرت 
بخشند و به توســعه استراتژی های ســرمایه گذاری 
شــخصی کمک کنند که به آن ها امــکان پیروی از 
رهبری عالــی در عملکــرد دارایی شــان را می دهد. 
بانک ها قادر به تعیین شــخصیت شما خواهند بود و 
به شــما این امکان را می دهند تا خودتان را از لحاظ 
مالی با دیگر افرادی که درآمد و سبک زندگی مشابه 
شــما دارند، مقایســه کنید. تکامل یادگیری ماشــین  
و الگوریتم هــای تجــارت خودکار در ســال 2016، 
نتایجی را در پی خواهند داشــت که نادیده گیری این 
فناوری ها را ســخت می کند و بانک هایی که در این 
زمینه سرمایه گذاری نکرده اند باید در تصمیم هایشان  

بازنگری کنند.

طبیعــی  زبــان  و   )Bio Phygital) فیجیتــال  بیــو 
بانکداری

بانکداری در سال 2013 درباره چندکاناله بودن بود. 
پس از آن در ســال 2014 بــه کانال های دیجیتالی 
پرداخت و در نهایت در ســال 2015 درباره همگرایی 
فیجیتــال بود و به نظر می رســد که در ســال 2016 
شاهد ظهور بیو فیجیتال خواهیم بود. خب این کلمه 
را خودم ســاختم ولی پذیرش گسترده بیومتریک در 
کانال های دیجیتالی تراکنش  امکان واقعی شدن آن 
را محتمل می گرداند. این بیش از یک احتمال ساده 
اســت که بانکــداری موبایلی و پرداخــت موبایلی به 
زودی از اصالت سنجی بیومتریک برای کاهش تقلب 
اســتفاده خواهند کرد و در سال 2016 شما خواهید 
دیــد که چند بانک به شــما امــکان صحبت با آن ها 

را خواهنــد داد. منظور من مدیر شــعبه، مدیر روابط 
شــخصی و یا حتی مرکز تماس نیست بلکه منظورم 
صحبت با موتورهای زبان طبیعی و موتورهای هوش 
مصنوعی اســت. چه بخواهید با الکســا، ســیری یا 
کورتانا صحبت کنید چه با واتسون،فرقی ندارد، مهم 
این اســت که بانک ها به طور گسترده ای می خواهند 
با مشتریانشان در تعامل باشــند. این تعامل می تواند 
در خانه و یا در شــعبه با کمک دستگاهی که  زبانتان 
را بفهمد و گفت وگوی طبیعی با شــما داشــته باشــد 
 Amazon’s Echo )aka Alexa( ایجاد شــود. کاری که
برای پذیــرش زبان طبیعی انجــام داد این امکان را 
فراهم کرده است تا شما یک هوش مصنوعی مقرون 
به صرفه در اتاق نشــیمن خود داشته باشید. به زودی 
شــاهد درخواست بانکی از اپلیکیشــن بانکی مجهز 
به الکســا که قابلیت ارائه موجودی حساب، جزئیات 
صورت حســاب یا انتقال پــول را دارنــد خواهیم بود 
که می تواند آغازگر روشــی برای انجام تراکنش های 
روزمره بانکی باشد. گســترش روز به روز این فناوری، 
دلیلــی موجه بــرای نگرانی  کارمنــدان مرکز تماس 

خواهد بود.
کتاب پیشــنهادی دیگر مــن در این حوزه در ســال 
نویســنده  نوشــته   »Augmented« کتــاب   ،2016
پرفروش، برت کینگ است که در ژوئن 2016 منتشر 

می گردد.

شتاب دهندگان، شرکای فین تک و هکاتون ها
به  خاطر ضرورت ایجاد ارتباط با نسل میلنیال و درک 
بانکداری دیجتال تا 5 ســال آینده است که بانک ها 
به ســرمایه گذاری در حوزه فین تک ادامه می دهند و 
برهم زنندگان بازی به دنبال ایجاد تغییرات اساســی 
هســتند. آنچه مشخص اســت این است که امروزه، 
آنچه انگیزه بخــش انقالب فین تک اســت، چیزی 
نیســت جز ساده سازی، صداقت و شــفافیت. دوران 

حاشــیه های ســود باال به کمک فرایندهای پیچیده 
و ســرمایه گذاری در زیرســاخت، خیلی وقت اســت 
کــه پایــان یافتــه. بانکــداری در ســال 2016 برای 
مصرف کنندگان بســیار عالــی خواهد بــود اما برای 
پاداش های بانکی، نه زیاد. در حالیکه زوال مداومی 
توســط رقیبان فین تــک، در مدل های کســب وکار 
بانکــداری جهانــی وجــود دارد )ابــداع بانکــداری 
غیرمتمرکز(، تمایلی از هر دوســمت برای مشــارکت 
وجــود دارد. آنچه در ســال 2016 به دفعات خواهید 
شــنید این اســت کــه بانک هــا شــتاب دهنده های 
و  می کننــد  خلــق  اســتارتاپی،  ســرمایه  گذاری 
ســرمایه گذاری  مشــارکتی با کارآفرینان جوان انجام 
خواهند داد و هکاتون ها تبدیل به رویدادهایی خواهد 

شد که الهام بخش افکار نوآورانه بعدی خواهد بود.

