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خانم مومــن واقفی برای اولین بار اســت که همکاری یک 
شــرکت پرداخت با شــرکت خدمــات انفورماتیک صورت 
می گیرد چرا ایران کیش برای این کار انتخاب شده است؟

شرکت ایران کیش شرکتی است که همواره توانسته نقش 
پیشرو در فضای صنعت پرداخت کشور داشته باشد. طبیعی 
است که این نقش ویژه، شرکت های بزرگ را به همکاری با 
ایران کیش ترغیب می کند. شرکت خدمات انفورماتیک به 
نوعی پیمانکار بانک در بحث نگهداری مرکز سوئیچینگ 
است اما در حال حاضر این تمایل وجود دارد تا زمینه های 
همکاری بیشــتری را فراهم کنیم. انتخاب ایران کیش نیز 
در این زمینه به دلیل پیشــرو بودن این شرکت در فضای 
بازار و طرح های نوآورانه ای اســت که میدانیم در یکسال 
اخیر همکاران ایران کیش با جدیت دنبال می کنند. به نظر 
می رســد این تعامل می تواند تحول خیلی خوبی را هم در 
صنعت پرداخت و هم برای بانک تجارت به عنوان یکی از 

سهامداران عمده ایران کیش رقم بزند. 

چه قدر مبحث شاپرک 2 در این همکاری ها مطرح است؟
در بحث شاپرک 2 ایران کیش اولین شرکتی بود که اعالم 
آمادگی کرد و همراستا با شرکت خدمات، مسیر را پیمود 
تست ها را پشت سر گذاشت و ارتقای سوئیچ شکل گرفت. 
در این زمینه هم افزایی بســیار خوبی وجود داشت، البته 
ورود اولین شــرکت پرداخت در این زمینه نیز بار مسائل 
فنی قابل توجهی به ســمت ایران کیش آورد. اما تیم این 
شــرکت از عهده حل آن به خوبی برآمد. از ســویی دیگر 
امیدواریــم که بتوانیم این فضای پیشــرو را با همکاری و 
تعاملی که با شــرکت خدمات انفورماتیــک داریم ادامه 

دهیم.

تعامالت ایران کیش با بانک تجارت تا چه میزان اهداف این 
شرکت و بانک را به صورت توامان محقق می کند؟

شــرکت ایران کیش جدای از نقشــی که بــه عنوان یک 
شــرکت PSPدر حوزه شــبکه پرداخت دارد نقش ویژه ای 
هم در گروه شــرکت های فن آوری هلدینگ بانک تجارت 
داشــته، موضوعی که کمک شایان توجهی به ما در حوزه 
ســرویس های ارزش افزوده خواهد کرد. باتوجه به تجربه 
خیلی خوب و در واقع پتانسیل سرمایه های انسانی بسیار 

ارزشــمندی که در ایران کیش وجود دارد این شرکت هم 
در نوآوری و هم در ارائه ســرویس ها بــه صورت چابک، 
نقش خیلی خوبی را توانســته ایفا کنــد، این دو ویژگی 
نوآوری و چابکی بــرای بانک تجارت، خلق ارزش ویژه ای 

داشته است. 

ایران کیش در بحث احراز هویت غیر حضوری تا چه میزان 
خواست بانک تجارت را تحقق بخشید؟

یکــی از ویژگی های خیلی خوبی که شــرکت ایران کیش 
در بحث احراز هویت غیر حضوری داشــت، تولید صفر تا 
صد و بومی ســازی این محصول بوده است. این ویژگی را 
خیلی از شــرکت ها ندارند و عموما از محصوالت خارجی 
اســتفاده می کنند. اما در ایران کیش محصول بومی داریم 
که کار علمی بسیار خوبی هم روی آن صورت گرفته است. 
ایران کیش روی مباحثی مانند ETF و دارو پراخت یا آسان 
خرید هم تعامالت بسیار خوبی با بانک تجارت انجام داده 
آنچه که وجود دارد ترکیب ایده های خالقانه و به چابکی 
رساندن این ایده ها و تبدیلش به محصول است که همگی 
از ویژگی های بارز ایران کیش به شــمار می آید و جا دارد 
از زحمات تک تک همکاران عزیز، مدیریت و هیت مدیره 

محترمشان تشکر کنم.
بانک تجارت به واســطه پتانســیل هایی که درایران کیش 
هســت نگاه ویژه ای به این شــرکت دارد و تاکنون پاسخ 
این نگاه ویژه را نیز به بهترین نحو گرفته اســت. در حوزه 
توســعه محصوالت نرم افزاری از تجربه قبلی ایران کیش 
برای توسعه یکسری از محصوالت استفاده می کنیم که با 
برند بانک تجارت عرضه خواهد شد اما در واقع از زحمات 

ارزشمنددوستان ایران کیش بهره می بریم. 

مزیــت ایران کیــش نســبت به ســایر شــرکت ها را در چه 
می بینید؟

واقعیت این اســت که مهمترین مزیت رقابتی، ترکیب دو 
ویژگی نوآوری و چابکی است و اینکه محصوالت نوآورانه 
را در حــوزه فناوری های نوین در یک بازه زمانی کوتاهی 

به محصول میرســاند. تبدیل ایده بــه محصول در زمان 
اندک و تجربه دوستان متخصص ایران کیش از جمله این 

مزیتهاست. 
پیشــتر بازدیــدی هــم از واحــد نگهــداری و تعمیــرات 

ایران کیش داشتید نظرتان در اینباره چیست؟
کاری کــه در نگهــداری و تعمیرات انجام میشــود از دو 
جنبه خیلی مهم اســت. نخست اینکه در این واحد، خط 
تولید نگهداری و رفع اشکال پوزها را به وجود آوردیم. اما 
ویژگی مهم ترکه می توانیم به آن اشــاره کنیم بومی سازی 

دستگاه هاست.

یکی از سیاســت ها ی ایران کیش در سال جدید توجه ویژه 
روی IPG بوده است چه قدر این توجه فایده عملی داشت؟

طبیعتا آینده دســتگاه های پرداخت به سمت درگاه های 
غیر حضوری و ســرویس های موبایل پیــش میرود. این 
سیاست از یکســال پیش مورد توجه ایران کیش هم بوده 
اســت. خوشــبختانه ما میبینیم که بخشی از اهدافی که 
 IPG دراین مسیر تعریف کرده بودیم محقق شده است. در
هم شاهد رشــد ایران کیش بودیم که امیدوارم این روند 
ادامه پیدا کند. با بازاریابی و اســتراتژی های مشخص این 
حوزه مســیر طی میشــود فکر می کنم که ما سال آینده 
ســهم خیلی خوبی در بازار و در حوزه تراکنش های غیر 

حضوری داشته باشیم.

آینده ایران کیش در سال1400 را چه طور میبینید؟ 
آینــده ایران کیش قطعا به وجود ســرمایه های انســانی، 
مدیریت ارشدی که فضا را راهبری می کند و خوشبختانه 
هیئت مدیره همراهی که تمام تالششــان را برای بهبود 
روزافزون به کار میبرند بســتگی دارد. در حال حاضر این 
هم افزایــی در داخــل بانک وجــود دارد و آن نو آوری و 
خالقیتی که مستلزم حیات شرکت هایی مثل ایران کیش 
اســت نیز به شــدت در این شــرکت دیده می شود. من 
فکر می کنم که این شــرکت بــه زودی می تواند بهترین 
جایگاه های در صنعت پرداخت کشور را از آن خود کند. 

