


صداقت و رعایت ارزش های جامعه را سرلوحه امور خود قرار داده و همواره 
تمامی  مساعی خود را برای تحقق آنها مصروف می داریم

بند نهم
منشور رفتارى شركت

2  اخبار جهان
هرشماره، آخرين اخبار پرداخت الكترونيك از سراسر جهان در دو صفحه...

4  افزایش استفاده از پول الکترونیك؛ کاهش انتقال بیمارى هاى 
عفونی و مسرى

از موسسات  دارد  قرار  پايتخت سوييس  ژنو  در شهر  بهداشت كه  سازمان جهانى 
وابسته به سازمان ملل است. در كنفرانس سانفرانسيسكو در سال 1946 تصميم به تشكيل يك 
كنفرانس بين المللى بهداشت گرفته شد كه اساسنامه آن در هفتم آوريل سال 1948 در نيويورك 

تنظيم و تصويب شد...

6   روى نوار موفقیت: به مناسبت سالگرد تاسیس شرکت ایران 
کیش 

مفتخريم كه شركت ايران كيش ده سال پر از پويايى و تالش شبانه روزى و مستمر را 
براى ارايه خدمات پرداخت الكترونيك به مشتريان سراسر كشور پشت سر نهاده و اينك ...

12 بانکدارى موبایلی: انقالبی در صنعت پرداخت الکترونیك
پيش بينى مى شود كه تا سال 2017، يك ميليارد نفر از بانكدارى موبايلى استفاده 
كنند، در حال حاضر استفاده از بانكدارى موبايلى به يك روش ضرورى مورد استفاده 

براى بسيارى از ما تبديل شده است...

16  نسخه کاغذى یا دیجیتال؛ به مناسبت چهارمین سال انتشار 
ماهنامه «یاریاران»

اولين ماهنامه تخصصى صنعت پرداخت الكترونيك با عنوان «يار ياران» در فروردين 
سال 89 توسط واحد روابط عمومى و تبليغات شركت ايران كيش منتشر شد. تاكنون سى و شش 

شماره از اين ماهنامه...

Chase Paymentech  18؛ پیشرو   در  صنعت پرداخت الکترونیك
به  الكترونيك  اين شركت در صنعت پرداخت  نوين و نقش موثر  به دليل خدمات 

معرفى خدمات و محصوالت ارايه شده توسط اين شركت پرداخته ايم.

و مطالب دیگرى از قبیل مصاحبه با کارکنان ساعی شرکت ایران کیش، مطالب 
خواندنی صفحه «اندیشه»، صفحه دفاتر و نمایندگی هاو...

فهرست مطالب
بهنـامخـدا

نشريه داخلي شركت كارت اعتبارى ايران كيش (سهامى عام) 
اولين نشريه تخصصي صنعت  PSP كشور

مسوول تحریریه: مريم سبزعلى
هیات تحریریه: معصومه وكيلي،  ندا بيات،  مريم باغـشاهى، محمدرضا حـامدى نژاد،

عليرضا مسگر مقدم 
گرافیـك و صفحه آرایی: مهدي ضرغام، آزيتا كوثري، محمد كيهاني كرجي 

امور ادارى و دفترى: مريم كريمي

صاحب امتیاز: شركت كارت اعتبارى ايران كيش(سهامى عام)
مدیر مسوول: محمد تقى واقف

تلفکس: 85945515 - 021
پست الکترونیك: 

yareyaran@kiccc.com  -  yareyarankiccc@gmail.com

www.kiccc.com :نشانی اینترنتی
نشانی: ميدان آرژانتين، خيابان احمدقصير، خيابان 17، شماره 17

ـ شماره سی و هفتم، فروردین ماه 92 سال چهارم  













عزيزانى كه تمايل به ارتباط با ماهنامه يارياران دارند مى توانند از طريق 
شماره پيامك 3000333 با ما در تماس باشند. در صورت تمايل به دريافت 
نسخه PDF اين ماهنامه كافى است با ارسال پيامكى شامل آدرس ايميل 

و شماره ماهنامه درخواستى، آن را از طريق ايميل خود دريافت نماييد. 
متن پيام درخواست ماهنامه:

 Yareyaran, E-mail, PDF, شماره ماهنامه درخواستی

همچنين  با ارسال پيشنهادات و انتقادات خود از طريق اين سامانه، ما را در 
بهبود مطالب ماهنامه يارى فرماييد. 

متن پيام ارسال نظرات:
 Yareyaran, نظرات و پیشنهادات 
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W o r l d  N e w s
اخبار جهــان

Boloro،تامینکنندهخدماتپرداختموبایلیدرکویت،طرحپایلوتپرداختموبایلیخوددراینکشورراتکمیلمیکند.

برنامهکاربردیسرویسپرداختموبایلی،بهمسافراناتوبوسدرکویتامکانمیدهدکهباقراردادنموبایلهایخوددرمکانهای
مشخص،کرایهخودراپرداختکنند.

دوشرکتاتوبوسرانی«Kuwait Public Transport Company»و«CityGroup»اقدامبهنصبBoloroدربرخیاتوبوسها
کردهاند.بااینبرنامهکاربردیمسافرانمیتوانندباقراردادنگوشیموبایلمجهزبهیکاستیکربررویخوانشگرآندرویدتعبیه
ش��دهدرداخلاتوبوس،کرایهخودراپرداختویکرس��یدازطریقSMSدریافتکنند.Boloroبهطورمس��تقیمبهاپراتورهایموبایلوپذیرندگانوصل

میشود.

American Expressازسولوش��نجدی��دیبهنام»ezeClick«رونماییکردکهبهاعض��ایکارتاعتباریAmExاجازه

میدهدبدونهمراهداشتنکارتخودپرداختاینترنتیانجامدهند.
اعض��ایکارتاعتباریAmExتنهابایکبارثبتناموایجادIDکاربریمیتوانندبهصورتآنالینپرداختهایخودراانجام
دهند.ایننامکاربریبههمراهیکپسوردیکبارمصرفتمامچیزیاستکهکاربربرایانجامتراکنشهایاینترنتینیازدارد.
هرنامکاربریمیتواندبرایمحصوالتمتنوعAmExتنظیمش��ودیاهرکاربرمیتواندچندینIDکاربریبرایمحصوالت
متنوعداشتهباشد.اینسرویسبهدارندگانکارتAmExامکانمیدهدکهاطالعاتمشتریانمانندشمارهکارت،تاریخانقضا،شمارهچهاررقمیکارتو

کدپستیرادرکیفمجازیezeClickبرایتراکنشهایآتیخودذخیرهکنند.

Adyen،کمپانیهلندیارایهدهندهخدماتجهانیپرداخت،ازسرویسجدیدخودبانام»PayOut«رونماییکرد.

اینسرویسیکپارچه،بهطورخودکارصورتحسابالکترونیکسوددرحوزههاییمانندشرطبندی،بازیوسفرارایه
میکند.

سرویستازهرونماییشدهتمامروشهایاصلیپرداختشاملCFTها،کارتهایاعتباری،انتقالبانکی،Neteller ،PayPalوClick&Buyراپشتیبانی
میکند.اینکمپانیهمچنینازاضافهشدن27روشبومیپرداختکهکلروشهایپرداخترابهبیشاز200روشمیرساند،خبرداد.

FIS،کمپانیآمریکاییتامینکننده

بانک��داریوپرداخت، تکنول��وژی
سولوش��نجدی��دخ��ودراب��انام
ب��هموسس��ات »PeoplePay«

مالیمعرفیکرد.
سولوشنمعرفیشدهجدیدبهمش��تریاناجازهمیدهددستورپرداختهای
خودرابهصورتمس��تقیمازطریقوبسایتبانکداریآنالینFISوباوارد
کردنآدرسایمیلیاش��مارهتلفنهمراهخودارس��الکنند.اینسرویسبا
ایجادام��کانانتقالوجهوهمچنینمانیتورین��گکالهبرداریها،مدیریت
ریسکشبکهپرداختهایFISPayNetراارتقامیدهد.کاربرانمیتوانند
براساسنوعاطالعاتمانندشمارهحساب،شمارهتلفنهمراهیاآدرسایمیل
کهگیرندهوجهدراختیارارسالکنندهقرارمیدهد،زمانوروشپرداختخود
راتعیینکنند.FISهماکنونخدماتخودرابهبیشاز14هزارموسسهدر

بیشاز100کشوردنیاارایهمیکند.

FIS توسط People Pay رونمایی از سولوشن

Adyen سرویس جدید ،PayOut

تکمیل طرح پایلوت پرداخت های موبایلی در اتوبوس های کویت 

Visa ؛ رو نمایی از سرویس مدیریت شده پول همراه

 AmEx ؛ سولوشن جدید پرداخت ezeClick

www.thepaypers.com

www.thepaypers.com

www.paymentsnews.com

www.thepaypers.com

تامی��ن ،National Australia Bank

کنن��دهخدم��اتمال��یدراس��ترالیاو
ش��رکت ،UnionPay International

چینیصادرکنندهکارت،برایمعرفییک
قابلیتآنالینجدیدبههمملحقشدند.

اینسرویسجدیدبهتجاراسترالیاییامکانمیدهددارندگانبیشاز3.4
میلیاردکارتصادرشدهدرچینوتقریبا30کشورومنطقهدرسراسرجهان
راهدفقراردهند.س��رویسجدیدپرداخت،برایتجاراس��ترالیاییامکان
توس��عهفروشدربازارمصرفدرحالرشدچینرافراهممیکند.تنهادر
سال2011بیشاز175میلیونخریدارچینیازطریقاینترنت300میلیارد
دالرآمریکاخریدکردهاند.خریدارانچینیاینامکانراخواهندیافتتابا
کارتهایآنالی��نUnionPayکاالهاوخدماتموردنیازخودراازتجار
استرالیاییباارزرایجچینخریدارایکنند.نکتهحایزاهمیتایناستکه

هیچکارمزدیبرایتبدیلارزازخریدارچینیکسرنخواهدشد.

رونمایی از قابلیت آنالین جدید بانک ملی استرالیا و 
UnionPay

www.thepaypers.com   www.thepaypers.com

CashU،ارایهدهن��دهخدم��اتپرداختآنالین،توافقنامهایباRoyal Jordanian،موسس��هحملونقلبینالمللی

امضاکردکهطبقاینتوافقنامهمش��تریاناینش��رکتدرسراس��رجهانمیتوانندتراکنشهایخودرابااستفادهاز
کارتهایپیشپرداختیCashUتکمیلکنند.

مش��تریانRoyal Jordanian،برایتکمیلپرداختخ��ودمیتوانندآیکونCashUرابهعنوانیکروشپرداخت
انتخابکنند.سپسRoyal JordanianمشتریانرابهصفحهپرداختCashUباجزییاتخریدهدایتخواهدکرد.
مش��تریانبای��دش��مارهحس��ابCashUوپینک��دخ��ودراب��رایتایی��دپرداخ��تواردنماین��د.پ��سازتکمی��لپرداخ��ت،CashUوج��وهراب��ه

 Royal Jordanian انتقالمیدهد.

CashU به Royal Jordanian پیوستن

www.ibosocial.com

»دیوی��دمارک��وس«رییسکمپانیPayPalمعتقداس��تتکنولوژیNFCدرس��ال2013بهدلیلانتق��التدریجیصندوقهای
پولشماربهموبایلهاشکستخواهدخورد.

ویهمچنینپیشبینیکردهاس��تکس��بوکارهایوفاداریوتخفیفبهکیفپولهایدیجیتالمنتقلش��دهواینتکنولوژی
خریدمبتنیبرموقعیت،تجربهمش��تریانخردراتغییرخواهدداد.موضوعمهمیکهمارکوسبداناش��ارهکردهاست،عدمشناخت
درس��تنیازهایمش��تریانتوسطرقبااست.ویاشارهمیکند،درPayPalرویکردend to endبرقراراست.فرصتواقعیبرای
تکنولوژیپاس��خبهنیازهایواقعیمش��تریانبهشیوهاینواستیعنیهمانکاریکه14PayPalسالپیشانجامدادوبرایمشتریانامکانخریدسریع

وراحترابهصورتآنالینفراهمکرد.
اخیراPayPalاعالمکردهاستکهدرحالتستدوسیستمپرداختجدیددرمحیطخردهفروشیساختمانسازیاست.یکیازطرحهایپایلوتدرآمستردام
وبااس��تفادهازکدهایQRبهتس��هیلخریدهایآنالینخارجازوقتاداریمیپردازدودیگریدراسترالیایکسیستمپرداختکیفپولموبایلیاستکه

بهصورتپایلوتپیادهسازیشدهاند.

شکست تکنولوژی NFC در سال 2013

www.electronicpaymentsinternational.com

شرکتResearch in Motion (RIM)اعالمکردکهکاربرانBlackberryبهزودیقادرخواهندبودهزینهخریدهایخودرابا
استفادهازکارتهایVisaمجهزبهتکنولوژیNFCانجامدهند.