خالصه
به نظر می سد که سال 2016 سال ایجاد پیشرفت های 
واقعــی بــرای بانکــداری دیجیتالــی اســت. از دیــد 
مصرف کنندگان، تمام تکنولوژی هــای بزرگی که طی 
دوســال گذشــته صحبت از آن ها بود باید در این سال 
تبدیل به واقعیت شوند. پرداخت و انتقال پول در سرتاسر 
جهان تبدیل به فرایندی فــوری با کمترین اصطکاک 
خواهد شد. و به نظر می رسد که مشتریان توصیه های 
واقعا مفیدی را از طریق اپلیکیشن موبایل خود دریافت 
خواهند کرد. بانک ها در ســال 2016 به دنبال تعامل با 
نســل میلنیال خواهند بود و همچنــان درپی یافتن به 
یک پاســخ نهایی هستند که احتماال مستلزم آن است 
کــه سازمان شــان را شــفاف تر و خدمات مالی شــان را 
ساده تر کنند تا قابل فهم گردد. بدین منظور شما بایستی 
بازنگری در محصوالتتان انجام دهید و در برخی موارد 
بعضــی از محصوالت تــان را  حذف کنیــد. اما چیزی 
که مشــخص است این اســت که بانک ها باید صنعت 

فین تک را همچون ناهاری ارزان بدانند!
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سال 2015، سالی متعالی برای صنعت پرداخت و تجارت 
بود؛ ســالی که در آن تغییراتی از قبیل حرکت به سمت 
EMV در آمریکا و ورود اپل پی به انگلستان سروصداهایی 
را نه فقــط در صنعت ما بلکه در همه بخش ها، پابه پای 
مشتریان و تغییراتی که جهان را به شکل کنونی درآورده 
بــه پا کــرد. بااین حال اگــر به ســال 2016 نگاه کنیم، 
می توانیم از جدیدترین روندهای برتر شگفت زده شویم؛ 
هرچند بیشــتر باید انتظار ادامه و تحکیم آنچه را که در 

سال 2015 دیده ایم داشته باشیم.
چه اتفاقی حول وحوش مهم ترین روندها خواهد افتاد؟ 

این ها چیزهایی است که من فکر می کنم:
بیومتریک: فروشــندگان تا جایی که شانس با آن ها یار 
باشد محصوالتشان را می فروشند. بانکها هم تقریبًا تمام 
گزینه های موجود را بررســی می کنند و بیشتر آن ها را 
بــرای ماندن در فضای رقابتی در مقابل بانکهای زیرک 
رقیب و نیز شمار زیادی از تأمین کنندگان غیر بانکی به 

کار میگیرند.
مقررات:  دســتورالعمل پرداخت از جانب اتحادیه اروپا، 
درهــای جدیدی را به روی »مدیران پول« باز می کند.  با 
قابلیت متمرکزســازی تمام بخش های سوابق مالی هر 
شخص در یک اپلیکیشن واحد، سرویس های جدید- 
بــرای بازار اتحادیه اروپا- مانند پرداخت اقســاط، اعتبار 
فوری، ســامانه های وفــاداری و مــواردی از این قبیل 

جایگزین اپلیکیشن های بانکی خواهند شد.
تالش بانک ها برای سرپا نگه داشتن خودشان:  از این 
لحظه به بعــد، بانک  ها تالش می کننــد که همگام با 
نــوآوری پیش روند.  آیا آن هــا قادرند با بانک های رقیب 
و دیگــران خودشــان را تطبیق دهند؟ آیا اصــاًل این را 

می خواهند؟
پیشــرفت پرداخت هــا : اندرویدپــی، اپل پــی، پی پال و 
سامســونگ پی به کار واسطه ای خود ادامه خواهند داد 
و جایگاهی را به دســت می آورند کــه به تمام اطالعات 
حســاب های بانکی دسترســی کامل خواهند داشــت 
و تمامی پیشــنهادات از قبیل فروش بیشــتر را ممکن 

می سازند.
اتحاد:  باوجود چنین بازار متنوع و وسیعی از پیشنهادات 
و راه حلها،  اتحــاد اپراتورهای مقیاس بزرگ و راهبردی 
داخلی برای تولید تعدادی از پردازنده های ســنگین وزن 

اروپایی اجتناب ناپذیر است.
تضمین هویت: تمرکززدایی اصالت سنجی به سوی تلفن 
همراه راهــش را ادامه خواهد داد و به عنوان گامی مهم 
در جهت رسیدن به تضمین هویتی مناسب خواهد بود. 
حجم وسیعی از سرویس هایی مشابه miiCard به وجود 
می آیند. نرم افزار پین تهدیدی جدی برای تولیدکنندگان 
سخت افزار خواهد بود و البته فرصتی برای دیگر بازیگران 
اکوسیســتم و تولیدکنندگان ترمینال ها،  به شرطی که 
آن ها نیاز به ساخت مدل کســب وکار جایگزین را درک 
کنند.  اگر مســابقه ای برای اول بودن در این بازار باشد 
، مســابقه ماراتن است نه مســابقه دوی سرعت و موارد 
کاربردی جدیدی ظهور می کنند کــه برخی از آن ها در 
PSD2 )Payment Services Directive(راستای انطباق با

خواهنــد بود . اصالت ســنجی به مرور به عنوان چســب 
نگه دارنده تمامی اجزا در کنار هم شناخته می شود.