نوش آفرین مومن واقفی، مدیرعامل هلدینگ فناوری بانک تجارت در گفتگو با پرداخت سبز خبرداد: 

ورود قدرتمند ایران کیش در شاپرک 2 
مزیت رقابتی ایران کیش، ترکیب دو ویژگی نوآوری و چابکی است

سال آینده سهم خیلی خوبی در حوزه تراکنش های غیر حضوری داریم 

نوش آفرین مومن واقفی نماد یکی از زنان موفق 
در عرصه مدیریت حرفه ای درکشور است. خوش رو، 
مسلط و با کوله باری از تجربه. او اینبار در ردای مدیر 
عاملی هلدینگ فناوری بانک تجارت به گفتگوی با 
پرداخت سبز می نشیند. از او درباره همکاری های 
اخیر ایران کیش و شرکت خدمات انفورماتیک سوال 
می کنیم و البته گریزی بــه تعامالت اخیر با بانک 
تجارت هم می زنیم. او از حضور پرفروغ ایران کیش 
در شــاپرک 2 می گوید و البته اتفاقات خوبی که 
در مباحثی مانند احزار هویت غیرحضوری، آسان 

پرداخت و.... رخ داده است. 
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پیمان طبری مدیر عامل ایران کیش در نشســت 
تخصصی تجارت الکترونیک در ششمین نمایشگاه 
تراکنش ایران که با موضوع نماد اعتماد الکترونیک 
برگزارشــد گفت: یکی از مهم تریــن نکاتی که در 
خصوص " اینماد" وجود دارد، حس اعتمادی است 
که باید در مشــتری و مصــرف کننده هایی که از 
ســایت های مختلف خرید و پرداخت و... استفاده 
می کننــد ایجاد نماید. مصرف کننده یا مشــتری 
باید بداند که نماد اعتماد موضوع با ارزشــی است. 
اما فقدان اطالع رسانی مناسب دراین زمینه باعث 
شــده تا عموم مردم آگاهی الزم نســبت به نماد 

اعتماد نداشته باشند.
قطعا رسانه های جمعی و صداو سیما باید برای رفع 

این مشکل و در راستای اطالع رسانی نقش ایفا کنند. 
وی با اشاره به اینکه عالوه بر نماد اعتماد بیان شاخص هایی 
که در رتبه اعتماد نقش دارند نیز حائز اهمیت است اظهار 
کرد: بسیاری از مشتریان و کسانی که از سایت ها استفاده 
می کنند رتبه اعتماد را هم نمیشناسند. باید بدانیم رتبه 
اعتماد در بردارنده چه آیتم ها و چه مفاهیمی است؟ ازاین 
رتبه بندی چگونــه و تا چه میزان می توان به رفتار مالی 
یک سایت پی برد و یا تا چه اندازه رضایتمندی مشتریان 
دراین رتبه بندی تامین می شــود؟ می بایست درمورد این 
مسائل شفافسازی شود تا مشتریان با علم به آن بهترین 

سایت ها را بشناسند.
طبری در ادامه افزود: یکی از دیگر واقعیت هایی که وجود 
دارد طوالنی بودن فرایند کسب دریافت نماد اعتماد است. 
حتی گاهی گرفتن نماد اعتماد برای خیلی از سازمان ها 
مانند نهادهای دولتی و... به خاطر بروکراســی سازمانی 
مشکل خواهد بود. معتقدم به عنوان شرکت پرداخت، ما 
می توانیم راهکاری برای تسهیل این موضوع باشیم. مثال 
شــرکت های پرداخت می توانند تعهد بدهند که یکسری 
از ســایت ها، بدون نماد اجازه فعالیت دارند یا مهلت یکی 
دوماهه برای فعالیت آن ها تــا زمان دریافت نماد اعتماد 
بگیرند. به عبارتی شرکت های پرداخت قادر خواهند بود 

راهکاری ایجاد کنند تا برای سازمان ها و تشکل های 
تجاری، گرفتن نماد و رتبه اعتماد تســهیل شود. 
شــرکت های پرداخت مراجعی هستند که توسط 
رگوالتوری مهم به نام شاپرک مورد تاییدند و باید 
به عنوان یکی از ابزارهایی که فرایند دریافت نماد 

اعتماد را سریعتر می کنند موردتوجه قرار گیرند.
وی گفت: با تســهیل دریافت نماد اعتماد و ورود 
شرکت های پرداخت به این فرایند جلوی بسیاری 
از سو استفاده های مالی که مثال در سایت های قمار 
و... اتفاق میافتد نیز ســریعتر گرفته شده و دامنه 

تخلفات کوچکتر می شود.
طبری گفت: در حال حاضر شرکت ها و سازمان ها 
و موسساتی هم هستند که اجازه دارند بدون نماد 
اعتماد فعالیت کنند، اما این لیســت از شرکت ها نیاز به 
بازنگری و به روز رســانی دارند، امروز کســب و کارهایی 

وجود دارند که می توانند در این لیست جای بگیرند.
 مدیــر عامل ایران کیش تاکید کرد: بــه نظر من باید از 
شــرکت های پرداخت برای جذب یا ایجــاد نماد اعتماد 
الکترونیک اســتفاده شود. آن موقع شرکت های پرداخت 
زمان دریافت نماد اعتماد را به حداقل ممکن خواهندرساند 
و از سازمان ها و کسب و کارهای مطمئن حمایت می کنند.

همچنین در پایان این نشســت مدیرعامل ایران کیش از 
ششمین نمایشگاه تراکنش ایران بازدید کرد

طبری در نشست تخصصی تجارت الکترونیک نمایشگاه تراکنش: 
نقش شرکت های پرداخت در نماد اعتماد می تواند پررنگ تر باشد

پیمــان طبری مدیر عامــل ایران کیــش در برنامه 
گفتگوی ویژه خبری که از شبکه دوم سیما با موضوع 
راهکار مقابله باسایت های قمار و شرط بندی پخش 
می شــد گفت: شــرکت های پرداخت الکترونیک در 
ایــران با همکاری بانک مرکزی، شــاپرک و با رصد 
و تالش هایــی که صورت داده انــد، بیش از 20 هزار 
درگاه )حســاب( سایت های شرط بندی را شناسایی 

نموده اند.
وی افــزود: در حال حاضر بســیاری از ســایت های 
شــرط بندی، دیگر از درگاه های پرداخت اســتفاده 
نمی کننــد، بــه عبارتــی بــه دلیل تمهیــدات و 
ســخت گیری هایی کــه بانک مرکزی و شــاپرک و 
شــرکت های پرداخت الکترونیک بــه کار گرفته اند 

برایشــان صرف نمی کند تا تبــادالت را از این طریق انجام 
دهند و از همین رو به روش های دیگری روی میاورند.

طبری درباره سود شرکت ها از طریق درگاه ها اظهارداشت: 
رســوب پول، ارتباطی با درگاه پرداخت ندارد و از ســویی 
کارمزد درگاه های شرکت پرداخت، به ازای هر تراکنش است 

و نه مبلغ تراکنش. برای همین نمی توان این شــرکت ها را 
متهم به همکاری باسایت های شرط بندی کرد.

مدیــر عامــل ایران کیش گفــت: با توجه بــه تمهیدات و 
سخت گیری های بانک مرکزی و شاپرک و حساسیت هایی 
که نســبت به شرکت های پرداخت دراین زمینه وجود دارد 

مدام این نوع تراکنش ها رصد می شود.

