اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺠﯿﺮهای رﻓﺎه در ﻫﻤﮑﺎری
ﺑﺎ ﻓﻮنﭘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺠﯿﺮهای رﻓﺎه در ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻓﻮن ﭘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﻛﺖ
ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻓﯿﻦﺗﮏ ،ﻃﻲ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺷﺪه و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺑﺎزوي ﭘﺮداﺧﺘﯽ و ﻓﻨﺎوری رﻓﺎه
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻓﺎز اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در اﺑﺘﺪا از ﮐﺎرت ﺧﺮﻳﺪ رﻓﺎه آﻏﺎز ﺷﺪه و
ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
»ﻣﻬﺪی ﺑﺮﺧﻮرداری ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﻮنﭘﯽ درﺑﺎره ﺷﺮوع ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی

زﻧﺠﯿﺮهای »رﻓﺎه« ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﻮن ﭘﯽ در اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ در
ﺣﻮزه ﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎرت ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای رﻓﺎه
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ارزش ﭘﺎﯾﺪار و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم از
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی رﻓﺎه ﻫﺴﺘﯿﻢ«.
ﺑﺮﺧﻮرداری در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﯿﺮو اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری و ﻃﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺷﺪه ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻓﻮنﭘﯽ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎرت ﺧﺮﯾﺪ را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻓﻌﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در اداﻣﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﺴﺐ ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺎﮐﺴﯽ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه
ﻓﻮنﭘﯽ ،روز ﺑﻪ روز ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ رﻓﺎه ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮاﻫﺪ داد«.

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﺎرت ﺧﺮﯾﺪ رﻓﺎه ،ﮐﺎرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن آن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽﻫﺪ ﺗﺎ
از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﺑﯿﺶ از  ۱۱۰۰ﺷﻌﺒﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه رﻓﺎه در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﻫﺰاران ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮوش رﻓﺎه
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﮐﺎرت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی ﭼﻮن اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎ اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در آﯾﻨﺪه اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻓﻌﻠﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﯿﻢ
ﺗﺨﻔﯿﻔﺎن ،در اﯾﻦ ﮐﺎرت ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
»رﺳﻮل ﻣﺤﻤﺪی« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای رﻓﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری
در ﻣﻮرد ﺷﺮوع ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻓﻮنﭘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﺎ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی رﻓﺎه ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺮﯾﺪاران از رﻓﺎه ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
»ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ« ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای رﻓﺎه درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﯾﻨﺪه
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻓﻮنﭘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﭘﯿﺮو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت رﻓﺎه ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری و ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻮآوری اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻓﻮنﭘﯽ
ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺮآﻣﺪ ،ﻓﻌﺎل و ﺧﻮﺷﻨﺎم در ﺣﻮزه ﻓﯿﻦﺗﮏ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺒﺮﻫﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺸﺘﺎزاﻧﻪ ﻓﻮنﭘﯽ و ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﯿﻦﺗﮏ اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
ﺳﺒﺐ ﺗﺴﻬﯿﻞ ورود ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻓﯿﻦ ﺗﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻓﻮنﭘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ

دارای ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ و ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻓﯿﻦﺗﮏ در ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ رﻓﺎه
اﺳﺖ .او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده در ﻓﺎز آﺗﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺳﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﻓﻮنﭘﯽ و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای رﻓﺎه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺳﻮل ﻣﺤﻤﺪی ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎتﻣﺪﯾﺮه و
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای رﻓﺎه ،ﻣﻬﺪی ﺑﺮﺧﻮرداری ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﻮنﭘﯽ،
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺳﻮادی ﻧﮋاد ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻓﻮنﭘﯽ و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ،در واﭘﺴﯿﻦ روزﻫﺎی ﺳﺎل
۱۳۹۹اﻣﻀﺎ ﺷﺪ و رﺳﺎﻧﻪای ﺷﺪن اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻫﺮ دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ..
ﻓﺮوﺷﮕﺎه رﻓﺎه ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ زﯾﺴﺖ ﺑﻮم ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و ﻧﻮﯾﻦ ﻗﺪمﻫﺎی ﺗﺎزهای
ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﺗﺨﻔﯿﻔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﻓﻮنﭘﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﭘﻮﺳﺖ
اﻧﺪازی اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺠﯿﺮهای ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد.
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻓﻮنﭘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ راه ﺣﻠﯽ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺧﺪﻣﺎت در ﺣﻮزه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد .ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻮنﭘﯽ ﻧﺸﺎن از اﯾﻦ دارد در ﺣﻮزه ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ
ﮐﺮاﯾﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺳﺒﺐ ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درون ﺷﻬﺮی و ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