هویت : هویت یکپارچه همچنان در حال بحث و بررسی 
خواهد بود اما هیچ راه حل واحدی امکان پذیر نیســت، 
بنابراین هویت یکپارچه پدیدار نخواهد شد، اما بحث در 

زمینه اش سازگار و سازنده خواهد بود.
نگرانی های حریم خصوصی:  افزایش وسیع قابلیت های 
تلفن همراه طبیعتًا نیاز به تضمین هویت را افزایش میدهد 
که این مورد تأثیر منفی مستقیمی بر روی حریم خصوصی 
دارد. هرچه قابلیت های بیشتری بخواهید،  باید اطالعات 

خصوصی بیشتری از خودتان به اشتراک بگذارید.
امنیــت:  توســعه در هر دو زمینه گوشــی تلفن همراه و 
اپلیکیشــن ها، در درجه اول بر روی زیبایی شناســی و یا 
قابلیت تمرکز کرده است.  تمرکززدایی مداوم اصالت سنجی 
اســتانداردهای  نیازمنــد  پرداخــت  قابلیت هــای  و 
سخت گیرانه تری در مورد امنیت است. پیروی از مقررات، 

عقب مانده اما درراه است.

در انتظار چه باشیم؟
۲۰۱۶، سال تحکیم نوآوری های پرداخت

myPINpad فیلیپ کینگ | بنیان گذار و مدیرعامل شرکت

چشــم انــداز پرداخت به ســرعت در حــال تغییر اســت و 
بخــش بزرگــی از این ســرعت به خاطــر مصرف کنندگان 
دیجیتالــی قدرتمنــدی اســت کــه انتظاراتشــان به خاطر 
تلفن های هوشــمند و خدماتــی که ارائــه می دهند تغییر 
کــرده اســت. این به این معنا اســت که بیــش از هر وقت 
دیگــری مصرف کنندگان می خواهند که پرداختی ســریع، 
راحــت و بدون هیچ زحمتی داشــته باشــند. این موضوع 
ارائه دهندگان خدمــات پرداخت و دیگر مدعیان این حوزه 
را دور هــم جمــع کرد کــه بتوانند قلب و البتــه کیف  پول 
مصرف کنندگاِن تلفن به دســِت امروزی را در نقطه فروش 
تســخیر کنند. به همین دلیل اســت که در ســال 2015 
حجم وســیعی از نوآوری هــای پرداخت موبایلــی از قبیل 
راه اندازی اپل پی و سامســونگ پی و نیز اپلیکیشــن جدید 
گــوگل  یعنی اندروید پی را مشــاهده کردیــم. جای تعجب 
نیســت که پرداخت های خرده فروشی جهان رکورد باالیی 
در ســال 2015 ثبت کرد و پیش بینی شــده که در ســال 
2016 به 13 تریلیون دالر برســد. مشــخصا پیشنهاد های 
پرداخت برای مصرف کنندگان در زمان خرید در فروشگاه، 
خریــد به صورت آنالین و یا در حــال حرکت، بازده تجاری 
دارد. همچنیــن با انجام بیش از ده درصــد تراکنش  ها از 
طریق دســتگاه های کارتخوان در سال 2015 با اطمینان 
می توان گفت که تقاضــای مصرف کنندگان برای کارت و 
تکنولوژی هــای پرداخــت دیجیتالــی در ماه های پیش رو 

همچنان روبه افزایش خواهد بود.
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تجارت موبایلی- هنوز منتظر پذیرش عمومی
ســال گذشــته همین موقع، رســانه ها دربــاره اپل پی 
سروصدای زیادی راه انداختند که راه اندازی آن انفجاری 
در تجارت موبایلی در ســال 2015 به وجود می آورد. اما 
بعد از این همه جاروجنجال واقعا چه اتفاقی افتاد؟ علی 
رغــم برخی تمایــالت در نواحی مانند آمریکا، شــواهد 
اندکــی دال بر ترجیح مصرف کننــدگان دارنده آیفون6 
به اپل پی نســبت به دیگر ابزارآالت پرداخت وجود دارد. 
چون زمانی که شــما گزینه های پرداخت دیگری دارید 
چه انگیزه ای برای پرداخت از طریق تلفن تان می ماند؟ 
و چطور موبایل در کشورهایی مانند آلمان که هنوز پول 
نقد حرف اول را در نقطه فروش می زند می تواند نقشش 
را بــه خوبی ایفا کنــد؟ بنابراین راه انــدازی اپل پی به ما 
نشــان داد که همه نوآوری های جدیــد پرداخت آنطور 
که انتظار می رود فراگیر نمی شــوند. در سال 2016 ما 
بخش بندی های بیشــتری را در این فضا می بینیم و به 
همان اندازه منتظریم راه حل های کیف پول و پرداخت 