طبقاعالمRIM؛VisaرسماسیستمکارتاعتباریخودرابرایکارباتکنولوژیپرداختموبایلیرمزنگاریشدهRIMراهاندازی
کردهاست.روشپرداختRIMبهطورامنBlackBerryرابهحسابهایبانکیوکارتهایاعتباریمتصلمیکند.

همکاری Visa و BlackBerry برای تکنولوژی پرداخت تلفن همراه

www.nfcnews.com

Visaپلتفرمپولهمراهخودرارونماییکرد.اینسرویسبهموسساتمالیواپراتورهایتلفنهمراهامکانمیدهد

کهخدماتمالیهمراهرابرایمشتریانخودفراهمکنند.
پلتفرمجدیدVisaراقادرمیسازدتمامجنبههایبرنامهپولهمراهراازطراحیواسطکاربریتاثبتناممشتری،

پردازش،تاییدوتسویهتراکنشمدیریتومیزبانیکند.
اینبرنامهاولینباردرهندوس��تانورانداپیادهس��ازیشدهاست.مشترکینAircel،تامینکنندهخدماتهمراهGSMدرهند،بهیکحسابمالیمتصلبه
ش��مارهتلفنهایهمراهخوددسترس��یدارند.مشتریانبااستفادهازاینسرویسمیتوانندتراکنشهایبرداشتوپرداخترادرجایگاههایتعیینشدهانجام

داده،قبوضخودراپرداخت،وجوهرامنتقلوبلیتقطارتهیهکنند.
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سازمان جهانی بهداشت که در شهر ژنو پایتخت سوییس قرار دارد از موسسات وابسته به سازمان ملل است. در کنفرانس سانفرانسیسکو 
در س�ال 1946 تصمیم به تش�کیل یک کنفرانس بین المللی بهداشت گرفته شد که اساس�نامه آن در هفتم آوریل سال 1948 در نیویورک 
تنظیم و تصویب ش�د و اولین انجمن جهانی بهداش�ت اقدام به انتخاب روزی از س�ال به نام «روز جهانی بهداش�ت» نمود. از سال 1950، 
هر س�ال، 7 آوریل با نام روز جهانی بهداش�ت در سراس�ردنیا جشن گرفته می ش�ود. به این بهانه قصد داریم به بررسی خدمات قابل ارایه 

شرکت های PSP دنیا به صنعت بهداشت و درمان پرداخته و به تاثیر شگرفی که این صنعت بر سالمت عمومی جامعه دارد بپردازیم. 

بس��یاریازسیستمهایبهداش��تودرماندرسراس��ردنیاازسیستمپرداخت
الکترونیکبرایارایهخدماتبیش��تربهبیماراناستفادهمیکنند.دربسیاریاز
موارد،پایانههایفروشترکیبیازس��رویسهایخدماتبهداش��تودرمانرا
باس��رویسهایپرداختکارتیارایهمیدهند.درتعدادفزایندهایازبرنامههای

بهداشتودرمان،کارتبیمارحاویاطالعاتپزشکیمربوطبهویاست.

مزایای استفاده از پایانه های فروش ویژه صنایع بهداشت و درمان
بااس��تفادهازایندس��تگاه،بیماراطالعاتپزش��کیخودراکنترلمیکندو
ب��هدادههایمربوطبهآندسترس��یدارد.درپروژهکارتبهداش��تودرمان،
حفاظتازاطالعاتش��خصیبیماراهمیتبس��یاریداردودادههافقطتوسط

یکمتخصصپزشکیمعینقابلدسترسیاست.
همچنینازطریقاینطرحنس��خهتوس��طمتخصصبهداشتودرمانبر
رویکارتبیمارثبتمیش��ودوپسازارایهکارتبهداروخانه،بیمارمیتواند
داروهایخودراتهیهکند.اینفرایندمنجربهکاهشکاغذبازیوبوروکراس��ی
ش��دهاس��ت.برایارایهچنینسرویس��ی،یکپایانهفروشاحتیاجبهداش��تن
قابلیتهایارتباطی،مخصوصاارتباطباس��رعتباالبهبانکاطالعاتیبیماران

داردتانتایجتصاویرپزشکیراارسالودریافتکند.
کارتهایبهداش��تیهمچنی��ناطالعاتهویتیبیم��ارراذخیرهمیکنندو
پرداختمس��تقیمخدماتپزش��کیتوس��طش��رکتبیمهخصوصییادولتیرا

برایپزش��کمتخصصیابیمارستانفراهممیکند.کارتخوانهایسهشیاری
بهگون��هایطراحیش��دهاندک��هتواناییخوان��شهمزمانوتب��ادلاطالعات
بی��نکارتپزش��کیبیم��ار،کارتپرداختویوکارتمتخصصبهداش��ترا
دارن��د.درای��نحالتوبهلطفاس��تفادهازدس��تگاههایPOSویژه،تراکنش
بی��نپذیرنده(پزش��کیابیمارس��تان)،بیماروش��رکتبیم��هدرزمانتراکنش

تقسیممیگردد.
ازآنجاکهبیشترسازمانهایبهداشتیودرمانی،برایانجاممسوولیتهای
اداریخ��ودازسیس��تممدیریتبیمارمبتنیبرکامپیوتراس��تفادهمیکنند،این
س��ازمانهاتمایلزیادیبهیکپارچهسازیبخشهایپرداختوسوابقپزشکی
بیمارباسیس��تممدیریتخ��وددارند.بنابراینالکترونیککردنهرچهبیش��تر
سیستمبهخصوصبااستفادهازکارتهایدرمانیوکارتخوانهایآنهاپاسخ

مناسبیبهنیازهایآناناست.
دراکثرسیستمهایدرمانیدرسراسرجهان،معموالحقوقپرسنلوپزشکان
وهزینههاینگهداریسیس��تم،توس��طدولتهاوش��رکتهایبیمهدولتیو
خصوصیپرداختمیش��ود.طبیعیاس��تبهعنوانپرداختکنندههزینهها،این
س��ازمانهاتمایلزیادیبهکنت��رلوردیابیدقیقهزینههاوپرس��نلصنعت
بهداش��تدارند.بامجهزش��دنبیمارانبهکارتومتخصصانبهدستگاههای
کارتخ��وان،ردیابیتم��امتراکنشهاوایجادپایگاهکام��لدادههاودرنهایت

جلوگیریازانواعسواستفادههابرایدولتهاامکانپذیرمیشود.

دراغلبمواردپزشکاننیازدارندهویتبیماررابرایاطمینانازداشتنحقبیمه
معتبرکنترلکنند.دراینگونهموارداستفادهازدستگاهPOSبهترینراهبرایانجام
پروس��هتاییدهویتاست.بهطورمثالواردکردنPINیادرمواردیکهبهامنیت
بیشتریاحتیاجباشد،استفادهازکارتخوانهایثبتکنندهاثرانگشتمناسبترین
راهحلبرایاحرازهویتبیماراست.دستگاهPOSاینکنترلرابهصورتمحلی

باکارتبیماریاباایجادارتباطباسرورشرکتبیمهانجاممیدهد.

کاهش انتقال آلودگی های عفونی و مسری 
یک��یدیگرازمواردیکهضرورتاس��تفادهازسیس��تمپرداخت
الکترونیکرابرایهمگانوبهخصوصدرصنعتپزشکیکشور
دوچندانمیکندمعایباس��تفادهازپولنقداس��ت.اس��تفادهاز

اسکناسدارایمعایبذیلاست:
1.جذبآلودگیهایمیکروبیوانگلی
2.انتقالآلودگیهایمیکروبیوانگلی

3.غیرقابلشستشووضدعفونیبودنآن
4.هزینهباالجهتتعویضپولهایمستعملوهمچنینآلوده

5.استفادههمگانیبهجهتدردسترسبودناشخاصبامشاغل
مختلف(بهداشتیوغیربهداشتی)

6.عدمشناساییپولآلودهازغیرآلوده
لذاباتوجهبهمعایبباالبهنظرمیرسدیکیازمهمترینوشایدکمنظیرترینعوامل
انتقالدهندهبیماریهایعفونیوانگلیدرجامعهپولاستوبسیاریازافراد،چه
مشاغلیکهباموادغ�ذاییوچ�همشاغلیکهباموادعفونیوبیماریزاسروکاردارند
باپولمعاملهمیکنند.ازمشاغلیمثلرفتگرانشهرداریوخدمتکارانبیمارستانها
(بخشهایعفونی)گرفتهتامشاغلیمثلفروشگاههاوبنگاههاهمهباپولسروکار
دارندوپولدرحینمعاملهعالوهبرآلودهشدن،آلودگیرانیزبههمهافرادجامعه

انتقالمیدهد.
گ�اهیکس��بهه�اومتصدی�انمش��اغ�لمختلفازجملهضای�عاتف�روشانو

امور روابـط عمومى و تبلـيغات      
A r t i c l e
مقالــــــه

خریدارانضایعاتکهاق�دامبهخریدوفروشوس��ایلبیمارستانیهممیکنند
درحینکارازپولاس��تفادهکردهکهتنوعاینگونهمش��اغلبیش��ترینآل�ودگی

پولیراایجادمیکند.
ب���ات�وج���هب�هگردشپوله��ایآلوده،انتق��الآلودگیمیکروب��یوانگلیاز
پایینترینتاباالترینقش��رجامعهقطعیاس��تودراینمیانتنهاکس��انیکه
اصولبهداش��تفردیرابهش��دتوبانظمخاصرعایتمیکنند،
ازاینقاعدهمس��تثنیهس��تند.لذاتوسعهاس��تفادهازسیستمهای
پرداختالکترونیکوفرهنگس��ازیمناسبموجبکاهشانتقال
آلودگیه��ایمیکروبیوانگلیناش��یازپولکهیکیازعمدهترین

عواملانتقالبیماریب�هشمارمیرود،خواهدشد.

خدمات شرکت ایران کیش به صنایع بهداشت و درمان
درحالحاضروبعدازگذشتنزدیکبهدهسالازتاسیسشرکت
ایرانکیش،اینشرکتتوانس��تهاستخدماتپرداختالکترونیک
خ��ودرابرایبس��یاریازدرمانگاهه��ا،کیلنیکها،بیمارس��تانها،
موسس��اتدرمانی،مراکزترکاعتیادومجتمعهایپزشکیسراسر
کش��ورمانندتهران،کرج،چابهار،قزوین،گرگان،تاکستان،آبیک،
قم،یزد،بندرعباس،همدان،نور،نوش��هر،نشتارود،ساری،الهیجان،کرمانشاه،

کرمانشاه،زاهدان،زنجان،دامغان،پاکدشتو...ارایهنماید.
طبققراردادمنعقدهفیمابینش��رکتایرانکیشوبانکرفاهدراس��فندماهسال
گذش��تهوباتوجهبهنرمافزارهایمورداس��تفادهدربیمارستانهایطرفقرارداد
بانکرفاهدس��تگاههایکارتخ��وانمتصلبهکامپیوت��ر(PC POS)باامکانات
خ��اصنظی��ردرجنامبیمار،ک��دبیمهوکدبخ��شپذیرشب��ررویپرفراژاین
دس��تگاههانصبشدهوتالشهایویژهایبرایبهبودسیستمهایپرداختمورد
نیازاینعزیزاندرحالانجاماستکهنویددستیابیوبهبودهرچهبهترخدمات

موردنیازرادرآیندهمیدهد.
با سپاس از همکاری صمیمانه گروه مدیریت پروژه بانک رفاه

بهمناس��بتروزجهانیبهداشت،ضمنمصاحبهو
تبریکاینروزبههمهخدمتگزارانصنعتبهداشت
ودرمانکش��ور،ب��اچندتنازپذیرندگانش��رکت
ایرانکیشدرصنعتبهداشتودرمانبهگفتوگو

پرداختهوازدردودلهایآنهاآگاهشدیم.
1.آیاازدستگاهPOSایرانکیشراضیهستید؟

2.درصورتتماسباپش��تیبانی،ازسرعتمراجعه
پشتیبانهابرایارایهخدمتراضیهستید؟

3.ارایهخدماتینظیرتامینرولو...چگونهاست؟

4.آیاایندستگاههاباعثبهبودفرایندکاریشماشدهاند؟

درمانگاهی در تهران
1.تاپایانس��ال91دس��تگاههاباسیستمدرمانگاه
س��ازگارینداش��توهمراهباقطع��یوعدمانجام
 LANتراکنشبود.درس��الجدیدبانصبسیستم

POSتمامیمشکالتبرطرفشدهاست.

2.مس��تقیماباپش��تیبانهادرتماسهس��تیم.در
س��الگذشتهمشکالتزیادبودهولیدرسالجدید
مشکالتباراهنماییپشتیبانانمرتفعشدهاست.

3.برایتامینرولمشکلیوجودندارد.
4.متاس��فانهدرسالگذش��تهخیر،اماامسالباعث

افزایشسرعتانجامکارهاشدهاست.

بیمارستانی  در ساوه
1.ازکارکرددستگاهصادراتراضیهستیم.

2.درصورتتماسدراسرعوقتحاضرمیشوند.
3.ازنظرتامینرولوپش��تیبانیمش��کلخاصی

وجودندارد.
4.بله،برایدرمانگاهکارآمداست.