این فعال حوزه صنعت پرداخت افزود: فراموش نکنید 
در زمینه کشف تقلب رفتار ها نیز باید شناسایی شود. 
اما امروز ســایت های شــرط بندی به دلیل عملکرد 
دقیــق بانک مرکزی، شــبکه پرداخت الکترونیک و 
شاپرک روش هایی جدا از درگاه های پرداخت را برای 
مقاصدشــان دنبال می کنند و این به دلیل عملکرد 

مثبت درکنترل این تراکنش هاست.
وی گفت: بانک مرکزی وشاپرک الگوریتم هوشمندی 
درایــن زمینه به کار برده اند که خود این موضوع نیز 
اتفاق مثبتی در شناســایی و جلوگیری از این گونه 
تراکنش ها به شمار می آید. بنابراین امروز متهم کردن 
شرکت های پرداخت یا شاپرک به ویژه با تالشهایی 

که دراین امر صورت گرفته، غیر منصفانه است.
طبری تاکید کرد: دکتر محرمیان در مصاحبه ای که داشتند 
الگوریتم ها و روش های شناســایی تراکنش های مربوط به 
قمار و شــرط بندی را بیان کردند که خود نشــان دهنده 
کارنامه مورد قبول بانک مرکزی، شاپرک و صنعت پرداخت 

دراین موضوع است.

مدیرعامل ایران کیش در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما:
بیش از 20 هزار درگاه )حساب( سایت های شرط بندی شناسایی شده است
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آقای رشادی! داستان پات الیف چگونه آغاز شد و تا چه اندازه 
خواســته هایی کــه ایران کیش درپات الیف بــه دنبال آن بود 

محقق شد؟ 
یکی از اهداف اصلی محصول پات، ارائه سرویس های مختلف 
در چارچوب حوزه پرداخت به کاربران بود، فرض کنید یکی 
از ســرویس دهنده های مطرح که در حوزه ورزش فعالیت 
می کنند محصولی موبایلی داشته که در صورت قرارگیری در 
اپلیکیشن پات منجر به افزایش تراکنش های خرید می شود. 
اما از ســویی دیگر مستقل بودن محصول موبایلی سرویس 
دهنده با ساختار پات منافات دارد. این درحالیست که ممکن 
اســت از دید کاربر نهایی نوع سرویس که در اینجا ورزشی 
فرض شــده اســت با حوزه پرداختی پات در تناقض باشد. 
می توان این فرض را مقدمه  داستان پات الیف در نظر گرفت.

این قبیل نیازمندی ها منجر به هدف گذاری محصولی جدید 
با حوزه فعالیت وســیع تری شــد تا بستری را برای تمامی 
سرویس دهنده ها، فارغ از ساختارهای فنی محصول هر یک 
)ساختارهایی همچون اپلیکیشن های مختص هر سیستم 
عامــل یا تحــت وب( فراهم کند. در ادامــه راه این نتیجه 
حاصل شد که با توجه به معماری قدرتمند و مهندسی شده 
پات الیف، این محصول پتانســیل کافی جهت تبدیل شدن 
به یک »ســوپر اپ« را داشــته به طوری که میزبان تعداد 

بی شماری از سرویس دهنده ها باشد. 
در ادامه روند تکاملی پات الیف، یکی دیگر از پتانسیل های آن 
کشف شد که می توان به جرات گفت از نقاط قوت محصول، 
محسوب می شود. با بررسی تکنیکال استارت آپ ها، تعدادی 
از دغدغه های توســعه محصوالت هر یک شناسایی شد. به 
عنوان مثال بسیاری از استارت آپ ها در فاز اولیه با مشکالتی 
از قبیل پایین بودن تعداد دانلود و عدم آشــنایی کاربران با 
سرویس ها یا عدم دسترسی به ســرویس های بستر حوزه 

موبایل، همچون »پوش نوتیفیکیشــن« رو به رو هســتند. 
این درحالیست که پات الیف با داشتن دانلود های میلیونی 
کــه از محصول قبلی، پات، به ارث بــرده و همچنین ارایه 
ســرویس هایی از قبیل پرداخت یا پوش نوتیفیکیشــن با 
باالترین کیفیت، پاسخ بخش عمده  ای از این دغدغه ها است. 
از دیدگاه کســب و کار می توان پات الیف را بســتری غنی 
محسوب کرد که از طریق جذب استارآپ ها، به »سوپر اپی« 
تبدیل شــود که در جامعه امروزی بتواند پاسخ گوی تمامی 
ابعاد زندگی هر کاربر یا به عبارتی دقیق تر هر انسانی باشد.  

کل زمان و پروسه تولید پات الیف چه مدت طول کشید؟
استارت اولیه از اول ســال 1399 زده شد. پس از دو هفته 
تحقیــق و طراحی معماری، فرآیند توســعه آغاز شــد که 
حدود 9ماه است که پیاده سازی جهت انتشار نسخه نهایی 

درجریان است. 

چه قدر از آنچه که می خواستید محقق شده است؟
اگــر بگویم 100 درصد همه آن موارد و اهداف ما درابتدای 

سال 99 محقق شده اغراق نیست. 

ازدیدگاهتــان تهدیدهای پات الیــف در زمان عرضه به بازار 
چه خواهد بود؟ 

هیچ یک از محصوالت این حوزه، مشابه پات الیف نیستند 
که این خود یکی از نقاط قوت محصول محســوب می شود 

چرا که نوآوری و متفاوت بودن در صورتی که به نحودرستی 
اجرا شود همواره موفقیت و اســتقبال کاربران را به همراه 

دارد. 

یعنی ممکن است چیزی شبیه پات الیف به بازار بیاید و مورد 
استقبال بیشتر قرار بگیرد؟

فاکتورهای متعددی مطرح است. همانطور که اشاره کردم 
نــوآوری در صورتی که به درســتی اجرا شــود رضایت و 
استقبال کاربران را به همراه دارد. این مورد را در کنار سایر 
عوامل از جمله تبلیغات، بازاریابی و از همه مهم تر پشتیبانی 
و پاسخ گویی مستمر کاربران قرار دهید تا ببینید چه تعداد 
فاکتورهای تاثیرگذاری وجود دارند. خوشبختانه انتشار پات 
را می توان اتفاق خوبی قلمداد کرد که تجربه ارزشمندی را 

برای ما به ارمغان آورد. 

باتوجه به تمرکز ویژه روی پات الیف، سایر محصوالت مرتبط 
با واحد شما در حال حاضر چه وضعیتی دارند؟ 

پشتیبانی و توســعه سایر محصوالت همچنان ادامه داشته 
و اختاللی در مسیر رشــد صورت نمی گیرد. قاعدتا پس از 
انتشــار پات الیف و حرکت کاربــران از پات به پات الیف، 

توسعه نسخه قدیمی پات متوقف می شود. 

بعد از عرضه پات الیف قرار است چه اتفاقی بیافتد؟
تکامــل پــات الیف تــا در کنار جــذب هر چه بیشــتر 
سرویس دهنده ها، رضایت هر چه بیشتر کاربران با هر نیازی 

را به همراه داشته باشد.

مبحث امنیت پات الیف را چگونه میبینید؟
حتما خبرهایی در رابطه بــا حفره های امنیتی محصوالت 
ســایر رقبا و سوءاستفاده از این اپلیکیشن ها در سایت های 
مختلف را شــنیده اید این درحالیســت که به هیچ عنوان 
اپلیکیشــن پات مورد حمله قرار نگرفته چرا که هیچ حفره 
امنیتی در ایــن محصول وجود ندارد. یکــی از بزرگترین 
مزیت های پات بحث امنیت این اپلیکیشــن بوده است. به 
طوریکه ســطح امنیتی این محصول به حدی باالست که 
در این پنج سال که در اختیار کاربران بوده است راه نفوذی 

شناسایی نگردید.
حال فرض کنید تمامی ســاختار و معمــاری امن پات به 
همراه بهبودهای شاخص به پات الیف انتقال یافت تا بتوان 
محصولی را منتشــر کرد که از هر بعد در باالترین ســطح 

ممکن قرار گیرد.