موبایلی بیشتری ببینیم.
امنیــت کلیــد اصلــی در پذیــرش مصــرف کننده و 

اطمینان فروشنده است
رشــد مداوم پرداخت های غیرتماسی در فروشگاه های 
محلی و سیســتم های حمل ونقل عمومی در سراســر 
جهان نشــان می دهد که مصرف کنندگان تمایل بسیار 
زیادی به پرداخت راحت دارند. حضور فراگیر تلفن های 
همراه و ظهور فناوری های پوشــیدنی از برخی جهات 
به این معنا اســت کــه پذیرش پرداخت موبایلی توســط 
عمــوم، غیرقابل اجتناب اســت. امــا تلفن های همراه 
راه های نفوذ بســیاری را برای مجرمان باز کرده است. 
نشت داده های پروفایل اخیر، مصرف کنندگان را بسیار به 
موضوع سرقت آی دی و تقلب حساس کرده است. برای 
اوج گرفتن پرداخت های موبایلی، مصرف کنندگان باید 
از امنیت تراکنش ها، داده ها و تجهیزات شان مطمئن 
باشند. این به آن معنا است که مکانیسم ها باید خودشان 
را با موضوعات مختلفی وفق دهند، از جمله گم شدن و 

یا به سرقت رفتن دستگاه و استفاده از وای فای عمومی. 
یعنی اینکه تجهیزات پرداخت باید به نحوی توســعه پیدا 
کنند و بــه این موضوع توجه داشــته باشــند که عالقه 
کاربــران تلفن های هوشــمند به شخصی ســازی، نباید 
آن هــا را در معرض نرم افزارهای مخرب و یا نقض کننده 
حریــم خصوصی قرار دهد. دیگر اینکــه، پذیرندگان باید 
بتوانند این اطمینان را به صنعت پرداخت داشــته باشند 
که یک چارچــوب بی عیب و نقص بــرای محافظت در 
برابر کاله برداری های پرداخت و رابطه ای مطمئن و قابل 

اعتماد با مشتریان به آنها می دهند.
برای یک خانه متصل آماده باشید

در سال 2016 منتظریم که اینترنت چیزها تراکنش های 
آنالیــن را تحــت تأثیر قــرار دهد و محصــوالت خانگی 
هوشــمند روند رو به رشد بیشتری داشته باشند. در سال 
2015 و با راه اندازی Homekite شرکت اپل، تصور اینکه 
وســایل متصل بتواننــد مدیریت گرما، امنیــت داخلی و 
روشنایی خانه را بر عهده داشته باشند رنگ واقعیت به خود 
گرفت. آیا داشتن یخچالی متصل به اینترنت که با حساب 
بانکی یا کارت اعتباری شما یکپارچه شده باشد، خطرات 
امنیتی در پی دارد؟ و چگونه گســترش خدمات پرداخت 
بالدرنــگ در تجارت الکترونیکــی و موبایلی نقش بازی 
خواهد کرد؟ تنها زمان به مــا خواهد گفت. فناوری های 
هوشمند، فرهنگ پرداخت امروزی را مختل خواهند کرد 
و آینده ای را رقم خواهنــد زد که در آن، تجارت دیجیتال 
پرداخت خرد به طور بالقوه از مکان های متعددی شــروع 
شود، مانند: کنتور برق، سنسورهای جاده، سیستم های 
تشــخیص شــماره خودرو پارک شــده و سیســتم های 
دیداری/شــنیداری. این هــا همگی به این معنی اســت 
که مشــتریان نیاز به یک دید بالدرنگ نســبت به نقل و 

انتقاالت پول و رسید آن ها دارند.
ارز های دیجیتال به دوران بلوغ خود می رسند

با اینکه این ارز ها مانند بیت کوین برای مدتی است که وارد 
بازار شده اند اما حجم تراکنش های آن ها پیوسته در حال 
افزایش است. امروزه حدود 100 هزار پذیرنده و ارائه کننده 

خدمات، بیت کوین را قبول می کنند- یک ارز دیجیتالی 
نفــر به نفر کــه کارمزد تراکنــش برای خرده فروشــان را 
حــذف و پرداخت را تضمین می کنــد. بیت کوین از منظر 
مصرف کننده هم جذاب است- آن ها می توانند بیت کوین 
را در کیــف پول دیجیتالی خودشــان ذخیره کنند و از آن 
به عنوان پول نقد در کشورهای مختلف برای پرداخت های 
آنالیــن جهانــی یــا پرداخت های فــرد به فرد اســتفاده 
گاهی از این کــه داده های  کننــد. البته همه این ها بــا آ
شخصی شان محافظت شده و خصوصی باقی می ماند. 
ب انک های مرکزی اکنون در حال بررســی اســتفاده از 
پول دیجیتال رمزنویســی شــده محافظت شده و انتقال 
بیت کوین، بــرای انجام نقل و انتقال بیــن بانکی ارزان، 
نسبتا سریع و امن هستند. با توجه به این موضوع ممکن 
اســت امســال ارزهای دیجیتالی از پذیرش گسترده تری 