کلینیک پزشکی یاسوج
1.بهغیرازسرعتپاییندستگاههامشکلخاصی

وجودندارد.
2.خدماتپشتیبانیکامالراضیکنندهاست.

3.رولبهموقعتامینمیش��ودول��یازنظرتعداد
رولمشکلدارند.

4.کامالکاربرددارد.

منابع
 www.epayhealthcare.com/aboutus/case_study.html                                                          "Towards More Services in the Payment Environment."Ingenico. Informative, 2011, web. 23 April 2012.
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K i c c c
ايران كيش

امور روابـط عمومى و تبلـيغات       

مقدمه
ش��رکتایرانکیشبادرکضرورتتوسعهارایهخدماتپرداختالکترونیکو
نقشآندرتوسعهپایداروهمهجانبهکشور،همکاریخویشراازفروردینماه
1382ب��اماموری��تصدوروارایهخدم��اتکارتاعتباریب��ابانکهایایران
آغازک��ردهوط��یش��ماره1592م��ورخ82/01/23درادارهثبتش��رکتهاو
مالکیتهایصنعتیومعنویمنطقهآزادکیشبهثبترس��ید.اینش��رکتاز
سال1384مسوولیتایجادوپشتیبانیشبکهپایانههایفروشوسایرابزارهای
پرداخ��توپذیرشاینبانکه��اوصدورانواعکارته��ایاعتباریراباهدف
گس��ترشفعالیتهایخوددرزمینهارایهخدم��اتپرداختالکترونیکبهنظام
بانک��ی،صنعتبیمهوبازارهایمالیبرعه��دهگرفت.بانکمرکزیجمهوری
اسالمیایراننیزدرشهریورماه1385باتاییدصالحیتهاوفعالیتهایشرکت

مجوزارایهخدماتپرداختالکترونیک(PSP)رابهشرکتاعطاکرد.
ایرانکیشباچشماندازتوسعهابزارهايپرداخت،پذیرشوتبدیلشدنبهیکی
ازمطرحترینش��رکتهایPSPجهانوبزرگترینش��رکتPSPخاورمیانه،
ماموری��تخویشرادرزمینهتوس��عهکمیوکیفیش��بکهپذیرندگانکارتو
ایجادبسترهاوزیرساختهایارتباطینرمافزاریوسختافزاریبناکردهاست.

مهم ترین دسـتاوردهای شـرکت ایران کیش از ابتدای تاسـیس 
تاکنون

طیس��الهای1384تا1391شرکتایرانکیشهمکاریگستردهایبابانک
ص��ادراتایرانداش��تهوحدود90٪ازپایانههایمنصوب��هاینبانکمتعلقبه
ایرانکیشاس��ت.همچنیناینشرکتدرحالحاضربابانکهایآینده،سپه،

کارآفرین،پستبانک،توسعهصادراتورفاهکارگرانقراردادهمکاریدارد.

پیوستنبهبورسوعرضهسهامدرروزهایپایانیسال90
ارای��هخدماتپرداخ��تالکترونیکدرنمایش��گاههایبینالمللیکتاببرای

چهارسالمتوالیودریافتلوحتقدیرازوزارتارشاداسالمی
کسبعنوانبرترینPSPکشورازجشنوارهایرانبانک2010
انتش��ارنش��ریهتخصص��ییاری��ارانبهعن��واناولیننش��ریه
تخصص��یصنع��تپرداخ��تالکترونی��کدرکش��ورک��هب��ه
واس��طهارتب��اطتنگاتن��گایرانکی��شب��امراک��زتحقیقات��یو
دانش��گاهیبهمنظورکس��بدان��شروزواح��رازاس��تانداردهای

جهانیمیسرشد
(PSP)کسبعنوانبرترینشرکتارایهکنندهخدماتپرداخت

ایرانازپنجمینکنفرانسجهانیبانکداریالکترونیک
دریافتلوحس��پاس»بزرگترینش��بکهپایانهفروشکشور«از

سومینکنفرانسبازاریابیخدماتمالی(مهرماه1390)
کس��بعنوانبزرگترینش��رکتPSPکشورازسومینکنگره

نوآورانفناوری،ITوانفورماتیکدرسال1391
کس��برتبهنخس��تگواه��یرتبهبن��دیواح��رازصالحیت
ش��رکتهایانفورماتیک��یدرنهش��اخصارایهخدم��اتپرداخت

الکترونیکازمعاونتبرنامهریزیونظارتراهبردیریاستجمهوری
وباالخره...

خرید ساختمان جدید ایران کیش

ساختار سازمانی شرکت 
ش��رکتایرانکیشباس��ابقه10س��الفعالیتدرزمینهپرداخ��تالکترونیکو
کس��بموفقیته��ایمختلفدراینعرص��هبرمبنایمس��تنداتبانکمرکزی،
ش��بکهایمتش��کلاز45دفت��رونمایندگیدرتمام��یاس��تانهادراختیاردارد.

برخی از افتخارات کسب شده ایران کیش 
مطرحکردنطرحتشکیل»مگاپي.اس.پيها«و»فراپذیرش«

روى نو ار موفقيت
به مناسبت دهمين سالگرد تاسيس شركت ايران كيش

مفتخری�م ک�ه ش�رکت ایران کی�ش ده س�ال پ�ر از پویای�ی و ت�الش 
ش�بانه روزی و مس�تمر را ب�رای ارای�ه خدم�ات پرداخ�ت الکترونیک به 
مش�تریان سراس�ر کشور پش�ت س�ر نهاده و اینک در آس�تانه ی ورود 
به دهمین س�ال فعالیت خ�ود، عزم خود را بیش از پی�ش جزم کرده تا 
ب�ا مدیریت�ی تازه نف�س همچنان بتوان�د خدماتی نوین ب�ر پایه آخرین 
دس�تاوردهای روز دنی�ا در اختی�ار هم وطن�ان این مرز و ب�وم قرار دهد.

بیست و سوم فروردین، سالگرد تاسیس شرکت بر همه ایران کیشی های 
عزیز در سراسر کشور گرامی باد.

فعالیته��ایش��رکتبامدیریتآق��ایمهدویدرس��ال1382آغ��ازوباادامه
فعالیته��ادردورهآقایمیرکبیریگس��ترشیافتوتع��دادپایانههايفروشاز
حدودیکهزاردس��تگاهدرس��ال1385،بهبیشاز350هزاردس��تگاهدرس��ال
1390رس��ید.درس��ال91س��کانهدایتایرانکیشبهآق��ایمحمدتقیواقف
س��پردهش��د.بعدازورودایش��انب��هفاصلهکمیس��اختمانجدید
ش��رکتخریداریومدتیاستروزش��مارافتتاحاینساختمانآغاز

شدهاست.
دراینمس��یر،تعدادهمراهانش��رکتنیزاز74نفردراسفندسال
1385به923نفردرمردادماهسال1391افزایشیافتهکهشاهدی
برموفقیتمس��یرپیمودهشدهوسندیبرایهمگامیبابرنامههای
کالننظاممقدسجمهوریاسالمیایراندرجهتایجاداشتغالو
افزایشبهرهوریسازمانهاست.شرکتایرانکیشبابهرهمندیاز
تخصصهایگوناگونازقبیلمدیریت،مهندسیصنایع،مهندسی
کامپیوت��ر(نرمافزاروس��ختافزار)،مهندس��یمالی،حس��ابداری،
مهندسیIT،مهندسیفروش،بازاریابی،مدیریتارتباطبامشتریان
PSPو...جزوش��رکتهایدانشمحوروپیشتازدرعرصهصنعت
استکهکس��بنشانهایگوناگونافتخاردراینعرصهمویداین

مهماست.

آمار و شاخص های عملکردی 
نگاهیبهآمارفعالیتهایشرکتدرشاخصهاییهمچونمبلغکلتراکنشهای
انجامشده،تعدادکلتراکنشها،سرانهتعدادومبلغتراکنشهایانجامشدهونیز
تعدادپایانههایفروشمنصوبهنشاندهندهرشدچشمگیرومداومآنهااستتا
جاییکههماکنونش��بکهپایانههایفروششرکتیکیازبزرگترینشبکههای

پایانهفروشکشوراست.

اسفند91 اسفند90 اسفند89 اسفند88 اسفند87 اسفند86 اسفند85 اسفند84 موضوع

23.677.880 16.624.976 10712732 4810602 1512545 513185 87412 2317 تعدادکلتراکنش

65362268/2 50972850/2 15007421/9 4994717/2 1399724/9 431349/5 73265/5 1749/9 مبلغکلتراکنش(میلیونریال)

68 51 31/8 18/9 8/1 5/8 4/8 1/1 سرانهتعدادتراکنش

187.331.135 156.059.721 44602820 19589354 7523785 4901365 4048936 862845 سرانهمبلغتراکنش

348.913 326.624 336468 254971 186040 88006 18095 2028 تعدادکلپایانههایفروشمنصوبه

محمد تقی واقف، مدیر عامل شرکت ایران کیش

خریداری  
ساختمان 

جدید شرکت 
ایران کیش در 
سال 1391 از 
جمله اقدامات 

مهم دهمین سال 
فعالیت شرکت 

است
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چند س�ال دارید و چند سال اس�ت که در صنعت بانکداری مشغول به 
فعالیت هستید؟

54س��الدارم.یکدورههمکاریازس��ال56تا60بابانکهاداشتمهمچنین
12س��الاس��تکهدرحوزۀ ITبهصورتمس��تقیمودرمقاطعیغیرمس��تقیم

فعالیتکردهام.
تاکید ش�ما همواره بر افزایش کیفیت، کاهش قیمت و چابکی خدمات 

بوده است. برای تحقق این ویژگی ها چه راهکارهایی وجود دارد؟
باتوجهبهاس��تانداردبودنابزارس��ختافزاریموردنظرکههماندستگاههای
POSاست،خدماتارایهشدهبخشیازکاراستکهدرشرکتطراحیوتولید

میش��ود.عمدهفعالیترس��یدنبهایناهدافعبارتاستازمطالعهوبهبودو
تسریعفرآیندهایکاری.تمرکزمابایدبررویمدیریتاینفرآیندهاوطراحی

نظامهاینرمافزاریدراینجهتباشد.
آیا تحریم ها و تورم افس�ار گس�یخته، بر صنعت پرداخت الکترونیک و 

به طور ویژه بر درآمد شرکت تاثیرگذار بوده است؟
تحری��موتورمغیرع��ادیمخاطراتیدربعضیازتصمیم��اتایجادمیکندکه
اثراتآندربخشهزینههاس��ت.امااثراتتورمبردرآمدش��رکتباتوجهبه
مدله��ایقراردادیمتفاوت��یکهداریمدربرخیم��واردبهعنوانیکفرصت،

اثراتمثبترویدرآمددارد.
ایران کیش فعلی با ایران کیش مد نظر شما چقدر فاصله دارد؟

م��نبهطوراجمالیبهوضعیتفعلیامتیاز60وبهوضعیتآرمانی95میدهم.
اعتق��اددارمبرایوضعیتفعلیتالشوزحماتزیادیکش��یدهش��دهوزمان
زیادیصرفشدهاست.تحولسازمانیبهوضعیتدلخواهباراهکارهایظریفی
میتوانددرمدتکوتاهیکس��الهانجامگردد.بدیهیاس��تبدونپایهموجود

امکاننیلبهشرایطایدهآلفراهمنبودهاست.
 آیا نتیجه انتخابات بر فرایند کاری شرکت ما موثر خواهد بود؟

مااصوالبانتیجههایاقتصادیسروکارداریم.بنابراینارتباطمستقیمبانتیجه
انتخاب��اتنداری��مامااگرمنجربهرونقاقتصادیش��ودماس��همخودراازآن

برداشتخواهیمکرد.
به نظر ش�ما ورود ش�رکت در ب�ورس دارای چه تبع�ات مثبت و منفی  

بوده است؟
بهنظرمناگریکش��رکتباآمادگیالزموبلوغسازمانیبهبورسواردشود،
تبعاتمثبتیدارد.ورودبهبورسیعنیصحهگذاریبهتوانوپایداریاقتصادی.

اگرتبعاتمنفیمتصورباشدازعدمآمادگیاستونهخودبورس.
شرکت چه وظایفی در قبال سهامداران خود می باشد؟

وظایفش��رکتدرقبالس��هامداراندربدوامرافزایشسوداوریاستامانگاه
کاملترناظربروظیفهش��رکتدرقبالذینفعاناس��ت.باتوجهبهاینامرباید
س��ودآوریبهینهوپایداریبرایس��هامدارانطراحیشود.میدانیدکهذینفعان
ش��رکتعبارتندازمشتریان،س��هامداران،کارکنان،پیمانکارانوجوامعمرتبط.
هرگونهجابجاییارزش��ینسبتبههریکازذینفعاناثرمعکوسبربقیهدارد.