نیما رشادی مدیر نرم افزارهمراه: 
پات الیف بستری غنی از خدمات در تمام ابعاد زندگی فراهم می کند

همکاری های جدید ایران کیش و شرکت خدمات انفورماتیک

داستان پات الیف محصولی که به زودی 
با شکل و شمایلی متفاوت به بازار عرضه 
خواهد شــد موضوع گفتگوی ما با نیما 
ایران کیش  همراه  نرم افزار  مدیر  رشادی 
است. او از اهداف اصلی ارائه این محصول 
و جرقه هــای آغازین ورود به این عرصه 
می گوید. در کنار این، تاکید بر امنیت آن 

از جمله مباحث مورد گفتگوست. 

نوش آفریــن مومــن واقفی و ســید ابوطالب نجفی 
مدیرعاملین هلدینگ فناوری بانک تجارت و شرکت 
خدمات انفورماتیک با حضــور درایران کیش و دیدار 
با پیمان طبری مدیرعامل این شرکت همکاری های 
جدید با ایران کیش را کلید زدند. داوود کریم زادگان 
معاون بازاریابی و فروش شرکت خدمات انفورماتیک 
درباره این نشســت گفت: شــرکت کارت اعتباری 
ایران کیش در حال حاضر تنها شــرکتی اســت که 
سوئیچ خود را از شرکت خدمات تامین کرده است و 
در بازار رقابتی بین شرکت های پرداخت، جایگاه این 

شرکت و بهبود آن برای ما بسیار اهمیت دارد، یکی 
از هدفگذاری های ما نیز درهمین زمینه است. توسعه 
ســرویس های جدید با حضور شــرکت ایران کیش 
صورت می گیرد. تالش این است که با همراهی که از 
سمت ایران کیش داریم تست های اولیه خود را روی 

استانداردهای جدید پایدار و به بازار معرفی کنیم.
وی افزود: در ارتقای ســطح ماموریت ، شــاپرک به 
شــاپرک 2 شــرکت ایران کیش با همراهی کامل، 
به عنوان اولین شــرکت پرداختی اســت که کامال 

عملیاتی به شاپرک 2 وارد شده است.
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آینده روشن
اشــکان بیات همان جوان 27 ســاله اهل روستای 
مانیزان اســت که دی ماه امسال جشن دامادی اش 
بود. کسی که در کنار کار در ایران کیش، دانشجوی 
ترم آخر رشته الکتروتکنیک است. اینجا دراین شرکت 
بعد از ســاعت کاری، فرصتی را هم برای تحصیل و 
کتاب می گــذارد تا عالقه اش به کارهای فنی و برق 
ساختمانی و... را در کنار دانشگاه دنبال کند. البته که 

سیستم آموزش های از راه دور این روزها دردسرهای 
خاص خودش را هم دارد اما زندگی با همسر زیر یک 
سقف و بودن در مجموعه این شرکت خود انگیزه ای 
دوچندان برای ادامه تحصیل نیز هست. در چشمانش 
سراسر ذوق است و شوق رسیدن، عزمی راسخ، دلی 
پرامید با نگاه به آینده ای روشن. »دامادی ات مبارک 

اشکان جان!« 

اساســا عنوان واحــد »طراحــی تجربه« شــاید برای بســیاری از 
سازمان های کشور مفهومی جدید و بعضا ناشناخته است. هدف از 

آن چیست؟
حق باشماســت. طراحی تجربه نه تنها درایران بلکه در دنیا یک 
مفهوم جدید به شمار می آید. اما با این تفاوت که دراین سال ها روی 
این مفهوم با جدیت کار شده است. معموال شرکت ها یک واحد برند 
داشتند که وظیفه اش برندینگ و مارکتینگ سازمان بود. خیلی 
از شــرکت ها چه بسا ترجیح می دهند تا این وظایف برون سپاری 
 شــود. اما امروز در ایران کیش ما در واقع چهار مفهوم تجربه برند

 CX – Customer( تجربــه مشــتری ،)BX – Brand Experience(
Experience(، تجربــه کارمنــدان )EX – Employee Experience( و 
تجربه کاربری )UX – User Experience( را توامان در واحد طراحی 
تجربــه )XD – Experience Design( پیــش می بریم. دراین چهار 
 BX برندینگ ،EX کارکنان خود سازمان ،CX بخش ما مشــتریان
و کاربران UX، را هدف قرارداده ایم. مفاهیمی که اعالم شد همگی 
همراستای یکدیگر هستند. در این راستا واحدی در سازمان تحت 
عنوان Experience Design یاطراحی تجربه به وجود آمده که تمامی 
ایــن مفاهیــم BX، EX، CX و BX را کنار هم قرار می دهد. اگر در 
گذشته هرم سازمان به شکل کسب و کار، فناوری و مشتری بوده 
امروز بخشی به عنوان طراحی تجربه بدان اضافه شده است که در 
واقع جایگزین مشتری شده و مفاهیم وسیع تری را پوشش می دهد. 

قرار است در )EX (EMPLOYEE EXPERIENCE چه اتفاقی بیافتد؟
یکی از بخش هایی که روی آن درطراحی تجربه کارمیشود بخش 
سرمایه های انسانی است. در مفاهیم جدید دنیا تجربه کارمندان از 
مهمترین موارد است با این تفاوت که دیگر صرفا قرار نیست روی 
نیازهای روزمره کارمندان یا حقوق و... آن ها کار شود بلکه ایجاد 

تجربه خوب کارکردن در شرکت در راس کار قرار می گیرد. 
مــورد دیگری هم که در کنار تجربه کارمندان دنبال می شــود، 
مفهوم تجربه مشــتری )CX( است. تقریبا شبیه یک واحدی که 

کنار واحد بازاریابی قرار می گیرد، در خیلی از شــرکت ها نیز در 
کنار واحد فروش و واحد پشتیبانی است. وظیفه اصلی اش اطمینان 
از این است که مشتری تجربه خیلی خوبی را در تعامل با برند و 

محصوالت داشته باشد. 

 در حــال حاضــر ایران کیش در کجای مســیر این چهــار مفهوم 
قرار دارد؟ 

ما کار خود را با UX شروع کردیم. شکل دهی به تولیدات جدید را 
دنبــال نمودیم. اما در مجموع تمرکز ما در چند ماه ابتدایی روی 
UX بود. دربحث تجربه کاربری در حال تهیه برنامه جامع تجربه 
کاربری هستیم که براساس مدل بلوغ ترسیم می شود. مدل بلوغ 
UX به ما می گوید که کجای جایگاه بلوغ قرار داریم. در کنار این 
موضــوع کارهایی نیز در حوزه BX انجام دادیم. معتقدم که واحد 
UX ما به خوبی شکل گرفته است و در مورد برند نیز تا جای خیلی 
خوبی جلو رفته ایم. از شهریورماه به همه واحدها اطالع رسانی شد 
کــه بحث EX و CX را هم آغاز کردیم. ولی به دلیل اولویت پروژه 
پات الیف کمی این کار به تاخیر افتاده است. کار BX )تجربه برند( 
را هم مدت زمانی است که شروع کردیم. در واقع در حال کشیدن 
نقشه سفر مشــتری با تیم توسعه بازار هستیم و برای EXهم در 

مرحله اول نقشه سفر کارمندان کشیده می شود. 
 

نقش سایر واحدها در پیشبرد این مفاهیم در سازمان چیست؟
واحد ما استراتژی و نظارت را انجام می دهد. وقتی به برنامه مدون 
برسیم اجرای آن بر عهده سایر واحدهاست. مثال در بحث EX نقش 
واحد روابط عمومی و سرمایه های انسانی بیشتر از هر واحدی به 
چشم می آید؛ در مفاهیم دیگر که سایر واحدها باید نقش خود را 

ایفا کنند.