میان افراد برخوردار شوند.
مصرف کنندگان، گزینه های پرداخت بیشتر

در ســال های اخیر شــاهد ظهور نوآوری هــای پرداخت 
بســیاری بوده ایم از قبیل NFC، کیف پــول، کارت های 
EMV و اپلیکیشن های پرداخت موبایلی. به نظر می رسد 
که مصرف کنندگان امروزی تا به حال چنین انتخاب های 
متنوعی در حوزه پرداخت نداشته اند. اما چیزی که واضح 
است این است که  آنها می خواهند انتخاب های بیشتر و 
متفاوتی درباره چگونگی پرداخت داشته باشند که بستگی 
به نوع تراکنش و چگونگی انجام آن، به صورت حضوری یا 
آنالین و مکان انجام آن دارد. شاید این موضوع توضیحی 
بر این مسئله باشد که چرا در سال 2015 ما شاهد ایجاد 
دو گونه متفاوت از خرده فروشان آنالین بودیم. اولین نوع 
مربوط به کمپانی هــای کوچک و افراد تــازه وارد به بازار 
بود که به دنبال پلتفرم فول سرویس تجارت الکترونیکی 
بودند که یک فروشگاه  اینترنتی، پرداخت و لجستیک را 
در هم ادغام کنند. دومین نوع مربوط به ســطح وسیعی 
از بازیگران بود که تا جای ممکن به دنبال تنوع بیشــتر، 
انتخاب کارفرمایان و فروشــندگان مناســب برای بازار و 

کانالی بودند که از طریق آن عملیاتی انجام می دهند.

گزینه های بیشتر
روندهای پرداخت الکترونیکی

آندره مالینوسکی
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ظهــور پرداخت: طــی 15 ماه، ســه تولیدکننده برتــر کیف پول موبایلــی که فقط شــامل گوگل ولت، 
ســافت کارت، پی پــال بود، تعدادشــان دو برابر شــد و اپل پــی، اندرویدپــی، سامســونگ پی، ال جی پی، 
وال مارت پی، چیس پی، مایکروســافت پی نیمه کاره و پروژه در حال انجام کارنت سی )که تا حدودی متصل 
به وال مارت پی و چیس پی اســت( هم به این جمع اضافه شــدند. در رأس همه این ها، گوگل ولت به عنوان 
یــک اپلیکیشــن پرداخت فرد به فرد قرار دارد. شــما همه این ها را دارید؟ اما علیرغــم همه این اتفاقات در 
پرداخــت، این صنعت هنوز نمی داند کــه این کیف پول های موبایلی چطــور می خواهند مصرف کنندگان را 

راضی و خوشــنود کنند. اد باســبی، بنیان گذار مرکز مشــاوره هادسون موبایل که مشــاوره هایی درخصوص 
پرداخــت موبایلــی، تجارت و تبلیغــات می دهد، می گوید: »پرداخت هــای موبایلی، با عــدم موفقیت اپل پی 
همچنان بدون هیچ جذابیتی به کار خود ادامه می دهند.« شــرکت اینفواســکات که از طریقی- چه خوب و 

چه بد- به صورت غیررســمی به دنبال مصرف کنندگان اپل پی اســت، بعد از فصل خرید تعطیالت، نظرسنجی 
را منتشــر کرد که گفته شده بود که استفاده از اپل پی در »تعطیالت سیاه« نسبت به سال گذشته کاهش داشته 

اســت. ناظران صنعت، در جواب به نتایج اینفواســکات گفتنــد که بانک ها و پردازنده هــا 400 درصد افزایش در 
تراکنش های موبایلی مبتنی بر NFC در این فصل داشــته اند. تا زمانی که شــبکه و تولیدکنندگان کیف پول موبایلی 

به ادعاهای خود ادامه دهند، ما نیز به حدس و گمانه زنی در خصوص میزان تراکنش های واقعی ادامه خواهیم داد.

رمزگذاری: اخیرا ویزا و مسترکارت تصمیم به رمزگذاری )tokenise( تراکنش ها برای کیف های دیجیتالی مربوط به 
خود، سرویس Visa Checkout و مسترکارت گرفته اند. این حرکت به چند دلیل برای شبکه پرداخت مؤثر خواهد بود. 
هر کشــوری که در کارت خوان های خود به EMV مهاجرت کرده اســت به طور قطع شاهد افزایش کالهبرداری های 
آنالین بوده و آمریکا هم از این قضیه مستثنا نیست. و تا زمانی که تراکنش ها به صورت آنالین در این دنیای دیجیتالی 
انجام شــوند، محافظت آنالین داده ها جزو اولویت اول تمام بازیگران زنجیره پرداخت است. جردن مک کی، تحلیلگر 
ارشــد در تیــم Research Mobility 451 می گوید: »ایجاد امنیت به عنوان یک رکن اصلی امنیتی در اکوسیســتم 
تجارت با دســتگاه های متصل شــده احاطه شده اســت.« او در ادامه می گوید: » در سال 2015، تکنولوژی پشتیبانی 
گسترده ای را توسط شبکه های پرداخت برتر به دست آورد. موضوعی که این جا مطرح می شود این است که تا زمانی که 

تراکنش ها از طریق کانال های دیجیتالی انجام شود، رمزگذاری کلید اصلی در تجارت خواهد بود.«