هنرمدیریتایجادیکتعادلپایداربینذینفعاناست.
اوقات فراغتتان را چگونه سپری می کنید و به کدامیک از شخصیت های 

علمی، سیاسی، هنری یا فرهنگی عالقمندید؟
اوق��اتفراغتبیش��تربهمطالعهرس��انههایخبری،باغبانیوورزشس��پری
میشود.ازشخصیتهااصوالافرادیکهتاثیرمثبتوکالنبرجامعهبشریو

ملتمادارندموردعالقهواحتراممنهستند.
به مناسبت روز زن چه پیامی  برای بانوان شرکت دارید؟

بندهاصوالاینمناس��بتهاراتلنگ��ریبرایتوجهاف��رادیمیدانمکهوجودیا
جایگاهگروهیرانادیدهمیگیرند.زنانیامردانمطرحترازآنهستندکهیکروز
خاصبهآناختصاصدادهش��ود.بههرحالمنبهاینبخشبزرگجامعهاین
روزراتبری��کمیگویم.پیاممهممنایناس��تکهزنانازآنجهتکهدرنیل
ب��هجایگاههایمهماجتماعیواقتص��ادیتالشمیکنندنبایدهیچحدومرزی
برایخودقایلباشند.امابزرگترینانحرافیکهاینروزهدرجوامعغربیودرحال
توسعهدیدهمیشودتطبیقزنانبامردانتحتعنوانتساویزنومرداستکه
وقتیمطرحمیشودکهاعتقادبهفرودستیزنانباشد.بهنظرمنمدلاصالحشده
ازخانوادههایاصیلمامیتواندبهترینجایگاهرابرایبانوانرقمزند.بهنظربنده

مقایسهوتالشبرایتساویزنومردجفایبزرگیدرحقزناناست.
آیا فرزندانتان به اندازه کارمندانتان از شما حساب می برند؟

ب��اتوجهبهروحیاتواعتقاداتموازآنجاییکهسالهاس��تباهمکارانمتفکرو
فرهیختهس��روکاردارمتصورحساببردنهمکارانبرایممشکلاست.ترجیح
میدهمهمکاراننگرانازدستدادندوستیوعالقهفیمابینباشندتاروبهرو
ش��دنباغضبوتنبیه.حس��اببردنمربوطبهافرادخاطیومتخلفاستکه
معموالدرمحیطهایکاریبسیارمحدوداست.درموردفرزندانمخیلیبهمقطع
سنیمربوطاست.درحالحاضررابطهدوستانهونسبتاخوبیدارم.الزمبهذکر

استکهپسربزرگمنزدیکبه30سالسندارد.

چند س�ال دارید و چند سال اس�ت که در صنعت بانکداری مشغول به 
فعالیت هستید؟

متولدس��ال1349هستموبهطورکلیپنجسالدرصنعتپرداختالکترونیک
تجربهوفعالیتداشتهام.

آیا ازدواج کرده اید؟چند فرزند دارید؟
بله،دوفرزنددختردارم.

هدفتان از پیوستن به ایران کیش چه بود؟
حرکتبهجلونس��بتبهوضعیتقبلیوآمادهش��دنبرایبرداش��تنگامهای

بلندتروموثر.
معاون�ت مال�ی و اداری چه تمهیداتی برای 
بهبود وضعیت ش�غلی پرس�نل در سال جدید 

اندیشیده شده است؟
اقداماتبس��یارمهمیدرحالانجاماست.ازجمله
آنهاتدوینآییننامههایجدیدیاستکهبهامید
خداتاثیراتمثبتیدرشرایطپرسنلعزیزوگرامی

خواهدداشت.
شرکت ایران کیش برای ترویج و گسترش 
توس�ط  الکترونی�ک  پرداخ�ت  از  اس�تفاده 

مشتریان چه راهکارهایی اندیشیده است؟
بهنظربن��دهترویجوگس��ترشفرهنگپرداخت
الکترونیکهدفاصلیمانیست،بلکهآمادهسازی

وتس��هیلاستفادهازپرداختالکترونیکمدنظرایرانکیشاستکهخوشبختانه
باس��رعتدراینراهقدمبرمیداریموامیدواریمایرانکیشتانیمهسالجاری

اینامکانرادردسترستمامیهموطنانعزیزقراردهد.
آی�ا تحریم ها بر صنع�ت پرداخت الکترونیک و به ط�ور ویژه بر درآمد 

شرکت تاثیرگذار بوده  است؟
درخصوصدرآمدنقطهنظریندارم،ولیتغییرنرخارزدرس��ال91تأثیربسیار
زیادیدرهزینههایشرکتداشتهوخواهدداشتکهامیدواریمبابهبوداوضاع

محمد تقی واقف سابقه درخشانی 
در صنعت بانکداری و IT دارد. در نیمه 

اول سال 91 با هدف بهبود وضعیت شرکت و 
حل وفصل مشکالت و موانع مقطعی به  ایران کیش آمد 

و به فاصله کمی تغییرات مهمی  را در مجموعه ایران کیش 
ایجاد کرد. گفت و گویی صمیمانه با مدیرعامل 

شرکت ایران کیش، آقای محمدتقی واقف 
انجام گرفته که مطالعه آن را به همه 

عزیزان توصیه می کنیم

متولد 1349 است و با کوله باری 
از تجربه به ایران کیش آمده 

است. به مناسبت سالگرد تاسیس شرکت 
ایران کیش با ارض اله خدایاری، معاون اداری و مالی 

شرکت مصاحبه ای کوتاه ترتیب داده  ایم که همه 
مخاطبان ماهنامه را به خواندن این مطلب 

دعوت می کنیم

درسالحماسهاقتصادی،کلکشورحرکتروبهجلوداشتهباشد.
آینده طرح شاپرک را چگونه می بینید؟

طرحش��اپرکب��هعبارت��یحرکتبهس��ویاس��تانداردک��ردنوضعیتکلی
صنعتپرداختالکترونیکاس��تواگربستروس��اختارموردنیازآنبهدرستی
فراه��مش��دهوس��ایرعواملموث��ردرای��نصنعتنی��زبهص��ورتهمزمان
تغیی��راتموردنی��ازراایجادنمایند،بهط��ورقطعدرآیندهبهه��دفموردنظر

خواهدرسید.
سیاس�ت های ش�رکت در زمینه افزایش مش�تریان، تعداد مشتریان، 

تعداد دفاتر و افزایش سهم بازار چیست؟
PSPیکیازمزایایاجرایطرحش��اپرکپررنگترکردنجایگاهشرکتهای
اس��تکهایرانکیشباتوجهبهاس��تقاللخودازبانکهاامکانحرکتبهاین
س��ووداش��تنمش��تریانمتعددراداراس��ت.دراین
رابطهوباایجادبس��ترهایمناس��بازجملهاستفاده
ازبس��ترهایجدی��دنرمافزاری،درراس��تایافزایش
س��هامبازاروتعدادمش��تریانبهپیشخواهیمرفت
ودرب��ارهافزایشتع��داددفاترنیزحس��بموردوبه
ص��ورتاقتضاییتصمیمگی��ریخواهدش��دامادر
ح��الحاض��رتغییرخاصیم��دنظرمدیریتارش��د

شرکتنیست.
در آخ�ر، اوق�ات فراغتت�ان را چگونه س�پری 
می کنی�د؟ و به کدامیک از ش�خصیت های علمی، 

سیاسی، هنری یا فرهنگی عالقمندید؟
سفرهایکوتاه،تماشایفیلم،سریالهایتلویزیونی
وورزشه��ایآبیازجملهعالیقمنبرایگذراندن
اوقاتفراغتاست.درموردشخصیتها،بهطورکلیهرشخصیکهقابلیتهای
بیحدوحصرانس��انرابههرنحویبهنمایشگذاشتهباشد،موردعالقهبنده

است.
درانته��اازت��کتکهمکاراندرسراس��رکش��ورکهایرانکیشرادرکس��ب
موفقیتهایگذش��تهوآیندهیاریمیرسانندقدردانینموده،بهترینبهترینها
راب��رایعزیزانموایرانکیشآرزومندم.ازهمکارانمحترمواحدروابطعمومی

نیزبرایهماهنگیاینگفتوگوسپاسگزارم.

ارض اله خدایاری، معاون اداری و مالی

ت�روی�ج و گس��ترش فره��نگ 
پرداخت الکترونیک هدف اصلی ما 
نیست، بلکه آماده سازی و تسهیل 
استفاده از پرداخت الکترونیک مد 

نظر ایران کیش است
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پروسه راه اندازی شرکت چگونه آغاز شد و در چه تاریخی بود؟
ایدهتاسیسشرکتایرانکیشدرسال81توسطمدیرانارشدشرکتخدمات
انفورماتیکوملیانفورماتیکمطرحشدوقراربوداینشرکتصدورکارتهای

اعتباریباالگوهایبینالمللیراانجامدهد.
دراینراس��تافازهایمطالعاتی،امکانس��نجیفنیوعلمیبسیارزیادیانجام
ش��دوپسازثبتش��رکتدرفرودین82درهمانس��الاولینکارتاعتباری
ب��ارعایتکلیهالگوهایبینالمللیواس��تانداردصادرش��دامادرش��هریور83
درحالیک��هکلیهبس��ترهایصدورآمادهش��دهبودبابخش��نامهبانکمرکزی
ش��رکتهاازانجامعملیاتاعتبارسنجیوصدورسیستماتیکمنعشدندوفقط
تحتش��رایطیمیتوانس��تندصدورفیزیکیانجامدهن��د.ازآنبهبعدمباحث
مربوطبهPSPمطرحشدوشرکتهادرصددتهیهوتدارکپایانههایفروش
وتهیهنرمافزارهایمربوطهبرآمدند.بهعنواناولیندفتربهغیرازجزیرهکیش

کهمحلثبتشرکتبود،دفترگیالندرخرداد1386افتتاحشد.
اولین قرارداد با بانک صادرات چگونه محقق شد؟

درس��ال82ق��راربودش��رکتایرانکی��شبهعنوانش��رکتاعتبارس��نجیو
ص��دورکارتب��رایبان��کصادراتفعالی��تکندواولی��نق��رارداد،درفازاول
،chargeback،ش��املص��دورکارت،ص��دورصورتحس��ابهایمش��تریان
گزارشدهیتراکنشهاوکالس��نتربود،درفازهایبعدیقراربوداعتبارس��نجی
وص��دورسیس��تماتیککارتنی��زب��رعهدهش��رکتباش��دک��هدرنیم��هراه

متوقفماند.

فرهاد وکیلیان، 
معاون توسعه بازار، از مدیران 

قدیمی شرکت ایران کیش بوده و در طول 
یک دهه گذشته با تالش شبانه روزی خود در 

تحقق اهداف شرکت نقش ویژه ای داشته است. در 
خصوص نحوه شکل گیری شرکت و مسیر پر 

فراز و نشیب پیموده شده، گفت و گویی 
صورت گرفته که مطالعه آن را به 

همکاران توصیه می کنیم

 فرهاد وکیلیان، معاون توسعه بازار

آیا بعد از گذشت چندین سال از این همکاری راضی هستید؟
بانکصادراتهموارهبهعنوانبزرگترینمش��تریش��رکتمطرحبودهاس��ت
وطبیعت��اازهم��کاریباکلی��هبانکهابهخودمیبالی��موافتخارمیکنیمکه

درخدمتجامعهبانکداریکشورهستیم.
اولین قرارداد نصب چند دستگاه POS بوده است؟

ابت��دای��کق��رارداداولی��هتنظی��مومابق��یقرارداده��اب��هص��ورتالحاقی��ه
ب��هق��رارداداصل��یاضاف��هش��دوط��یآننص��ب30ه��زارپایانهف��روش

مطرحبود.
در س�ال 1382 فضای پرداخت الکترونیک در کش�ور چگونه بود؟ آیا 

بسترهای قانونی و حقوقی در آن زمان آماده بود؟
تقریب��اآح��ادجامعهبااینمقولهبیگانهبودندوبههی��چعنواناعتمادیبهاین
سیس��تمنداش��تندوفقطش��رکتایرانکیشوتجارتالکترونیکپارسیاندر
صحنهرقابتحضورداش��تندولیاولینپایانهفروشنصبش��دهتوسطشرکت
پایانهفروشازنوعپرستودلتا21بودوابعادبزرگیداشتکهبعدهاتعداد400
عددآندرتهراننصبشدوحاصلآنحدود17تراکنشخریدبودکهفقطبا

کارتهایاعتباریمیسربود.
ازلحاظبس��ترهایقانونیوحقوقی،برایمراجعقانونگذارنیزمسالهمبهمبود
ول��یدرنهایتباهمکاریوصبوریهایواحدهایقانونگذار،صنعتپرداخت

الکترونیکبهوضعیتکنونیدرکشوررسید.
در پایان مهم ترین دستاوردهای شرکت در طول این چند سال از نظر 

شما چه بوده است؟
ب��هعنوانعضوکوچکیازخانوادهبزرگایرانکیش،بهنظرمنورودبهبورس

اوراقبهادارازمهمتریندستاوردهایشرکتبودهاست.