دستاوردهایتان در تجربه برند چه بوده است؟ 
در تجربه برند، مستندات و موارد مرتبط با برندینگ پات الیف را به 
صورت کامل مشخص کردیم. تاثیری که می خواهیم در اینباره در 
ذهن کاربر ایجاد شود به واحد ها ابالغ شده است. اساسا سند برند 
هویت پات قراراست به روز شود. لوگوی پات الیف و موسیقی آن 
شکل می گیرد. برای ایران کیش نیز برنامه هایی در راستای تجربه 

برند تدوین شده است. 

به صورت کلی واحد شما چه در طراحی تجربه های مرتبط با درون و 
برون سازمان به طور همزمان پیش می رود؟ 

بلــه بنا به فراخور هریک از این مفاهیــم، به صورت همزمان رخ 
داده است. 

در حال حاضر بیشترین تعامالت واحد شما با کدام بخش است؟ 
در لحظه فعلی بیشترین تعامل ما با بخش فناوری اطالعات است. 
آن هم به خاطر اینکه در حال حاضر پات الیف را توسعه می دهیم. 
اما به لحاظ کلی، جزو معدود بخش هایی هستیم که با همه واحد ها 
حتی با خود مشــتری هم در ارتباطیم. یکسری تعامالت نیز به 

عنوان تعامالت جانبی وجود دارد. 

عمده مشکالتی که ممکن است واحد نوینی مثل شما داشته باشد 
چیست؟ 

مشــکل اصلی در هر تغییراتی این است که زمینه پذیرش باید 
وجود داشته باشد، این پذیرش نیازمند چند موضوع است؛ نخست 
احساس نیاز به آن، دوم فرهنگ سازمانی و سوم ارتباطات وتعامالت.  
اگرچه ایران کیش هنوز درونمایه هایی از سنت و رسمیت را در خود 
دارد اما نسبت به سازمان های دیگر کشور در این سه مقوله خوب 
پیش رفته و همین موضــوع، کار واحدی مثل طراحی تجربه را 
راحت تر می کند. از سویی یکی از خوبی های دیگر ایران کیش این 
است که مفهوم UX در آن پذیرفته شده است. در معاونت کسب و 
کار هم این موضوع جا افتاده است. در حالیکه خیلی از سازمان ها 
هنوز با این مفهوم مشــکل دارند. موضوع بعدی مسئله مقاومت 
سازمانی است که در این شرکت کمتر با آن رو به رو هستیم. به هر 
حال همانطور که گفته شد مفاهیم، مفاهیم جدیدی هستند. ما به 
دنبال ایجاد یک تجربه و حس خوب هستیم؛ چه برای مشتریانی 
که از محصوالت ما استفاده می کنند و چه کارمندانی که دراینجا 

مشغول به کار هستند. 

واحد شما یکی از واحدهای درگیر با پات الیف است، این در حالی 
است که پیشتر هم در محصول پات، مبحث برندینگ با جدیت دنبال 
شد و تالش آن بود تا محصول پات به برندی شناخته شده بدل شود. 
اکنون فکر میکنید برندینگی که قبال روی پات صورت گرفته تا چه 

میزان در پات الیف به کار آید؟
وقتی پروژه پات الیف استارت خورد، حجم وسیعی از تغییرات و 
طراحی را روی آن پیاده کردیم. پلتفرم و صفحاتی جدید برای آن 
تعریف شد. بحث "تجربه برند" برای آن انجام شد. وب سایت هایی 
دراین زمینه آماده شــده اســت. نزدیک به 400 تا 450 صفحه 
"دیزاین" روی آن صورت گرفته است. با تغییراتی اساسی روبه رو 
هستیم و اکنون پات، بخشی از پات الیف است با این حال می توان 
اکنون از برندینگی که پیشــتر بر روی پات استفاده شده بود نیز 

استفاده نمود. 

نیکوکار: 
چهار تجربه برند، مشتری، کارمندان و کاربری تحقق میابند

طراحــی تجربه یک عنوان تــازه برای 
بســیاری از سازمان هاست. اگرچه در عرصه 
جدید کسب و کار در عین تازه بودن، ضروری 
هم است. بخشــی که در سال جدید با تدبیر 
معاونت کســب و کارهای نوین به شــرکت 
ایران کیش اضافه شــده اســت. اداره ای که 
 این روزها پروژه های مختلف و ســنگینی را 
کلید زده اســت و پیدا کردن فرصتی برای 
گفتگو با علیرضا نیکوکار هم کار ســاده ای 
نیست. او از مفهوم طراحی تجربه، چرایی اش و 
البته اقداماتی که تا به امروز دراین حوزه انجام 

شده است می گوید. 
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آقــای حســینی! به صــورت خیلــی مختصر بــه مجموعه 
فعالیت های اداره تدارکات و امور قراردادها اشاره کنید. 

همــان طور کــه از نام این اداره مشــخص اســت، کلیه 
خریدهــا و عقد قراردادهای شــرکت درایــن اداره انجام 
می شود. خریدتمامی واحدها با رعایت آیین نامه معامالت، 
دســته بندی شــده و در بخش های جزیی، متوسط، عمده 
وکالن طبقه بندی می شــود. همواره سعی مان براین بوده 
تا در کمترین زمان ممکن باتوجه به جزئیات درخواســت 
 حداقل قیمــت و بهتریــن کیفیت، بهتریــن خدمات را 

ارائه کنیم. 
با توجه به فراوانی درخواســت خریدهایی که به این اداره 
وارد می شــود و محدودیت هایی که از لحاظ تحریم دراین 
مدت داشتیم و شرایط جدیدی که با کرونا حاکم شده است 
تهیه اقالم و اجناس خیلی سخت ترشده. با این حال تالش 
کردیم تا تمامی درخواســت هارا مخصوصا درخواســت ها 
واحد تعمیرو نگهداری را از طریق کمیســیون معامالت، با 
برگزاری مناقصات عمومی و محدود و یا اخذ ســه استعالم 
مکتوب و... محقق کنیم. یکی از بزرگترین کارهایی که در 
این مدت انجام داده ایم شناسایی و خرید از تامین کنندگان 
معتبرو قوی و همچنین خــارج کردن خیلی از خریدهای 

منابع ثابت بوده است. به طور 
مثال خریدهــای عمده رول 
و قطعــات را با قیمت خیلی 
مناســب ترتهیه کردیم و این 
به واســطه زحمات بچه های 
تــدارکات و راهنمایی هــای 
پشــتیبانی  محترم  مدیریت 

بوده است.
کاهــش  خصــوص  در   
هزینه ها که یکــی از اهداف 
ما در ســال99 بــوده، طبق 
بوده ایم.از  بســیارموفق  آمار 
ملزومات مصرفــی گرفته تا 
تهیه تجهیــزات IT، قطعات 
هزینه ها  پوز،  دســتگاه های 
به مراتب از ســال گذشــته 
پایین ترآمده است. در بسیاری 

موارد طبق درخواست ها کاالهای جایگزین با کیفیت بهترو 
قیمت مناسبتر که جوابگوی درخواست کننده است را تهیه 

می کنیم که این موضوع باعث کاهش هزینه ها شده است.
یکی ازاهداف ما این اســت که در سال های آینده بتوانیم با 
تامین قطعات اصلی برای واحد تعمیرو نگهداری و همچنین 
تهیــه تجهیزات اورجینال برای کلیه واحدها و شناســایی 
تامین کنندگان معتبر در حوزه IT، کار را در راستای صرفه 
و صالح و رعایت آیین نامه معامالت شــرکت پیش ببریم، 

چرا که کاهش هزینه ها خود یک نوع درآمد است و 
از همین کاهش هزینه هاست که شرکت می تواند در 
آمد داشته باشد. به نظرمن هم یک خرید خوب و با 

صرفه همیشه می تواند برای شرکت درآمدزا باشد.
 