زنجبره بلوک:ســال 2015 برای بیت کوین ســال عجیبی بود. ارزش آن در ژانویه 1٧٧ دالر بود در حالی که در ماه های اخیر به بیش از 400 دالر 
رســیده بود. اما بیشــتر صحبت هایی که امسال از بیت کوین می شود باید در خصوص تکنولوژی اصلی یعنی زنجیره بلوک باشد.در ماه سپتامبر 

اخباری منتشــر شــد مبنی براینکه برخی غول های وال استریت مبلغ 30 میلیون دالر در chain.com سرمایه گذاری کرده اند. در این زمان 
یــک توســعه دهنده پلتفرم زنجیره بلوک، لحظــه »درک واقعیت« را نه تنها برای صنعت مالی قدیمی بلکه برای مشــتاقان بیت کوین که 

زمانی خودشــان تنها محافظان تکنولوژی ارز مجازی بودند آشــکار کرد. پل ویگنا، یکی از نویســندگان کتــاب »عصر ارز رمزنگاری 
شــده« در یکی از پنل های جلســه نوآوری های موبایل و خودپرداز در واشنگتن می گوید: »همه بانک ها به دنبال سودهای سیستم 

اطالعات ذخیره شــده در مکان مرکزی هســتند که قادر به انجام تراکنش های ســریع تر اســت.« اما حامیان بیت کوین از این 
گاه اند. روپرت هکت، مدیر انجمن BuyaBitcoin.com.au نوشــته ای برای مجله  اشــتیاق جدید بانک ها به زنجیره بلوک آ
VentureBeat فرستاد و در آن گفت که چشم انداز بانک ها به زنجیره بلوک در برخی سطوح بسیار خام است. هکت نوشته 

اســت: »به نظر می رســد که در بیشــتر گفت وگوها این حقیقت نادیده گرفته می شود که شــما بدون داشتن ارز دیجیتالی 
نمی توانید یک زنجیره داشــته باشــید.« او می  گوید: »این جمله که »من در زنجیره عالی هســتم ولی در بیت کوین نه« 

بدین معناســت که شــما تکنولوژی نوآور را جدا از بخش غیرمتمرکزســازی اش می خواهید، جدایی که امکان اثباتش 
هســت.« هکت در ادامه نقل قولی از آندریاس آنتونوپولوس، نویسنده کتاب »Mastering Bitcoin« در مصاحبه 

اخیر Google Hangout می گوید: »}بانک ها{ می خواهند بازده هایی بدون غیرمتمرکزسازی، با قیمتی پایین 
اما همراه با کنترل و ماهیتی جهانی بدون هیچ سانســوری به دســت آورند.« آنتونوپولوس می گوید: »زمانی که 

شما بیت کوین را از هرچیزی که آن را نوآور و جذاب می کند دور می کنید، در نتیجه نمی توانید ماهیت انقالبی 
بیت کوین را در اختیار داشته باشید.« 

مهم ترین رویدادهای سال 2015
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گاه شد و خواست  اینترنت چیزها و پوشــیدنی ها: درحالیکه بازار اینترنت چیزها و پوشــیدنی ها در سال 2015 به رشد خود ادامه داد، شبکه پرداخت نیز از آن به خوبی آ
که در میان این تغییرات باشد. مسترکارت در اکتبر اعالم کرد که به شرکت ها این امکان را می دهد تا اعتبار پرداخت را به دستگاه هایی مانند سوئیچ اتومبیل، حلقه های 
هوشمند و یا حتی به لباس ها اضافه کنند و این کار را از طریق یک برنامه توسعه یافته از خدمات دیجیتالی آن ها انجام می دهد. شری هیموند، معاون ارشد و رئیس 
گروه تعامالت دیجیتالی در مسترکارت به Mobile Payment Today می گوید: »هدف از ارائه و انجام این برنامه این است که نشان دهیم امکانات بسیاری 
)به کمک اینترنت چیزها، پوشــیدنی ها و پرداخت( وجود دارد.« ویزا در ماه ســپتامبر نمایشــی از دستبندهای غیرتماسی داشت و طبق برنامه ریزی که کرده 
است، در المپیک 2016 ریو، وارد بازار خواهد شد. تمرکز اصلی حوزه های دیگر اینترنت چیزها در سال 2015، بیشتر بر روی خانه های متصل شده بود. 
اندرو لیوی، مدیرعامل و یکی از بنیان گذاران Crittercism که یک پلتفرم هوشمند اپلیکیشن موبایلی است می گوید: »سه بازیگر اصلی تمام تمرکزشان 
را بر روی خانه متصل شده گذاشته اند.« او در ادامه می گوید: »اپل با ورژن جدیدی از اپل تی وی، گوگل با Chromecast، Nest، OnHub و اندروید 
تی وی و در نهایت مایکروسافت با Xbox One، همگی این بازیگران بر روی ساعت های هوشمند تمرکز کرده اند که یک رابط دیگر به خانه متصل 
شده به ویژه در حوزه شناسایی و کنترل است. در سال 2016 اپلیکیشن ها و دستگاه هایی را می بینیم که نهایت استفاده را این پلتفرم ها خواهند 
کرد.«یکی از بزرگ ترین مشکالت مربوط به ماشین ها مسئله امنیت است. هرچه دستگاه ها بیشتر متصل به اینترنت شوند، احتمال نفوذ به 
داده ها و خطر هک شدن نیز بیشتر می شود. در ماه جوالی، Wired نشان داد که چطور هکرها می توانند از طریق سیستم متصل به 
اینترنت درون چرخ ها، ترمزهای ماشین را از کار بیندازند. کن متکاف، مدیر ارشد فناوری شرکت رسَلم که شرکتی آفریقای جنوبی تبار 
و ارائه کننده خدمات امنیتی است می گوید: »نگرانی بسیاری درخصوص اجزاء اصلی شبکه وجود دارد.« او در ادامه می گوید: »در 
مورد اینترنت چیزها همیشــه این باال و پایین شــدن ها بین راحتی و امنیت وجود دارد. شما می توانید چیزی خلق کنید که مستقل 