 تحوالت اقتصادى و پرداخت الكترونيك
حتمابرایش��ماهمپیشآمدهوقتیواردیکفروشگاهیامغازهمیشویدوقصدپرداختدارید
باتعدادیدس��تگاهکارتخوانمواجهش��ویدکههرکداممتعلقبهیکبانکاست.بانکهادر
رقابتبایکدیگربرایجذبمنابعبیش��تر،تالشمیکنندسهمبیشتریازبازارتراکنشهارااز
آنخودکنندودراینراهباروشهایمختلفازجایزهدادنبهصاحبانکارتخوانهاگرفتهتا
قرعهکش��یهایمتنوعبرایصاحبانکارتهایبانکیمیکوشندمشتریانبیشتریجذبکنند.
اماحقیقتایناستکهوجودکارتخوانهایمختلفنهتنهاچهرهفروشگاههارازشتکردهو
باعثس��ردرگمیمشتریانشدهبلکهنظارتبانکمرکزیبرسیستمبانکیراسختترکردهو
حتیامکانپولشویییاسرقتاطالعاتکاربرانرابهشدتافزایشدادهاست.برهمیناساس
بانکمرکزیجمهوریاس��المیایراندرماده21بس��تهسیاس��تی90آوردهاست:»بهمنظور
س��اماندهيپایانهه��ايپذیرشکارتهايبانک��يوفراهمآوردنامکاننظ��ارتموثرمطابق
ب��اضوابطيکهبهتاییدرییسکلبانکمرکزيمیرس��د،ش��بکهالکترونیکپرداختکارتی
(ش��اپرک)ایجادميگردد.بانکهامکلفندتاپایانس��ال1390تمام��يامورمربوطبهپذیرش
کارتهايبانکيدرمراکزفروشکاالوارایهخدماترابهارایهدهندگانخدماتپرداختعضو

شبکهالکترونیکيپایانههايکارتيواگذارنمودهودرشبکهمزبورمشارکتنمایند.«
دراینمادهبهوضوحهدفازشبکهالکترونیکپرداختکارتي،ساماندهيپایانههايپذیرشکارتهاي
بانکيوفراهمآوردنامکاننظارتموثربانکمرکزیذکرشدهوباتوجهبهشلوغیشدیدشتابدر
زمانواریزیارانههاینقدیونیزساماندهیوضعیتنابسامانشبکهپایانههایفروش،ضرورتایجاد
سوییچجدیدیتحتنظارتبانکمرکزیاحساسمیشدکهدرراستایتحققاینمهمپسازماهها
تالش،»شاپرک«بامشارکتبانکهایکشوردردیماه90تاسیسشد.اتصالآزمایشیPSPهابه
اینش��بکهازفروردینماه91بهطوررسمیآغازودرآبان91کاراتصالتمامیشرکتهایPSPبه
اینشبکهپایانپذیرفت.درفضایجدید،شرکتهایPSPتوانمندتر،باافزایشچندینبرابریرشد
گردشمالیدرنتیجهساماندهیبازاروکسبسهمبازاربیشترروبروخواهندبود.نخستینپیامداجرای
طرحشاپرکدرجریانواریزیارانههایآذرماه91خودرانشاندادکهشبکهبانکیکشورکمترینموارد

اختاللومغایرترادراینمدتنسبتبهموعدواریزیارانههادرآبانماهشاهدبود.
منبع

 روابطعمومیشرکتایرانکیش

News Report
گزارش خبرى

امور روابـط عمومى و تبلـيغات       

منبع
روابطعمومیشرکتایرانکیش

61درصد به 36 درصد؛ نسبت استفاده مردم از خودپرداز 
به كارتخوان تا پايان آذرماه 91 

توزی��عیارانهه��اوافزای��شقدرتخری��دمردمهمراهب��اافزایش
فرهنگاس��تفادهازابزارالکترونیکمنجربهرش��د58/4درصدی
تراکنشهایانجامشدهتوسطتجهیزاتالکترونیکنسبتبهمدت

مشابهدرسالگذشتهشدهاست.
مجموعتراکنشهایانجامشدهتوسطتجهیزاتالکترونیکبانکی
(شبکهخودپرداز،پایانههایفروشگاهیوپایانههایشعب)تاآذر91،
بالغبرچهارمیلیاردو740میلیونو735هزارتراکنشبودهکهیک
میلی��اردو748میلیونو69هزارتراکنش،یعنیبیشاز58درصد،
نسبتبهمدتمشابهسالقبل(پایانآذرماه90)رشدداشتهاست.
تعدادتراکنشهایانجامش��دهبرخودپردازش��بکهبانکیتاپایان
آذرم��اه91،بیشازدومیلیاردو899میلیونو555هزارتراکنش
بودهکهنسبتبهتراکنشهایمدتمشابهسالقبل(پایانآذرماه

90)بیشاز44درصدرشدداشتهاست.
همچنینتعدادتراکنشپایانههایفروش��گاهیتاپایانآذرماه91
بی��شازی��کمیلیاردو709میلی��ونو620ه��زارتراکنشبوده
کهنس��بتبه863میلیونو51هزارتراکنشانجامش��دهتوس��ط
کارتخوانتاپایانآذرماه90حدود98درصدرشدنشانمیدهد.

ارقامباالهمچنیننش��انمیدهدنسبتاس��تفادهازخودپردازهابه
پایانههایفروشگاهیحدود61به36درصدبودهاست.اینشاخص
ت��اپایانآذرماه90برابر67به29درصدبودهوحاکیازآناس��ت
کهجامعهبهسمتاستفادهازپایانههایفروشگاهیپیشمیرود.

افزايش 50 درصدى تراكنش ها 
با ترويج فرهنگ پرداخت الكترونيك
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امور روابـط عمومى و تبلـيغات      
I n f o g r a p h i e
اينفوگــرافى

بانكدارى موبايلى 
انقالبى در صنعت پرداخت الكترونيك

موفقیت های بانکداری موبایلی

طبق برآورد صورت گرفته %20.4 از افراد کارهای بانکی خود را با موبایل انجام می دهند که این رقم در سال 2010، 9.7 % بوده است (بریتانیا)

از عملیات بانکداری موبایلی 
استفاده می کنند (بریتانیا)

20/4 درصد

بانک های بریتانیا پیش بینی می کنند که 
تمام مشتریان آن ها از برخی شیوه های 
بانکداری موبایلی تا س�ال 2017 بهره 

خواهند برد (بریتانیا)

30 % از هشدارها در عرض 10 دقیقه به عنوان کالهبرداری مسجل شده اند
تماس با مشتری ظرف مدت 30 ثانیه از تراکنش مشکوک

50 % کاهش زیان بانکی 
35 % کاهش کالهبرداری های کلی بانکی

52 % خواستار تنوع بیشتر خدمات آنالین هستند
32 % درخواست اپلیکیشن های موبایلی بیشتری دارند 

31 % خواستار خدمات شخصی بیشتر هستند

67 درصد

کاهش کالهبرداری

در بریتانیا

عالقه من�د ب�ه اس�تفاده از خدم�ات بانک�داری 
موبایلی هستند (ایاالت متحده آمریکا/بریتانیا)

58 % کاهش در تماس های ورودی اشتباه
39 % افزایش دسترسی مشتریان به مدیر مجموعه در تماس اول 

75 % استفاده از سلف سرویس برای پرداخت 
97 % رضایت از خدمات دریافتی

48 % عالقمند به سازمان دهی عادات و مکان های خرید توسط بانکداری 
موبایلی هستند

46 % عالقمند به بهبود امنیت اتصال و تراکنش هستند 
38 % عالقمند به سرعت اتصال باالتر هستند 

58 درصد

بهبود خدمات مشتری 

در ایاالت متحده آمریکا

بی�ن س�نین 16 ال�ی 35 س�ال تمای�ل به 
اس�تفاده از موبایل برای عملیات بانکداری 

خود دارند (ایاالت متحده آمریکا/بریتانیا)

یک سوم افراد

مسایل ارتباطی 72 % از کاربران موبایل معتقدند که بانکداری موبایلی به دلیل مسایل کالهبرداری ایمن نیست (بریتانیا)

از مدیران نظام بانکی آمریکا، بانکداری 
موبایلی را یک اولویت می دانند (ایاالت 

متحده آمریکا)

38 درصد

معتقدند که بزرگترین مش�کالت موجود 
مرب�وط ب�ه تکنول�وژی اس�ت (ای�االت 

متحده آمریکا/بریتانیا)

62 درصد

مش�کالت ارتباط�ی بانک�داری را تجرب�ه 
کرده اند (ایاالت متحده آمریکا/بریتانیا)

45 درصد

موبایلی بانکداری از نفر میلیارد تاسال2017،یک پیشبینیمیشودکه
استفادهکنند.درحالحاضربانکداریموبایلیبهیکروشضروریبرای
بسیاریازماتبدیلشدهاست؛اگرچهشکافبزرگیبینآنچهکهمشتریان
ازخدماتبانکداریموبایلیانتظاردارندباآنچهکهبانکهاارایهمیدهند
وجوددارداماهمسوکردنایندومیتواندمنافعزیادیبرایمشتریوبانک

بههمراهداشتهباشد.

منبع
 FICO Market Survey 2012

تقاضا برای موبایل

عالیق مشتری
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R e p o r t
گــــزارش

آرزو طهماسبى
امور نظارت و بازرسى    

جامعه هدف: پذیرندگان شهر تهران 
جامعهیآمارياینطرحش��املتماميپذیرندگانمناطقمختلفتهراناست.
برایانتخابحجمنمونهازروشنمونهگیریطبقهایاستفادهشدهاست.دلیل
اینامرویژگیهاییکسانافرادهرمنطقهبودهومناطقمختلفبهعنوانطبقه
وپذیرندهبهعنوانواحدفهرس��تبرداریانتخابش��دهاست.باتوجهبهاینکه
حج��مجامعهانتخابیدرایننمونهگیریمش��خصب��وده،ازفرمولکوکرانبا

حجمجامعهمعلوماستفادهشدهاست.

ارايه گزارش 

تحليلى از  وضعيت 

ايران كيش در سطح 

استان تهران

یکي از اصول اساسي برنامه ریزي در جهان معاصر توجه به انتظارات و خواسته هاي 
ذینفعان مختلف است. با توجه به پیچیدگي نظام مدیریتي و وجود ارتباطات مختلف 
و قرارگی�ري در ش�بکه وس�یعي از ذینفع�ان، طراح�ي و س�ازماندهي مکانیزم هاي 
اخذ بازخوردها همچنین خواس�ته ها و انتظارات از اهمیت بس�یاري برخوردار اس�ت. 
بنابراین هنگامي برنامه ریزي، اصولي و اثربخش  خواهد بود که با توجه به انتظارات 
و خواسته هاي ذینفعان مختلف طراحي و اجرا شود. بر این اساس طرح حاضر به نظرسنجي و بررسی 
نیازه�ای دارن�دگان پایانه ه�ای  فروش در اس�تان تهران پرداخته ک�ه در آن ش�ناخت و اولویت بندي 

انتظارات و خواسته هاي آنان یکي از اولویت های ساختار ارایه خدمات است.
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نمودار 1: ارزیابی رضایت پذیرندگان از سرعت کارتخوان به تفکیک بانک در استان تهران

مقایسـه سـرعت تراکنش کارتخـوان ایران کیـش در دو بانک 
صادرات و سپه

سرعتانجامعملیاتتراکنشپایانهایرانکیشدردوبانکصادراتوسپه

بیشترینمیزانرضایتازسرعتانجامعملیاتتراکنشبا46/8درصدمتعلقبهبانکصادراتاست.

کمترینمیزانرضایتازسرعتانجامعملیاتتراکنشبا30/8درصدمتعلقبهبانکسپهاست.

 براس��اسنمودارش��ماره1،بهصورتتوصیفی،رضایتپذیرندگانازس��رعت
کارتخوانبانکصادراتبیشتربودهوطبقآزمونآماریانجامشدهنیزارزیابی
رضایتپذیرندگانازس��رعتکارتخوانبابانکموردبررسیارتباطمعنیداری
دارد.باتوجهبهمیانگینرتبههاکهدرزیرستونمیانگینرتبهایآمده،مشاهده
میش��ودکهاینآمارهبرایبانکصادراتبیشترازبانکس��پهاست.بنابراین
ازآنجاکههدفش��رکتایرانکیشافزایشتعدادمشتریاناست،بایداقدامات
مقتضیجه��تباالبردنرضایتپذیرندگانازس��رعتبهطورکلیوبهصورت

خاصدربانکسپهانجامگیرد.



میانگینرتبهایتعداد

سرعت
309504.26بانکسپه

764550.24بانکصادرات

ارزیابی رضایت پذیرندگان از آموزش ارایه شده توسط پشتیبانان 
شرکت ایران کیش
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نمودار 2: ارزیابی رضایت پذیرندگان از آموزش ارایه شده به آن ها

نتایج
پذیرندگاناستانتهرانازآموزشارایهشدهدرزمینهخریدوپرداختقبض
ارزیاب��یمطلوبیدارندبنابراینسیاس��تکلیحفظموقعیتموجودوس��عیبر

ارتقایاینشاخصهااست.
پذیرندگاناستانتهرانازآموزشارایهشدهدرگزارشگیریارزیابینامطلوبی

دارندبنابرایندرراستایارتقایاینامربایدتالشبیشتریصورتگیرد.