 اشــاره به کاهش هزینه داشتید، اما یکی از دغدغه ها 
همیشه کیفیت اســت. گاهی عده ای می گویند که 

کاهش هزینه ها باعث کاهش کیفیت ها می شود.
در مرحلــه اول کیفیــت کاال و مرغوبیت آن هدف 
اصلی ماســت. تمامی کاالهایی که ارائه می دهیم با 
تست و آزمون بوده و به تایید واحد درخواست کننده 

می رسد و بارها نیز پیش آمده است که اعالم کرده اند حتی 
کیفیت کار بهتر نیز شده است. 

به طورمثال برای خرید بارکد خوان از برند جدیدی استفاده 
کردیم و واحد امور پذیرندگان، آن را تســت و تایید کردند 
و بــا کاهش در هزینه خریــد روبه روبودیــم. در موضوع 
الیسنس ها هم همین طور بود، بیشتر خرید الیسنس ها را 

با تخفیف و قیمت بسیار مناسب انجام دادیم.

چه روشهایی به کار گرفته شده تا امور خرید تسهیل شود؟ 
در موضــوع خریــد هیچگاه 
تخم مرغ ها را در یک ســبد 
نگذاشتیم و درخواست هایمان 
را میان تامین کنندگان معتبر 
تقســیم کرده ایــم کــه اگر 
تامین کنندگان  از  یــک  هر 
برخوردنــد،  مشــکل  بــه 
تامین کننده بعدی بتواند آن 
کاال را بــه ما تحویل دهد. با 
این کار ریســک ها را کاهش 
دادیم. بــه عبارتی فقط یک 
تامین کننده خاص مد نظرما 
تامین کنندگان  به  نیســت. 
و  بیشــتری ســفارش داده 
تحویل شــرکت  را  کاالهــا 

می دهیم. 
 

کار خیلی فشــرده و ســختی دارید. چند نفــر در این اداره 
مشغول به فعالیت هستند؟ 

در واحــد خرید ســه کارشــناس داریم، یک کارشــناس 
کمیســیون معامالت و دربخش قراردادهایمان نیزسه نفر 
هســتند که کلیه قراردادها توســط امور قراردادها بسته 
می شود. کارهایی که از امور پشتیبانی به سمت ما می آید 
معموال فوری وآنی اســت. کار ما به گونه ای است که حتی 
درایام کرونا هم نمی توانســتیم برای دوســتان همکارمان 

شــیفت بگذاریم. با این حال آن هــا دراین مدت همکاری 
کردند تا کمی و کاستی نباشد.

 
در مجمــوع بیشــتر ارتباطات شــما بــا واحد نگهــداری و 

تعمیرات است؟
بله و بعد از آن هم با بخش انبارومالی

خریدهــای آینده برای واحد نگهــداری و تعمیرات هم انجام 
گرفته است؟ 

با توجه به فراوانی دستگاه های پوز مثل Amp 9000، هایپرکام 
4205 و Pax D 210، بــا قالب ســازهای معتبروارد مذاکره 
شدیم و برای اولین بار به منظور حمایت از تولیدکنندگان 
داخلی با عقد قرارداد، ساخت قالب های فوق را شروع کردیم 
که در آینده نزدیک بتوانیم به تیراژ مورد درخواست از آنها 

تولید کنیم. 
 الزم به ذکر اســت ساخت قالب مودم انجام گرفته و تعداد 
 5000 قــاب تولید و تحویل واحد نگهــداری و تعمییرات 

شده است.

عمده مشکالت و دغدغه امروزتان چیست؟ 
تجربه کار خیلی مهم است. بارها موضوعاتی پیش می آید 
که کار را سخت می کند. تحریم ها نیز مزید بر علت هستند 
و به ویژه نوســانات قیمت. در حال حاضر به دلیل همین 
نوســانات روزانه قیمت، اســتعالمات ما نهایتا 24 ساعت 
اعتباردارد و باید ظرف 24 ســاعت کمیسیون معامالت را 
برگــزار کنیم، مجوزها را بگیریم. اما بــا این حال با برنامه 
ریزی و اولویت بندی کارها و اولویت خرید و به موقع انجام 

دادن آن ها امور را پیش می بریم. 
من خواهشــی که دارم این اســت تــا واحد های مختلف 
درخواست هایشــان را خیلی زودتر شناســایی و به موقع 
ارســال کنند تا این اداره نیز زمــان کافی برای تهیه آن را 
داشته باشد.ما همکاران اداره تدارکات، شرکت ایران کیش را 
دوست داریم و همه تالشمان را انجام می دهیم تا وظیفه ای 
که برعهده ماست خیلی بهتر و به موقع انجام شود آن هم 

با کیفیتی باالتر. 

حسینی رئیس اداره تدارکات و امور قراردادها:
تکیه بر مهارت نیروی انسانی، سرعت، کیفیت و کاهش هزینه شعار ماست

»در موضــوع خرید هیچــگاه تخم مرغ ها را در یک ســبد نگذاشــتیم و 
درخواست هایمان را میان تامین کنندگان معتبرمان تقسیم کرده ایم که اگر هر یک 
از تامین کنندگان از نظر گمرگی یا واردات به مشکل خوردند، تامین کننده بعدی 
بتواند آن کاال را به ما تحویل دهد. با این کار ریسک ها را کاهش دادیم. به عبارتی 
فقط یک تامین کننده خاص مد نظرما نیست. به تامین کنندگان بیشتری سفارش 
داده و کاالها را تحویل شرکت می دهیم.« این اظهارات سید رضا حسینی رئیس 
اداره تدارکات و امور قراردادهاست. اداره ای که در کنار حساسیت کارهایش باید 

موضوع کاهش هزینه ها و کیفیت را توامان بایکدیگر در نظر بگیرد. 

تجربه کار خیلی مهم است. بارها 
موضوعاتی پیش می آید که کار را 
سخت می کند. تحریمها نیز مزید 
بر علت هستند و به ویژه نوسانات 

قیمت. در حال حاضر به دلیل همین 
نوسانات روزانه قیمت، استعالمات ما 

نهایتا 24ساعت اعتباردارد و باید ظرف 
24ساعت کمیسیون معامالت را برگزار 
کنیم، مجوزها را بگیریم. اما با این حال 

با برنامه ریزی و اولویتبندی کارها و 
اولویت خرید و به موقع انجام دادن آنها 

امور را پیش میبریم.
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کتابماه:

آن یک چیزعنوان

گری کلر، جی پاپاساننویسندگان

حسین خدادادیمترجم

موضوع

کتــاب آن یک چیز، جزو 100 کتاب برتر تمام تاریخ، 
در زمینه رشــد فردی و کسب و کار، با فروش بیش از 
1 میلیون نسخه است.نویســندگان این کتاب، گری 
کلر و جی پاپاســان، در این کتاب شاهکار ابتدا با بیان 
نکاتی سودمند نظیر استفاده از اصل 20/80 و اجتناب 
از انجــام چند کار همزمان و توضیح در مورد آن ها، به 
ما کمک می کنند تا از عوامــل مزاحم دوری کنیم و 
بهــره وری خود را افزایش دهیم.آن ها در ادامه به بیان 
این موضوع می پردازند که اصلی ترین عامل موفقیت، 
این اســت که مهم ترین چیز را برای خود مشــخص 
کنیم.مهم ترین چیز برای هر فرد، بسته به نوع و شرایط 
زندگی، روحیات، عالقه ها و شــخصیت فرد، متفاوت 
است.با مشــخص کردن آن چیز است که می توان به 
اهداف، تالش ها و تحمل ســختی ها معنا بخشید، به 
آن ها جهت داد و به ســوی موفقیت حرکت کرد. پس 
آن یک چیز شــما چیست؟ اگر می خواهید پاسخ این 
سوال را پیدا کنید و امکان مطالعه این کتاب را ندارید، 
خالصه کتاب آن یک چیز در بوکاپو را از دست ندهید.