باشد یا اینکه آن را به دستگاه های دیگری متصل کنید.«

مهاجرت به EMV در آمریکا : هیچ داســتان پرداختی در آمریکا پر ســروصداتر از ماجرای EMV نیســت و 
این داستان همچنان ادامه دارد و مصرف کنندگان در حال تطبیق خودشان با شیوه جدید پرداخت از طریق کارت های 
اعتباری و نقدی خود هســتند. بانک ها مســئله چیپ کارت ها را به سال 2016 و شاید هم به سال 201٧ موکول کنند. 
مؤسســات مالی و توســعه دهندگان مســتقل باید تا اکتبر ســال دیگر خودپردازهای EMV خود را برای تراکنش های 
مســترکارت و تا ماه اکتبر ســال 201٧ برای تراکنش های ویزا آماده کنند. پمپ بنزین ها هم باید دســتگاه های خود را 
مجهز به EMV هم برای مسترکارت و هم برای ویزا کنند. خرده فروشان بسیاری هم با اینکه تجهیزات مناسب برای 
پذیرش چیپ کارت ها را دارند اما هنوز پذیرش آن را فعال نکرده اند. کسانی هم که این پذیرش را فعال کرده اند، تجربه 
بدی را در زمینه چک کردن خریدها پشــت سر گذاشتند چراکه کارکنان فروشگاه به خوبی درباره EMV آموزش ندیده 
بودند. مصرف کنندگان هم به نوبه خود از اینکه زمان خریدشــان طوالنی تر از حد معمول شــده بود شــکایت داشــتند. 
در این میان امید اســت که جریان EMV در آمریکا بیشــتر به ســمت پرداخت های موبایلی از طریق NFC و با کمک 
کارت خوان جدیدی بروند که قابلیت انجام پرداخت های غیرتماسی دارد و مصرف کنندگان ناامید از روش های مختلف 

پرداخت، ناگهان گزینه های جذاب دیگری به کمک تلفن همراه پیدا کردند.

انتقال موبایلی فرد به فرد )Mobile p2p(: محصوالت موبایلی فرد به فرد نیز مانند بازار کیف پول موبایلی، فروشگاه های 
اپلیکیشن را پر از پلتفرم های اندروید و iOS کرده است. ونمو بر نسل میلنیال تسلط پیدا کرده است. در سال 2014، فیس بوک 
دیوید مارکوس، مدیراجرایی سابق پی پال را استخدام کرد تا پیام رسان فیس بوک را بازسازی کند و او آن را تبدیل به یک انتقال 
دهنده پول موبایلی فرد به فرد کرد. Square Cash همچنان باقدرت پیش می رود. اپلیکیشن پیام رسان Snapchat، حدود 
 Seamless .را می چرخاند Square Cash را به برنامه خود اضافه کرد و این سیستم چرخ Snapchash یک سال پیش
و Dwolla، دو شرکت سوئدی تولیدکننده کیف پول موبایلی، ماه پیش اعالم کردند که طی توافق نامه ای قابلیت انتقال 
ســرمایه های شخص به شــخص را در آمریکا و از طریق محصول SEQR شرکت Seamless در دست دارند. گوگل 
ولت نیز اکنون دیگر یک اپلیکیشن موبایلی فرد به فرد است. در حالیکه برنامه وی چت در کشور چین پرطرفدار است، 
در ژاپن، الین اپلیکیشن موبایلی پیام رسان انتخابی آن هاست. اما درمورد اپل حرف و حدیث هایی برای وارد شدن به 
این حوزه وجود دارد. بنا به گزارشات، شرکت اپل با بانک ها در گفتگو است تا سرویس موبایلی فرد به فرد خودش 
را گسترش دهد که این سرویس به نوعی مبتنی بر اپل پی است. در حالیکه چیزی رسمی نشده است با اینحال 
به نظر می رسد که از منظر اپل چنین محصولی قریب الوقوع است آن هم باتوجه به اینکه این شرکت به تولید 
محصوالت مالی روی آورده است. بااینکه اپ موبایلی انتقال پول فرد به فرد برای تولیدکنندگان سودآور 
نیست اما مصرف کنندگان داده های مالی که سروکارشان با این سرویس ها است برای شرکت هایی که 

تولیدکننده محصوالت جدید هستند بسیار ارزشمند هستند.
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تکنولوژی هوشمندانه تر
میکروچیپ کامپیوتری. داده و اطالعاتی که در حال حاضر روی نوار مغناطیسی 
کارت ها ذخیره می شود به شکلی امن تر روی یک چیپ کامپیوتری ذخیره می شوند. 
این شکل از ذخیره سازی اطالعات روی چیپ تقریبًا کپی برداری از کارت های 
مبتنی بر EMV را غیرممکن می کند.