ارزیابی شاخص های مهم بررسی شده در استان تهران در یک نگاه 
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نمودار 3: ارزیابی رضایت پذیرندگان از شاخص های مهم مورد بررسی در استان تهران 

د

نتایج
براس��اسنمودارش��ماره3ومقایس��هش��اخصهایمختلفبای��داقدامات
مقتضیجهتساماندهیوبرنامهریزیدقیقتردررابطهباپخشرولوکاهش

مشکالتنرمافزاریصورتپذیرد.
پیش��نهادمیشودکهتعدادرولکهدراختیارپذیرندگانمحترمقرارمیگیرد
براس��استعدادتراکنشیانوعصنفپذیرندهتعیینش��ودتاپذیرندگاندارای

تراکنشزیادباکمبودرولمواجهنشوند.

مقایسه خدمات ایران کیش با رقبا
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نمودار 4: درصد دس�تگاه های کارتخوان موجود در کنار دس�تگاه های ایران کیش در استان 

تهران (در نمونه انتخابی)

ب��اتوج��هبهنتای��جحاصل،بان��کملت(ازلح��اظتع��داد)مهمترینرقیب
ایرانکیشمحسوبمیشود.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

فرقي ندارد 
ن كيش ضعيفتر
ران كيش بهتر

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
00%

حتي كار با 
نو دستگاه

76%

ايران 19%

اير 5%

راح
من

گزارش
تراكنش

54%

44%

2%

مراحل
اخذشارژ

37%

60%

15%

سرعت
انجام 

عمليات 
تراكنش
21%

65%

15%

ميزان
مغايرت

91%

6%

3%

خدمات 
پشتيباني

64%

14%

22%
 

نمودار 5: مقایسه عملکرد کارتخوان ایران کیش با رقبا

نتایج
نمودارش��ماره5حاکیازآناس��تکهایرانکیشبرایحفظوارتقایجایگاه
خوددرصنعتپرداختالکترونیکبایدخدماتخوددرزمینههایذیلرابهبود

بخشد:
افزایشسرعتانجامعملیاتتراکنش

آسانترنمودنمراحلاخذشارژ
بهبودسیستمگزارشگیری(فراهمشدنامکانارایهصورتحساب،گزارشات
روزانهبراساستاریخموردنظرپذیرندهوامکاندریافت10گردشآخرحساب)
نتایجایننیازسنجیحاکیازآناستکهافزایشسرعتانجامعملیاتتراکنش
مهمتریننیازازدیدگاهپاس��خگویانمحسوبميش��ود.توجهبهآساننمودن
مراحلاخذش��ارژ،بهبودسیستمگزارشگیری،ساماندهیوبرنامهریزیخدمات
پش��تیبانیوتوزیعبهموق��عرولازدیگرنیازهايپذیرندگانتهرانمحس��وب
ميش��ودکهبرایجلبرضایتبیشترمش��تریانعزیزایناموربایددراولویت

کاریشرکتایرانکیشقرارگیرد.

منوی دستگاه
تراکنش
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محورهای مطالعاتی ماهنامه «یاریاران»
براس��اسبرنامههایواحدرواب��طعمومیباهدفمانیتورین��گاخبارووقایع
پرداخ��تالکترونیکدرایرانوجهانودرراس��تایمقایس��هوضعیتپرداخت
کش��ورباوضعیتجهانی،حدود310مقالهوگزارشتحلیلیباموضوعاتذیل

موردمطالعهقرارگرفتهودرماهنامه»یاریاران«بهچاپرسیدهاست.
معرفیفناوریهاینوینپرداختالکترونیک

معرفیخدماتنوینبانکی
گزارشوضعیتآماریپرداختالکترونیکدرایرانوجهان

روشهایایجادارتباطوبرخوردبامش��تریوطریقهوفادارکردنمشتریان
بهسازمان

بررسیونقدآثارحقوقی،اقتصادی،تجاری،سیاسیو...بعدازورودفناوری
جدید

بررس��یونق��دروشهایپیش��رودرزمین��هبازاریابیدرصنع��تپرداخت
الکترونیک

مطالعهPSPهایبزرگبینالمللیوبررسیساختار،روشهاواستراتژیهای
کاریاینشرکتها

دراینمیانعالوهبرواحدروابطعمومیتقریباتمامواحدهانظیرطرحوبرنامه،
س��ازمانوروشها،نظارتوبازرس��ی،حقوقی،مالی،اداری،امورمش��تریانو
دفاتراستانیدرتهیهمطالبماهنامهمشارکتداشتهوهموارهاینمطالبمورد

استقبالسایتهاوخبرگزاریهایمعتبرقرارگرفتهاست.

مشترکان و مخاطبان «یاریاران» چه کسانی هستند
رسانه هابیشاز20روزنامهوسایتنظیرسایتهایسنا،بانکداریالکترونیک،
بیم��ا،بینا،اعتبار،ویواننی��وز،تجارتپرس،موج،خبرگزاریایرنا،ایلناوفارسو

روزنامههایاقتصادپویا،عصرارتباط،دنیایاقتصاد،جهاناقتصاد،ابرار

درنشریهباشند.انتشاراینقبیلمطالببهویژهقبلازعقدقرارداد
وهنگامانجاممذاکرهبامشتریانوبانکهابرایتاثیرگذاریبیشتر

حایزاهمیتاست.

نقاط ضعف و قوت نسخه های کاغذی و دیجیتال ماهنامه
باآنکهس��الهاازورودبهعصرارتباط��اتواطالعاتمیگذرد،
متاس��فانهمطالعهالکترونیکدرمیانایرانیانبابنش��دهاست.تا
ش��هریورسالگذش��تهبهطورهمزماننس��خهکاغذیودیجیتال
ماهنام��هدراختی��ارعالقمندانقرارمیگرفتامامدتیاس��تکه
انتش��ارکاغذیآنمتوقفشدهاست.بههمیندلیلارزیابیدقیقی
ازمیزاناس��تقبالوجودن��دارداماتعدادنامههایدریافتش��دهاز
س��ازمانهاونهادهایمربوطهدرمقایس��هباگذشتهکاهشیافته

است.
طبقنظرسنجیازمخاطبان،مطالعهکاغذیوالکترونیکهریک
داراینق��اطضع��فوقوتمخصوصبهخودهس��تند.برایمثال
دستگاههایدیجیتالازشبیهس��ازیویژگیهایلمسیکتابهای
س��نتیعاجزب��ودهونمیتوانندتجربهایمش��ابهبیافرینند.ممکن
اس��تبرایش��ماپیشآمدهباش��دکهکتابکاغذیخواندهباشید
وبهیادبخش��یازآنبیفتیدوبالفاصلهبهیادآوریدکهعبارتدر
س��متراستیاچپ،اوایلیااواخرصفحهبودیاحتیممکناست
ل��کرویصفحهکتابی��اخطیکهزیرعبارتکش��یدهبودیدیا
حاشیهنویسیآنرابهیادآورید،اماکتابخوانهاواپلیکیشنهاهنوز
نتوانستهاندچنینتجربهایرابهصورتالکترونیکشبیهسازیکنند.
ازطرفدیگرماروییکتبلتیاکتابخوانمیتوانیمصدهاکتاب
ومطلبالکترونیکذخیرهکردهوباخودبهس��فرببریموهرزمان
کهخواس��تیمازآناستفادهکنیم.همچنینازپابرجاماندندرختان

خرسندباشیم.
براساسنظرسنجیانجامشدهتوسطگروهمطالعاتیصنعتکتاب
(BISG)،مردمهنوزکتابهایچاپیرامیخوانند،امادرچندسال
اخیرمخاطبانکتابهاومجالتالکترونیکرش��دزیادیداشتهو
وفاداریبهکتابهایالکترونیکافزایشیافتهاس��ت.هنگامیکه
مردمش��روعبهاستفادهازکتابهایالکترونیکمیکنند،بهتوقف
استفادهازآنفکرهمنمیکنند.جالباستبدانیدتابهحالبیشتر
ازصدتحقیقعلمیدراینموردانجامش��دهاست،تحقیقاتپیش
ازس��ال1992نشانمیدادندکهمطالعهازصفحاتنمایشنسبت
بهکاغذ،بهمراتبکندتربودهوکیفیتپایینتریدارداماتحقیقات

،PSPفعـاالن صنعـت پرداخـتتمامیمدیرانوکارشناس��انش��رکتهای
موسس��اتمالیواعتباری،ش��رکتهایفعالدرحوزهخدم��اتپولیومالی،
روابطعمومیبانکهاوش��رکتهایبزرگنظیرتجارتالکترونیکپارس��یان،

بهپرداختملت،انیاک،توسن،تعاونیاعتباریایرانخودرو،اینفوتکو...
بانک مرکزیرییس،قائممقام،مدیرانومعاونان

بانک هـاکلیهمدیرانعام��لواعضایهیاتمدیره،مدیرانمیانیوارش��د،
اداراتوشعبمنتخبتمامبانکهایدولتیوخصوصیکشور

«یاریاران» چه اهدافی را دنبال می کند
 ایجاد مزیت رقابتی بـرای ایران کیشماهنامهیاریارانبهعنوان»اولینماهنامه
تخصصیصنعتپرداختالکترونیک«یکمزیترقابتیمحس��وبمیشودکه

تداعیکنندهتخصصومهارتعلمیباالیشرکتایرانکیشاست.
کاهش هزینه آموزشانتخابموضوعاتمناس��بوبروزوتش��ویقپرس��نل
بهمطالعهآننهتنهاس��رانهمطالعهپرسنلش��رکتراافزایشدادهبلکهموجب

کاهشهزینههایآموزشپرسنلنیزمیشود.
افزایش تبلیغاتهرچندممکناستتاثیرتبلیغاتماهنامهدرکوتاهمدتقابل
اندازهگیرینباشداماتکرارنامولوگویشرکتهمچنینناموتصویرمدیرانو
صاحبنظرانش��رکتازطریقرسانههایعمومی،ذهنیتمثبتدرمخاطبان

شرکتایجادخواهدکرد.
سـودآوری مالیباحمایتمدیرانش��رکتازمطالب»یاریاران«واس��تفاده
ازنتایجتحقیقاتدرقالبطرحپیش��نهادیمیتوانبهس��ودآوریهرچهبیشتر

شرکتکمککرد.
تسـهیل بازاریابیاس��تقبالبانکهایمختلفبهویژههمکارانش��رکتاز
مطالبمنتش��رهدرنش��ریهوقدرتاقناعوتاثیرگذاریمطالبمکتوبموجب
ش��دهکههمکارانبازاریابیهموارهمتقاضیانتشارمطالبتخصصیحوزهخود

نـــسخه كاغذى يا ديجيتال
بــه مناسبت چهارمين سال انتشار ماهنامه  «يـاريـاران»

اولین ماهنامه تخصصی صنعت پرداخت الکترونیک با عنوان «یار یاران» در فروردین سال 89 توسط واحد روابط عمومی و تبلیغات شرکت ایران کیش 
منتشر شد. تاکنون سی و شش شماره از این ماهنامه مطابق با جدیدترین و مهمترین مسایل مربوط به صنعت پرداخت در ایران و جهان انتشار یافته 
است. این نشریه در طی این چند سال مورد توجه کارشناسان و دست اندر کاران قرار گرفته به طوري که سایت بانکداري الکترونیک انتشار آن  را یکي 
از هش�ت رویداد مهم در صنعت پرداخت کش�ور در س�ال 1389 عنوان کرد. این نش�ریه تا ش�هریورماه 91 به صورت نسخه کاغذی چاپ و در اختیار 
مخاطبان قرار می گرفت اما با تعیین سیاس�ت های ش�رکت، انتشار نسخه کاغذی ماهنامه متوقف شد و نسخه دیجیتال آن در راستای گسترش دانش 
عمومي و به دلیل درخواست هاي مکرر، به طور رایگان در سایت شرکت و به آدرس اینترنتی www.irankish-co.ir در دسترس عموم قرار داده شد. 

جدی��دنش��انمیدهد،گرچههنوزم��ردممطالعهکاغذیراترجی��حمیدهنداما
عالقهآنهابهمطالعهدیجیتالبیشترشدهاست.ازاینروواحدروابطعمومیدر
نظردارددرآیندهاینهچنداندورباارایهراهکارهاینوآورانهوطراحیمناس��ب
برایس��هولتدرمطالعه،فرهنگمطالعهالکترونیکبهش��یوهدرسترادرمیان

مخاطبانخودافزایشدهد.