Overdraftاعتبار افزوده

EMV استاندارد

استانداردی است در حوزه پرداخت های الکترونیکی که بر اساس آن تراکنش های پرداخت از 
طریق تعامل بین پایانه و کارت هوشمند، انجام می گیرد. نام این استاندارد، از حروف اول سه 
کلمه Euro Pay, Master Card, Visa، سه شرکتی که با همکاری هم توانسته اند این 

استاندارد را ارائه نمایند، گرفته شده است.

کاربرد استاندارد 
EMV

این استاندارد، نحوه تعامل بین پایانه و کارت هوشمند را در الیه های فیزیکی، الکترونیکی، 
اطالعات و کاربردها تعریف می کند. پشتیبانی از این استاندارد، دو مزیت عمده دارد: امنیت 

و کنترل بهینه و مطمئن تراکنش های برون خط.

ساختار استاندارد 
EMV

این اســتاندارد از دو قسمت تشکیل می شــود که قسمت اول )L1( نحوه تعامل بین کارت 
هوشــمند و پایانه را تعریف می کند و بر پایه استاندارد ISO7816 بنا شده است و قسمت 
دوم، این تعامل را در الیه های دیتا و کاربر تعریف می نماید که EMV L2 نامیده می شود. 
در این الیه، روال انجام تراکنش و کنترل های مورد نیاز در مراحل مختلف تعریف می گردد.

اصطالحات 

جدول 

چرا باید در محیط کار 
مدیریت زمان داشته باشیم؟

مدیریت زمان به معنی بیشــتر کارکردن نیست، به 
معنای استفاده ی صحیح از زمان برای بهتر و موثرتر 
انجام دادن کارهاست.قطعا در بسیاری از محیط های 
کاری، برنامه ها یا اتفاقات لحظه ی آخری رخ می دهد 
که ناچار به انجامشان هستیم. پس مدیریت کارهای 
ثابت قبلی، باعث می شود آشفتگی کنونی زودتر حل 

شود.
برای مدیریت زمان در محیط کارچه کنیم؟

1. تهیه لیستی از کل فعالیت ها:
لیســتی ازتمام فعالیت هایی که باید انجام شود تهیه 
کنید. به  همــراه اولویت آن ها، کــه کارهای مهم در 
ابتدای لیســت و کارهای با اهمیت کمتر در انتهای 
لیست قرار می گیرند. می توانید تعیین کنید که کدام 
فعالیت ها نیازمند اقدام ســریع هستند و انجام کدام 
فعالیت ها را می توان به تعویق انداخت. ایجاد لیستی با 
ساختار مناسب و فکر شده به نظر ساده می رسد، اما 
بسیاری از افراد در استفاده از آن دچار مشکل می شوند 
و استفاده مداوم از آن برایشان خسته کننده می شود. 
بنابراین تهیه لیستی مؤثر که از انگیزه شما برای این کار 

نکاهد بسیار مهم است. 
2- تخمین زمان مورد نیازفعالیت ها :

بعد از  اینکه فعالیت ها و اولویت آن ها را مشخص کردید، 
تخمین بزنید هر فعالیت چه قدر طول می کشد تا انجام 

شود. فراموش نکنید محدودیت هایتان را در نظر بگیرید
3. ثبت زمــان واقعی فعالیت هایی که در طی روز 

انجام داده اید:
وقتی شما متوجه شــوید که از زمانتان در محل کار 
چگونه استفاده می کنید می توانید فعالیت های بی ارزش 
را کاهش دهید و یا آن ها را حذف کنید. یکی از راه های 
مفید برای این کار ثبت  زمانی است که برای هر فعالیت 
در طی روز صرف کرده اید. با ثبت زمان فعالیت ها بعد 
از چند روز شما می توانید یک تصویر دقیقی از این که 
در طی روز چه کارهایی می کنید و زمانتان صرف چه 
چیزهایی می شود را در اختیار داشته باشید. قطعاً ذهن 
انســان در به خاطر ســپردن این موارد ناتوان است، 
بنابراین ثبت آن ها باعث می شود این تجارب همیشه 

در جلوی چشمانتان باشد.
4. تحلیل داده های ثبت شده:

از مقایسه ی زمان واقعی انجام فعالیت ها و زمان تخمین 
زده شده برای آن ها می توانید شناخت بهتری نسبت 
به سازمان و خودتان به دست آورید و متوجه شوید که 
برای انجام چه فعالیت هایی نیاز به زمان بیشتری دارید 
و چه فعالیت هایی را می توانید در مدت زمان کمتری 
انجام دهید. از ایــن نتایج می توانید برای برنامه  ریزی 
دقیق تر در آینده استفاده نمایید و برآوردهای بهتری 
برای فعالیت های مشــابه داشته باشید و زمان پیش 

رویتان را بهتر مدیریت نمایید.
به مدت 30 روز این کارها را برای خود در محیط کار 
انجام دهید و سپس در پایان،عملکرد خود را ارزیابی 
کنید تا برای ماه آینده بتوانید بهتر برنامه ریزی کنید. 
با این روش، توانایی های خود را نیز بیشتر می شناسید.

مهارت مدیریت زمان یک فرد، نقطه شــروعی است 
برای عملکرد خوب و به دســت آوردن نتایج مناسب 
که سبب رضایتمندی در داخل و خارج از محیط کار 
می شــود. اگر بتوانیم به خوبی زمان خود و تیم مان را 
مدیریت کنیم در واقع قدرت ســازمان دهی خود که 
باعث بهره  وری بیشتر سازمان می شود را نشان داده ایم.

روانشناسی
سرانه مطالعه ایران حدودا برای هر نفر به 2 دقیقه رسیده است که با احتساب مطالعات کتب درسی به 10 الی 12 دقیقه 

می رسد!!! )این آمار رسمی و دربرگیرنده ی کتب چاپی است؛ بدون احتساب کتاب های صوتی و دیجیتال(.
با توجه به این نکته تصمیم داریم هرماه در نشریه ی پرداخت سبز، کتاب های مفید و جالب را معرفی کنیم تا راه افزایش 

این آمار را هموارتر سازیم.

طرح از منیر دادپی

1.تکنولوژی غیرانسانی که فکر می کند! 
IOT 2.معادل

1688 .3
4.سکوی کسب و کار 

5.فضای مجازی
6.از مشکالت پنهانی اینشورتک ها
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همکاری های جدید ایران کیش 

و شرکت خدمات انفورماتیک

صفحه 4

صفحه 4

صفحه 5

صفحه 6

نیما رشادی: 

پات الیف بستری غنی از خدمات 

در تمام ابعاد زندگی فراهم می کند
علیرضا نیکوکار: 

چهار تجربه برند، مشتری

کارمندان و کاربری تحقق می یابند
سید رضا حسینی : 

تکیه بر مهارت نیروی انسانی، سرعت، 

کیفیت و کاهش هزینه شعار ماست

صفحه 3

صفحه 2

نوش آفرین مومن واقفی، مدیرعامل هلدینگ فناوری بانک تجارت در گفتگو با پرداخت سبز خبرداد: 

ورود قدرتمند ایران کیش در شاپرک 22  

ورود قدرتمند ایران کیش در شاپرک 

مزیت رقابتی ایران کیش، ترکیب دو ویژگی نوآوری و چابکی است

مزیت رقابتی ایران کیش، ترکیب دو ویژگی نوآوری و چابکی است

سال آینده سهم خیلی خوبی در حوزه تراکنش های غیر حضوری داریم 

سال آینده سهم خیلی خوبی در حوزه تراکنش های غیر حضوری داریم 

طبری در نشست تخصصی تجارت الکترونیک نمایشگاه تراکنش: 

نقش شرکت های پرداخت در نماد اعتماد 

می تواند پررنگتر باشد

مدیرعامل ایران کیش در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما:

بیش از 20 هزار درگاه )حساب( 

سایت های شرط بندی شناسایی شده است
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این روزها، دســتگاه های مجهز به اینترنت اشیا به طور فزاینده ای دردنیا و به 
موازات آن در صنعت پرداخت انقالب ایجاد کرده اند.