رمزنگاری یکتا. این چیپ کامپیوتری این امکان را می دهد که برای هر تراکنش 
یک رمزنگاری جدید و یکتا انجام شود و فرآیند خوانش اطالعات را امن تر می کند.
خرید موبایلی. تکنولوژی EMV همچنین امکان استفاده از یک رمزنگاری برای 
هر تراکنش موبایلی را می دهد و از دیگر نوآوری های امنیتی مانند Tokenization نیز 
پشتیبانی می کند.

استفاده بین المللی
در حال حاضر بیش از ۱۳۰ کشور در دنیا از استاندارد 
EMV پیروی می کنند و چیزی حدود ۲.۴ میلیارد عدد 
کارت مجهز به میکروچیپ و سازگار با EMV در دنیا 
در حال استفاده است. همچنین چیزی حدود ۳۷ 
میلیون دستگاه کارت خوان مجهز به پذیرش بر مبنای 
استاندارد EMV در دنیا فعال است.

امنیت بیشتر
پیچیده بودن کپی کردن کارت. این کارت ها برای هر تراکنش از یک اینکریپشن یا 

رمزنگاری جدید استفاده می کنند. از همین رو استفاده از اطالعات دزدیده شده یک کارت 
برای تولید یک کپی به شدت پیچیده و سخت است.

کاهش ریسک تقلب. الیه امنیتی اضافه شده توسط استاندارد EMV در میکروچیپ ها 
اطالعات و داده های کارت های اعتباری و کارت های نقدی را کم اهمیت تر می کند.

EMV چگونه کار می  کند؟



EMV چیست؟ 

بــه زبــان ســاده EMV اســتانداردی اســت بــرای پرداخــت بــا کارت هــای نقــدی و کارت هــای اعتبــاری کــه ترکیبــی اســت از مجموعه ای 
از اســتاندارها کــه توســط ویــزا، مســتر و یوروِپــی در ســال ۱۹۹۴ در اروپــا بــه شــکلی متحــد عملیاتی شــد.

فناوری استفاده از میکروچیپ در کارت های بانکی برای اولین بار در سال ۱۹۸۴ توسط بانک های فرانسوی با هدف کاهش ِفراد انجام 
شد. با آغاز دهه نود میالدی کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری به این روند پیوستند تا اینکه در سال ۱۹۹۴ به شکلی متحد و مدون 
با مشــارکت Europay ، MasterCard و Visa این اســتاندارد به کشــورهای اروپایی ابالغ شــد. در همین زمان ژاپن و بریتانیا هم از این 
 JCB، AmEx، China Union Pay، Discover همچنان ادامه داشت و برندهایی مثل EMV استاندارد پیروی کردند. این روند پیوستن به

و دیگران به مرور با این استاندارد همراه شدند و با تازگی آمریکا نیز به آن پیوسته است.
بزرگ ترین تفاوت ظاهری اســتفاده از اســتاندارد EMV برای کاربران نهایی این است که کارت های بانکی فعلی شان که معمواًل از نوع 
نوار مغناطیسی است با کارت های جدید که مجهز به یک میکروچیپ هستند عوض می شود. کارت می تواند همچنان به نوار مگنت هم 
مجهز باشــد تا در صورت عدم پشــتیبانی از میکروچیپ در برخی از فروشگاه ها یا کشورها مشتری همچنان بتواند به شیوه سنتی کارت 
بکشد. دومین فرق ظاهری در فرآیند کشیدن کارت است؛ در نوع مگنت شما معمواًل کارت را می کشید، مبلغ و رمز را وارد می کنید و در 
صورت موفق بودن تراکنش رســیدتان را دریافت می کنید. ولی در صورت پیروی از اســتاندارد EMV و استفاده از کارت میکروچیپ دار، 
مشــتری کارت را وارد می کند، کارت در کارت خوان می ماند و مشــتری به یکی از دو روش ممکن، یا رمزش را وارد می کند و یا به شکل 

دیجیتالی امضا می کند و بعد از موفق بودن تراکنش مشتری کارت را از دستگاه بیرون می کشد و رسید نیز چاپ می شود.



شرکت کارت اعتباری ایران کیش
حامی طالیی پنجمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

تهران، مرکز همایش های بین المللی برج میالد، 21 و 22 دی ماه 1394

رونمایی از محصوالت و راه کارهایی در زمینۀ
PC POS

POS Printer
mPOS
USSD

باشگاه مشتریان
صفحه درگاه پرداخت اینترنتی

سایت گزارش دهی به پذیرندگان
k-ice کارت خوان

برنامه موبایل ایران کیش
کارت خوان فروشگاهی