سپاس از ...
شایس��تهاس��تازتمامس��ازمانهاونهادهاییکهدرطولاینسالهاباارسال
پی��ام،ماراموردلطفوعنایتخودقراردادندتش��کروقدرانیکنیم.ش��ایداگر
همراهیاینعزیزاننبودتیراژآخرینش��مارههایماهنامهبهپنجهزارنسخهدر

ماهنمیرسید.
بانک هایدی،اقتصادنوین،س��په،ملیتبریز،ملت،تات،تجارت،دی،مسکن،
کش��اورزی،رویالبانکباکو،صادراتاس��تانفارس،س��رمایه،توس��عهتعاون،

صادرات،پاسارگاد،بانکشهر،حکمتایرانیان،سپهاصفهان
شرکت هایتجارتالکترونیکپارسیان،اینفوتک،اعتبارسنجیایرانیان،توسن،
مرک��زفابا،ماش��ینهایاداریخوارزمی،مهرپرداز،طرحن��گار،دادهورزییکتا،
خدماتانفورماتیک،پرداختالکترونیکس��امان،انیاک،کاچیران،هدی،سایان
کارت،ادارهکلمدیری��تریس��ک،بهس��انرایان،فناوریاطالعاتوتوس��عه
برنامهریزی،وزارتراهوشهرس��ازی،پس��تبانکایران،ش��رکتنفت،شرکت

مخابرات،تجارتالکترونیکسرمایه،سازمانتامیناجتماعی
روزنامه و س�ایت های خبریروزنامهدنی��ایاقتصاد،اقتصادپویا،عصرارتباط،

سایتبیما،تجارتپرس،ویوانیوز،تابناک،همشهری،تفاهم

امور روابـط عمومى و تبلـيغات      
N o t e

يـادداشـت

دستگاه های دیجیتال از شبیه سازی 
ویژگی های لمسی کتاب های سنتی 
عاج�ز ب�وده و نمی توانند تجربه ای 

مشابه بیافرینند
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  MNETدر س�ال 1985، همزم�ان با پیدایش Chase Paymentech
MBank ش�روع به فعالیت کرد. این ش�رکت در س�ال 1989 به عنوان 
بهترین شرکت ارایه دهنده خدمات پذیرنده انتخاب شد. به دلیل خدمات 
نوین و نقش موثر این ش�رکت در تح�ول صنعت پرداخت الکترونیک به 

معرفی خدمات و محصوالت ارایه شده توسط این شرکت پرداخته ایم.

Chase Paymentech تاریخچه شرکت
Chase Paymentechتوسط JL McKay تهیهکنندهنرمافزارکارتاعتباری
درتگزاسآمریکاگس��ترشیافتتابرندPaymentechدرسال1996شکل
گیرد.درسالChase Paymentech،1997بهعنوانسرمایهگذاریمشترک

بینخدماتپذیرندگانChaseوشرکتFirst Dataبهوجودآمد.
Chase Paymentechاولی��ندفت��راروپای��یخ��ودرادرس��ال2004در

JPMorganوFirst Data،2008دوبلی��نایرلن��دافتت��احک��رد.درس��ال
اع��المکردندک��هس��رمایهگذاریمش��ترکآنهاروب��هاتماماس��توازآن
پ��سChase Paymentechارایهدهن��دهخدم��اتپذیرن��ده،ش��رکتتابعه

شد.درصورتیکهقراردادزودترازموعدفسخشودبستهبهنوعپایانهمورداجاره
هزینهلغوقرارداداز350دالربهباالخواهدبود.

Chase Paymentech محصوالت و خدمات شرکت
اینشرکتانواعمختلفیازروشهایپرداختالکترونیکموردنیازهرکسبوکاررا
ارایهمیدهد.انواعمشاغلمانندخردهفروشی،تجارتالکترونیک،رستوران،مسکن،
ارایهدهندهخدماتپیمانکاری،مضامیندیجیتال،کارگزاریهایدولتیو...میتوانند

ازروشهایپرداختاینشرکتبهرهمندشوند.خدماتاینشرکتعبارتنداز:
   (Payment Gateway)درگاهپرداخت 

 پایانههایمجازی
 (iTerminal)پایانههایاینترنتی 

 پایانههایفروش
 کارتهایاعتباریوپیشپرداختی

 پایانههایبیسیم
 پرداختاینترنتیوابزارپایانهمجازی

 کارتهایپیشپرداختینظیرکارتهدیهوکارتتبلیغاتی
 پ��ردازشحجموس��یعیازان��واعپرداختهانظی��رواحدپول

بینالمللیوچکالکترونیک

Chase Paymentech روش های پرداخت شرکت
 تجارتالکترونیک

 پرداختباپایانهفروش
 پرداختهایموبایلی

 پرداختهایبینالمللی
 پرداختهایدورهای

 Chaseروش هـای پرداخـت آنالیـن شـرکت
Paymentech
 پایانهمجازی
 درگاهپرداخت

 فروشگاههایوب
PayPal 

Chase Paymentechانواع پایانه فروش شرکت
 Hypercom Optimum T4220, Ingenico 5100,:اینترن��تباندپه��ن 

VeriFone VX 510 Dual Comm

 VeriFone VX 610, Mobile payment:پایانههایبیسیم 
VeriFone VX 810 Duet, VeriFone VX 570:پایانهپرسرعت 

NBS 5600:پایانههایبیسیمدامنهبلند 
Ingenico 7780, NBS 5700:پایانههایقابلحملونقلدامنهکوتاه 

Hypercom T7 Plus Series 

Hypercom Optimum T4205 
Hypercom Optimum T4210 

Chase Paymentech خدمات پشتیبانی شرکت
1. فعال س�ازی حس�اب پذیرندهحس��ابپذیرندهحسابیاس��تکهامکان

JPMorgan Chase Bankشد.

Chase Paymentechیکبانکنیستبلکهشرکتارایهدهندهخدماتپرداخت

بهپذیرندگانوعضوانجمنکارتVisaوMasterCardاس��ت.اینش��رکتبا
28سالسابقه(ازسال1985تاکنون)بهارایهراهحلهایپرداختامنوسریعبه
پذیرندگانمیپردازد.همچنینروشهایپرداختچندگانهنظیرکارتهایاعتباری
وپیشپرداخت��ی،کارتهایهدیه،پرداختهایبینالمللیوچکهایالکترونیک
ب��هپذیرندگانارایهمیدهد.تقریبا50درصدازکلتراکنشهایاینترنتیتوس��ط
اینش��رکتصورتمیگیردوتواناییانجامتراکنشدربی��شاز130واحدپول
رادارد.ای��نش��رکتبیشاز900تراکنشدرثانیهداش��تهودرس��ال6،2011
سالمتوالیبهعنوانبهترینشرکتپردازشگرپرداختانتخابشدهاست.درسال
409.7،2009میلیارددالرتراکنشباکارتهایبانکیداشتهو18میلیاردتراکنش
توس��طاینش��رکتصورتگرفتهاس��ت.بانکهایعاملاینشرکتعبارتنداز:

.JPMorgan Chase، Lomas Bank Corp، Scotiabank

طولقراردادهرپایانهفروشاینش��رکتسهسالاست.اگراینقراردادتوسط
هریکازدوطرفمعاملهفس��خنشود،بهصورتخودکاریکسالهتمدیدخواهد

پذی��رشکارته��ایاعتب��اری،نق��دی،هدیهوان��واعدیگ��ریازروشهای
پرداخ��تتجارتالکترونی��کرابرایپذیرن��دگانامکانپذیرمیس��ازد.بخش
خدماتمش��تریاناینش��رکتمس��وولفعالسازیحس��ابپذیرندگاناست.
بااس��تفادهازدفترتسویهحس��اباتوماتیکیاسیس��تمFedWire،اینشرکت
MasterCard،Visa،DinerCard/Carte،اعتبارمال��یرابهحس��ابهای
Blanche،DiscoverوJCBکهتوس��طمش��تریانانتخابمیش��ود،ارسال

میکند.
2. نصب و راه اندازی محصوالت  جهتنصبوفعالس��ازیمحصوالتچند

روشبهشرحذیلتوسطاینشرکتبهمشتریانپیشنهادمیشود:
مشاورهتلفنی

آموزشومشاورهمداومباکارشناسان
دریافتراهنماییهایآموزشیوآییننامههایکاربران

3. مدیریت مغایرت ها (Chargebacks) و رس�اندن خس�ارت به حداقل 
ممک�ن جهتبهحداقلرس��اندنمغایرتهاهرگ��زپیشفرضهایفروشرا

تغییرندهید.
4. پشتیبانی پایانه ها

5. ارای�ه مناب�ع جه�ت آم�وزش پذیرن�دگان در رابط�ه با 
محصوالت جدید 

6. ارایه راهکارهای امنیتیاینشرکتبهمشتریانخودیادآور
میش��ودکههرگزاطالعاتحساسنظیرش��مارههایحساب،
نامکارب��ریورمزعبورآنهاراتوس��طش��بکههایناامنمانند
ایمیلدرخواس��تنمیکند.بنابرایندرص��ورتدریافتایمیلی
مبنیبردرخواس��تاطالعاتحساسحتمابااینشرکتتماس

حاصلکنند.
7. خدم�ات مقابله با کالهبرداری این ابزارش��املمواردذیل

است:
Safetech Fraud & Security Solutions 

Free Risk Assessment 

8. گزارش دهی بر پایه وب و مدیریت داده ها
9. خدمات مشتری و مدیریت حساب ها

10. پشتیبانی تکنیکی 24 ساعته، شامل آموزش و توسعه و اصالح پایانه

 Chase پذیرنـدگان  پذیـرش  مـورد  اعتبـاری  کارت هـای 
Paymentech
MasterCard 

Visa 

American Express 

Discover 

Diners Club/Carte Blanch 

JCB 

 Chase کارت هـای پیش پرداختی مـورد پذیرش پذیرنـدگان
 Paymentech

کارتهایاستانداردATMبسیاریازبانکها
VisaCheckCards 

MasterCard Check Cards 

 Chase Paymentech
ونيك لكتر پرداخت ا پيشـرو در صنعت 

امور روابـط عمومى و تبلـيغات      
A r t i c l e
مقالــــــه

طول ق�رارداد هر پایانه 
فروش این شرکت سه 
س�ال اس�ت. اگ�ر این 
قرارداد توس�ط هر یک 
از دو طرف معامله فسخ 
نشود،  به صورت یکساله 

تمدید خواهد شد
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بخـش يازدهم

هرگاه شما و مدیرتان در ارزش ها و هدف های مهم، اشتراک داشته باشید، احتمال موفقیت شغلی شما بیشتر خواهد شد. خود و خواسته هایتان 
در زندگی و شغل را بشناسید و سپس برای تالش و حرکت به سوی هدف ها و رسیدن به آن ها از مدیرتان کمک بخواهید. 

هدف های حرفه ای و شخصی تان را با ارزش هایتان همخوان و سازگار کنید

v i e w  p o i n t
ديـــدگـاه

امور روابـط عمومى و تبلـيغات       

خودتان را بسنجید 

ارزش ها را تعیین کرده و نسبت به ارزش هایی که برایتان اهمیت دارند شفاف و مطمئن باشید و تصمیم بگیرید که کدام شغل یا سازمان، در 
خور و شایسته آنهاست. مدیر شما فقط هنگامی می تواند به انگیزه تان پی ببرد که اولویت های خود را به روشنی بشناسید. 

 درباره آن چه برایتان مهم است بیندیشید و به احساسات و هیجانات خود گوش فرا دهید
 با اعضای خانواده و دوستانتان درباره مقاصد، آرمان ها، تردیدها، دودلی ها، ابهامات و هر آن چه که می خواهید به آن برسید صحبت کنید

 وقتی حرف می زنید و توضیح می دهید، به دقت به واژه هایی که بر می گزینید، گوش کنید. این واژه ها می توانند احساس�ات واقعی ش�ما 
نسبت به هدف های بیان شده را آشکار سازند

آرمان ها و آرزوهایتان را به ترتیب اولویتی که نزد شما دارند، بنویسید

ارزش ها و هدف هایتان را تعیین کنید

هدف ها  ارزش ها 

شناختهشدنبهعنوانیککارشناسدررشتهخوددرطیپنجسال پیشرفتشغلی

جمعآوریسرمایهایبهارزشپانصدمیلیونتوماندرطیدهسال تقویتبنیهمالی

رسیدنبهتوازنمطلوببینبرنامهغذاییوورزش سبکزندگیسالم

پرداختهمهبدهیهادرطیدوسال امنیت

اطمینانازآزادبودندرتعطیالتآخرهفتهویکماهمرخصیساالنهوبهرهگیریمطلوبازآنها ساعاتخوشوپرثمرباخانواده

صرف15دقیقهدرروزبرایاندیشیدنوتمرکزذهنی طراوتوبازسازیروحی

در ابعاد معنوی، جسمانی، هیجانی، روحی، مالی رفاهی به هدف هایتان بیندیشید

هدف هایتان را تنظیم و تثبیت کنید

یقین داش�تن نس�بت به هدف هایتان به ش�ما کمک می کند که هرگاه زمانش فرا برس�د، درباره آن ها با مدیرتان صحبت کنید، انتظارات خود 
را ب�ا او در می�ان بگذاری�د و بگویید که وی چگونه می تواند در نیل به هدف هایتان به ش�ما کمک کند. فهرس�ت گوی�ا و جامعی از هدف ها در 
عرصه ه�ای مختلف زندگی ت�ان مثل کار، یادگیری، رفاه، روابط با دیگران و... تهیه کنید. هریک از این هدف ها در برقراری توازن بین زندگی 

کاری، شخصی و میزان کمکی که می توانید از مدیرتان انتظار داشته باشید نقش و تاثیر دارند.