معامالت بدون تماس انجام شــده و پرداخت ها فقط با یک کلیک به سرانجام 
می رسند که با ابزارهایی هوشــمند و دکمه های کلیدی و.... انجام می شوند. 

مصرف کنندگان می توانند صرفاً با استفاده از دستورات صوتی، خرید 
و پرداخت کنند. به عنوان مثال حتی برخی از تولیدکنندگان 

لوازم خانگی با جاسازی برنامه های خرید در یخچال های 
هوشــمند، به مصرف کنندگان امکان خرید مواد 

غذایی و پرداخت مســتقیم از درب یخچال را 
داده اند.

هومی )Homie(، یک شــرکت از دانشگاه 
صنعتــی دلفت که خدمات شستشــو 
و خشکشــویی را ارائــه می دهد، این 
امکان را فراهم کرده تا مشــتریان به 
طور خودکار با درخواســت پرداخت، 
خدمات دریافــت می کنند. در صنعت 
 Daimler ،خودرو نیز دو شــرکت بزرگ
Truck و Commerzbank در حال آزمایش 

ارز دیجیتال برای تسهیل پرداخت های 
الکتریکی  ایستگاه های شارژ  مستقل در 

هســتند. همچنین در صنعت تاسیسات، 
شرکت های نوپای زیادی از فناوری بالکِچین 

اســتفاده می کنند که ویژگــی خرید و فروش 
مستقل انرژی تجدید پذیر بین مصرف کنندگان را 

فراهم می کند.
همه این مثال ها نشان دهنده تغییراتی می باشد که اینترنت اشیا 

در صنعت پرداخت ایجاد کرده اســت که براساس طرح های پرداختی کارت 
با اســتفاده از توکن سازی فعال می شوند. تکامل پرداخت اینترنت اشیا فقط 
شامل طرح های کارت نیســت بلکه موارد جایگزینی نیز هستند که براساس 
پرداخت های بانکی توزیع شده اند. ازسوی دیگر، ارائه دهندگان اینترنت اشیا 
به دنبال راه های جدید فروش متقابل محصوالت و خدمات هستند که به طور 
خودکار ســفارش محصول و پرداخت های فوری مربوطه را روز به روز بهتر و 

کارآمدتر اجرایی کنند.

اینترنت اشیا و صنعت پرداخت:
اینترنت اشیا در حاصل حاضر در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می گیرد. 
به تدریج وارد عرصه ای می شــویم که اشیا هوشــمند قادر به جمع آوری، 
اشتراک گذاری و تحلیل داده ها می شوند. این تکنولوژی ارائه دهندگان خدمات 
مالی مانند صنعت پرداخت، تولیدکنندگان و فروشندگان را در سراسر جهان 
مجبور کرده است شیوه ی کسب وکار خود را تغییر دهند. تحقیقاتی که درباره 
نقش اینترنت اشیا وجود دارند حاکی از آن است که بیشتر شرکت ها در حال 

سرمایه گذاری روی این تکنولوژی هستند.
هرچند پذیرش کامل این تکنولوژی در مراحل اولیه اش قرار دارد، تحلیل گران 

معتقدند که این تکنولوژی رو به رشد خواهد بود.
از ســوی دیگر مطالعات و بررسی های اخیر نشان داده اند که مشتریان نیز در 
دو سال اخیر بیشــتر از برندهایی در هر زمینه استفاده می کنند که از طریق 
این تکنولوژی خدمات ارائه می دهند. البته نه تنها در صنعت پرداخت، بلکه هر 
شرکت خدمات دهنده ی دیگری که از این تکنولوژی قوی ترو حرفه ای تربرای 
ارائه ی خدماتش استفاده کرده، موفقیت بیشــتری نیز در جذب مشتریان 

داشته است. 
برای مصرف کننده نهایی، عامل اصلی استفاده از اینترنت اشیا، کسب راحتی 
بیشتر است. مصرف کننده امروزی روز به روز بیشتر با تجربه خرید اینترنتی 
احساس راحتی می کند؛ اما به موازات آن احساس نگرانی از کالهبرداری های 

اینترنتی و مالی نیز افزایش می یابد.

ایجاد امنیت، مهمترین وظیفه صنعت پرداخت: 
با وجود محبوب شدن روزافزون این تکنولوژی بین مردم،خصوصا به دلیل از 
بین رفتن صف های بانک ها و دردســرهای پرداخت نقدی و حضوری، یکی از 
مهم ترین مسئولیت های صنعت پرداخت ایجاد زیر ساخت هایی برای امنیت 
بیشتر سرمایه های مشتریان و مردم اســت. با توجه به اینکه سرعت 
پیشرفت تکنولوژی بسیار باالست، این زیرساخت های مورد 
نظر نیز باید با استفاده از همین تکنولوژی ها ایجاد شوند 
تا سرعت مناسبی برای ارائه داشته باشند. ای بی ام 
)IBM( معتقد اســت که بالکچین تنها راهکار 
تضمین امنیت و حفظ حریم خصوصی برای 
پرداخت های مبتنی بر اینترنت اشیا است. 
دفتر  یک  ایجــاد  امکان  که  تکنولوژی 
از تمامی تراکنش ها  کل توزیع شــده 
را می دهد و به صاحبان ســرمایه این 
بدانند  که همــواره  را می دهد  امکان 
تمامی  گرفته اند.  قرار  مرحله  کدام  در 
دستگاه ها، شناخته شده و وارد 
و سپس  بالکچین می شوند  یک 
یکدیگر را اعتبارسنجی کرده و در مقابل 

هرگونه کاله  برداری امن خواهند بود.
کمک های  اشــیا  اینترنت  تکنولوژی های 
بسیاری به کسب  وکارها خواهد کرد که خبر 
بسیار خوبی اســت و ناگزیر صنعت پرداخت و 

تجربه مشتریان را نیز متحول می کند.
سیستم های پرداخت جزء کلیدی در یک زنجیره هستند 
و همانند یک چسپ همه چیز را دور هم جمع می کنند و می توانند 
عرضه و تقاضا را با اینترنت اشیا بی نظیر یکپارچه کنند. حضور کمرنگ صنعت 
پرداخت در این زنجیره در واقع غیرممکن و بعید اســت زیرا اگر نباشد، این 
زنجیره ماهیت خود را از دســت می دهد و قطع می شود! چرا که دنیا بر پایه 
پرداخت و مبادله ی مالی و پولی در جریان اســت. هرچقدر تولیدکنندگان و 
ارائه دهندگان خدمات با استفاده از اینترنت اشیا و جدیدترین تکنولوژی ها، 
پیشــرفت کنند، باز در نقطه ی آخر، بدون پیشــرفت صنعــت پرداخت و 

زیرساخت های آن، نتیجه ای نخواهند گرفت.

چگونه اینترنت اشیا دنیای پرداخت را متحول کرد؟
تحقیق و ترجمه: منیر دادپی 
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