منبع  
 آزبرن، کریستینا (1388) چگونه مدیر خود را اداره کنیم، مترجم علی فروزفر، نشر مبلغان

چگونه مدير خود را اداره كنيد

Chase Paymentech هزینه  برخی از محصوالت و خدمات

پایانه های رایگان برای خرده فروشان
 ارایهپایانهبهصورتکامالرایگان
 بدونهزینهبرنامههایکاربردی

 بدونهزینهتنظیم
 گزارشگیریآنالینبهصورتکامالرایگان

 ارایهخدماتماهانهباهزینهبسیارپایین
 ارایهخدماتباارزشباالی500دالر

نرخ تنزیل 
پذیرنده

هزینه 
تراکنش

هزینه 
درگاه

هزینه 
صورت حساب

حداقل
ماهانه

هزینه 
راه اندازی

0دالر25دالر0دالر0دالر0.25دالر1.59درصد

پرداخت اینترنتی
 پردازشوتسویهپرداختهاکهمستقیماازطریقکامپیوترصورتمیگیرد

 ارایهپایانهمجازیکامالرایگان
 پردازشTouch-toneبهصورترایگان

 فاقدهزینهسالیانه
 نرخهایپایینرقابتی

نرخ تنزیل 
پذیرنده

هزینه 
تراکنش

هزینه 
درگاه

هزینه 
صورت حساب

حداقل
ماهانه

هزینه 
راه اندازی

49دالر25دالر0دالر0دالر0.24دالر1.99درصد

پرداخت بی سیم
 پردازشوتسویهپرداختهامستقیماازطریقکامپیوترصورتمیگیرد

 ارایهiTerminalبهصورترایگان
 ارایهخوانشگرMagTekجهتکارتهایاعتباریبهصورترایگان

 پردازشبالپتاپبادسترسیبیسیم
 ارایهبرنامههایکاربردیبهصورترایگان

 هزینهماهانهپایین

نرخ تنزیل 
پذیرنده

هزینه 
تراکنش

هزینه 
درگاه

هزینه 
صورت حساب

حداقل
ماهانه

هزینه 
راه اندازی

0دالر25دالر0دالر0دالر0.24دالر1.99درصد

پرداخت تلفنی
 پردازشوتسویهپرداختهامستقیماازطریقکامپیوترصورتمیگیرد

 ارایهپایانهمجازیرایگان
 فاقدهزینهسالیانه
 هزینهماهانهپایین

نرخ تنزیل 
پذیرنده

هزینه 
تراکنش

هزینه 
درگاه

هزینه 
صورت حساب

حداقل
ماهانه

هزینه 
راه اندازی

49دالر25دالر0دالر0دالر0.24دالر1.99درصد

(Mail Order) فروش مکاتبه ای
 پردازشوتسویهپرداختهامستقیماازکامپیوترصورتمیگیرد

 ارایهپایانهمجازیبهصورترایگان
 پردازشTouch-toneبهصورترایگان

 فاقدهزینهسالیانه
 نرخپایینرقابتی

نرخ تنزیل 
پذیرنده

هزینه 
تراکنش

هزینه 
درگاه

هزینه 
صورت حساب

حداقل
ماهانه

هزینه 
راه اندازی

49دالر25دالر0دالر0دالر0.24دالر1.99درصد

iMobile

 پذیرشکارتاعتباریازطریقموبایل
 قابلیتکارباiPhone، BlackberryوسایرموبایلهایمعروفوPDAها

 ارایهپایانهمجازیوپردازشTouch-toneرایگان
 فاقدهزینهسالیانه
 نرخپایینرقابتی

نرخ تنزیل 
پذیرنده

هزینه 
تراکنش

هزینه 
درگاه

هزینه 
صورت حساب

حداقل
ماهانه

هزینه 
راه اندازی

0دالر25دالر0دالر0دالر0.25دالر1.72درصد

منابع

 www.chase paymentech.com
 http://www.merchantaccountguide.com/chase-paymentech.
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سیاوش بزرگ زاده
متولد : 1369 / سیستان و بلوچستان   

تحصیالت: فوق دیپلم

کارمند واحدامور مشتریان منطقه 3 دفتر چابهار

وحید مالزهی 
متولد : 1363 / سیستان و بلوچستان  

تحصیالت: کاردانی الکترونیک 

کارمند واحدامور مشتریان منطقه 3 دفتر چابهار

�صا��ه با دو �ن از کار�نان سا�ی  ا�ان ��ش
بنابر رسم معمول مجله «يارياران»، گفت وگويى كوتاه با دو تن از كاركنان ساعى خانواده ايران كيش انجام داده ايم. «سياوش بزرگ زاده» كارشناس پشتيبانى چابهار كه 
بعد از فارغ التحصيلى ايران كيش اولين تجربه كاري وى بوده و «وحيد مالزهى» كارشناس پشتيبانى چابهار كه بعد از كار در شركت هاى سام سرويس و نوكيا پالس به 

ايران كيش آمده، همكاران ساعي اين شماره هستند. 

هماهنگی و کار تیمی
بزرگ زاده   به کار تیمي عالقمندم

مالزهی  دوست دارم بیشتر کارها را به صورت انفرادي انجام دهم.

رمز موفقیت 
بزرگ زاده  در نظر گرفتن هدف برای زندگی ام باعث افزایش پشتکارم 

شده و به این دلیل وقتم به بطالت نمی گذرد.

مالزهی  مهم ترین عامل موفقیتم را تعهد کاری و احس�اس مسوولیت 
نسبت به امور محوله می دانم.

خاطره بیاد ماندني
بزرگ زاده  یک روز از سرپرس�تی بانک صادرات تماس گرفتند و همه 
همکاران دفتر را به جلس�ه توجیهی با یکی از مدیران بانک دعوت کردند. 
ت�ا فردای آن روز خودمان را برای ش�نیدن هر انتقادی آم�اده کرده بودیم. 
خالص�ه آنجا که رفتی�م کلی از زحماتمان قدردانی کردن�د و با کارت هدیه 

برگشتیم.

حـرف آخـــر

بزرگ زاده  از این که در این مجموعه کار می کنم و همکاران خوبی دارم راضی هس�تم. از آقای هاش�می دبیر دفتر محترم و همچنین آقای یوس�فی و خانم 
حسینی تشکر می کنم.

مالزهی  از ماهنامه یاریاران به خاطر فرصتی که در اختیار اینجانب قرار داد تشکر می کنم و آرزوی سالمتی و موفقیت روزافزون برای همکارانم دارم.

I n t e r v i e w
گـفت و گـو

مريم باغشاهى
امور روابـط عمومى و تبلـيغات       

ماهنامه یاریاران 
بزرگ زاده  یاریاران مجالی ا ست برای آشنایی با همکاران موفق در سایر 

نقاط کشور و استفاده از تجربیات آن ها.

مالزهی  ماهنامه یاریاران را مطالعه می کنم بخصوص بخش گفتگو را.

رویاهای دست یافتنی
بزرگ زاده   یکی از برنامه های مهم من ادامه تحصیل است. تاکنون دو بار 

به دلیل برخی مشکالت از دانشگاه انصراف داده ام.

مالزهی   ادامه تحصیل.

P a u s e
انديشــــه

امور روابـط عمومى و تبلـيغات       

پشتیبانی و وفاداری مشتري
بزرگ زاده  پش�تیبان به عنوان نزدیک ترین نیرو و رابط میان شرکت و 
پذیرنده، با ایجاد رابطه ای دوس�تانه و بها دادن به نیازها و حل مش�کالت 
پذیرنده می تواند بیشترین نقش را در ایجاد وفاداری مشتری داشته باشد.

مالزهی   مس�لما پشتیبان با بیان نقاط قوت شرکت و همچنین پاسخ به 
خواسته های مشتریان می تواند به  وفادار کردن مشتریان کمک کند.

می گویند سلطان محمود غزنوي غالمی  به نام «ایاز» داشت که خیلي برایش احترام قائل بود و در بسیاري 
از امور مهم نظر او را هم می پرسید و این کار سلطان به مزاق درباریان و خصوصا وزیران او خوش نمی آمد 
پ�س دنب�ال فرصتي بودند تا از س�لطان گالیه کنند تا این که روزي که همه وزیران و درباریان با س�لطان 
به ش�کار رفته بودند، وزیر اعظم به نمایندگي از بقیه، نزد س�لطان محمود رفت و گفت: «چرا شما ایاز را با 
وزیران خود در یک مرتبه قرار می دهید و از او در امور بس�یار مهم مش�ورت می طلبید و اس�رار حکومتي را 

به او می گویید؟»
سلطان گفت: «آیا واقعا می خواهید دلیلش را بدانید؟»

وزیر جواب داد: «بله»
سلطان محمود هم گفت: «پس تماشا کن.»

سپس ایاز را صدا زد و گفت: «شمشیرت را بردار و برو شاخه هاي آن درخت را که با اینجا فاصله دارد ببر 
و تا صدایت نکرده ام سرت را هم بر نگردان» و ایاز اطاعت کرد.

س�پس س�لطان رو به وزیر اولش کرد و گفت: «آیا آن کاروان را می بیني که از جاده عبور می کند. برو و از 
آنها بپرس که از کجا می آیند و به کجا می روند.»

وزیر رفت و برگشت و گفت: «کاروان از مرو می آید و عازم ري است.»
سلطان محمود گفت: «آیا پرسیدي چند روز است که از مرو راه افتاده اند؟»

وزیر گفت: «نه»
سلطان به وزیر دومش گفت: «برو بپرس.»

وزیر دوم رفت و پس از بازگشت گفت: «یک هفته است که از مرو حرکت کرده اند.»
سلطان محمود گفت: «آیا پرسیدي بارشان چیست؟»

وزیر گفت: «نه»
سلطان به وزیر سوم گفت: «برو بپرس.»

وزیر سوم رفت و پس از بازگشت گفت: «پارچه و ادویه جات هندي به ري می برند.»
سلطان محمود گفت: «آیا پرسیدي چند نفرند؟» و ... 

به همین ترتیب سلطان محمود کلیه وزیران رابه نزد کاروان فرستاد. سپس گفت: «حال ایاز را صدا بزنید 
تا بیاید.» و ایاز که بي خبر از همه جا مش�غول بریدن درخت و ش�اخه هایش بود آمد. سلطان رو به ایاز کرد 
و گفت: «آیا آن کاروان را می بیني که دارد از جاده عبور می کند. برو و از آنها بپرس که از کجا می آیند و به 

کجا می روند.» ایاز رفت و برگشت و گفت: «کاروان از مرو می آید و عازم ري است.»
سلطان محمود گفت: «آیا پرسیدي چند روز است که از مرو راه افتاده اند؟»

ایاز گفت: «آري پرسیدم. یک هفته است که حرکت کرده اند.»
سلطان گفت: «آیا پرسیدي بارشان چه بود؟»

ای�از گف�ت: «آري پرس�یدم. پارچه و ادویه ج�ات هندي به ري می برن�د» و بدین ترتیب ای�از جواب تمام 
س�ؤاالت س�لطان محمود را بدون این که دوباره نزد کاروان برود جواب داد و در پایان س�لطان محمود به 

وزیرانش گفت: «حال فهمیدید چرا ایاز را دوست می دارم؟»
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    خانواده                              
 ايران كيش

ارتـقا و انتصاب
جناب آقای انوش فخاری (سرپرستخدماتوانتظامات)

جناب آقای مهدی سهرابی اطاقوری (دبیردفتراستانبوشهر)
جناب آقای احمد محمدی (کارمندمسوول)

ارتقا/ انتصاب شما را در امور مربوطه تبریک گفته و برایتان موفقیت روزافزون خواستاریم.

......تولد
س�رکار خانم فرزانه دبستانی، جناب آقای رضا 
متکی، جناب آقای سید عباس مرتضوی، جناب 
آق�ای مه�دی عاکف�ی زاده، جناب آق�ای علی 

عارفی منش، جناب آقای سعید مختاری

ب�ا تق��دی�م صم�یم�انه ترین ش�ادباش ها به 
یمن تولد فرشته کوچکتان، آرزومندیم لحظات 

زندگیتان سرشار از شادی های پردوام باد.

سرکار خانم الهه توکل
سرکار خانم مینا مقربی

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت 
گفته و از خداوند برایتان شکیبایی و برای آن عزیز 

آرامش و آمرزش طلب می کنیم. 

......ازدواج...... تسليت
جناب آقای بهرام نودهی

جناب آقای تقی نوری

پیوندتان را با تقدیم هزاران ش�اخه گل س�رخ 
تبریک می گوییم و آرزو داریم ش�ادکامی  قرین 

تمامی  روزهای زندگی تان باد. 

ایل گلی

تبریز،   چهارراه آبرسان، جنب برج سفید، کوچه مهرگان سوم، ساختمان سیلور، طبقه سوم

تلفن: 3378070-0411                 فکس: 0411-3378071

نکیش یرا یا ر دفترتبریز،شرکتکارتاعتبا




