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مراســم رونمایی از عملیات پرداخت غیرتماسی مبتنی بر 
استاندارد EMV  با استفاده از قابلیت NFC در برج غدیر 
بانک صادرات و بــا حضور نمایندگان بانک، هلدینگ صاد، 
شرکت کارت اعتباری ایران کیش و بانک مرکزی برگزار شد.

دراین مراسم سید جعفر صدری مدیر امور فناوری اطالعات 
بانک صادرات با اشــاره اینکه در شبکه بانکی 270 میلیون 
کارت بانکی مغناطیسی وجود دارد و این سرانه باالیی است 
گفت: تعدد کارت ها می تواند مشکالتی را برای شبکه بانکی 
از جمله  کالهبرداری ها و... ایجاد کند. آنچه که امروز اجرایی 
شد راه حلی امن و مطمئن درزمینه رفع این مشکل است .

وی افــزود: دراین پروژه، ما، شــرکت کارت اعتباری ایران 
کیش، همکاران بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک، 
پروژه کهربای بانک مرکزی را عملیاتی کرده ایم تا اساســا 
ابزار کارت در داخل موبایل تعریف و بر اســاس اســتاندارد 
EMV پرداخــت های مبتنی بر تکنولوژی  NFC  انجام 
شــود. هرچند پرداخت های NFC  در کشورهای اروپایی 
مدت هاســت که صورت می گیرد، اما ما این تکنولوژی را 
با توجه به استانداردهای تعریف شده بانک مرکزی و برخی 
مسائلی که در کشور وجود دارد بومی سازی کرده ایم. بدین 
روش اساسا حوزه امنیت در شبکه پرداخت گسترش یافته 
و با اســتفاده از امکانی که روی موبایل است، مشتریان قادر 
هستند از طریق اپلیکیشــن ها و با امنیت باالتر، تراکنش 
داشــته باشند. در واقع فیزیک کارت در داخل یک اپ رفته 
و هم سبد محصول تکمیل شده، هم تنوع محصوالت و هم 

سهولت استفاده مشتریان در نظر گرفته شده است .
صــدری گفت: بخش دیگــری از فرایند پرداخت مبتنی بر 
تکنولوژی NFC براساس اســتاندارد PINLESS بودن 
تراکنش هایی اســت که مبالغ خیلی باالیــی ندارند و این 

کاربرپسند بودن این فرایند را به نمایش می گذارد.
 وی از پیاده ســازی امکان پنج تراکنش مالی تا 200 هزار 
تومان در پرداخت غیرتماســی کهربا بدون وارد کردن رمز 

اول در آینده نزدیک خبر داد.
صدری افزود: شبکه پرداخت ما در ساختار شبکه شاپرک، 
بیش از ســه میلیارد و ســیصد میلیون تراکنش در تیرماه 
داشــته است و سهم بیش از90 درصدی تراکنش ها دراین 
ماه روی پایانه های فروش بوده اســت. طبیعتا با حدود ده 
میلیون پایانه فروش فعال، پروژه مذکور ســمت و ســوی 
درستی به خود گرفته تا  امکان پرداخت از طریق پایانه های 
فروشی که دارای قابلیت  NFC هستند، را با استفاده از اپ 

موبایل برای مردم فراهم کند.
وی گفت : به زودی سایر شرکت های پرداخت نیز همچون 
امروز شــرکت ایران کیش مجهز به این امکان می شوند و 
پروژه کهربای بانک مرکزی برای مشــتریان بیشــتری این 

امکان را مهیا می کند .

*ظرفیت  باالی ایران کیش و بانک صادرات
صادق فرامرزی مدیر عامل هلدینگ فناوری بانک صادرات 
نیز دراین مراســم گفت: شبکه پرداخت طی مدت گذشته 
رشد چشم گیری داشته و طی آن چند موضوع مطرح شده 
اســت. پرداخت مبتنی بر اســتاندارد  EMV ،کیو آرکد و 
کیف پول از جمله آن ها هســتند. امروز در بانک صادرات 
در کنار ایران کیش خواست بانک مرکزی در مدل پرداخت 

NFC  تحقق بخشیده شده است .
 وی افــزود : افتخار می کنم که  خود زمانی درایران کیش 
بــودم. ایران کیش هــم اکنون بیش از ششــصد و پنجاه 
هــزار پوز و حتی بیشــتر که دارای قابلیت NFC اســت 
دارد که این ظرفیت بســیار باالو بی نظیری اســت این در 

حالی اســت که بانک صادرات هم یکی از بیشترین تعداد 
کارت بانکــی و پذیرندگان را در شــبکه بانکی داراســت، 
از ایــن بابت ایــن دو در کنارهــم زوج خوبی بــرای این 
محصول هســتند. بانک صــادرات در حــوزه پذیرندگی و 
ایران کیش در حوزه دســتگاه های پــوز. این محصول در 
 کنــار امنیت، اعتماد را در عرصه صنعت افزایش می دهد . 
به گفته فرامرزی موبایل امروز بیشتر از کارت همراه ماست 
بنابراین پرداخت غیرتماســی NFC  امکان توسعه زیادی 

در آینده دارد. 
فرامرزی گفت: در آینده باید در زمینه پرداخت غیرتماسی 
پیشرفت کنیم و بر اساس اعتبار سنجی آدم ها پیش برویم 
و سقف عدد پرداخت نداشته باشیم و برای رقم های پایین 

پرداخت محدودیتی نباشد . 

*راه حلی برای روزهای کرونایی
رضا محمدی معاون توسعه بازار ایران کیش هم با اشاره به 
اینکه کرونا یکی از دغدغه های ما در همه زمینه ها شــده 
است گفت: محصول مربوط قطعا که محصولی در راستای 

حل یکی از دغدغه های این روزها نیز هست.
وی افــزود : ایــران کیــش به عنــوان یکی از بیشــترین 
دارنــدگان پوزهــای NFC  این افتخار  را  داشــت   در 
کنــار  بانــک صــادرات  ایــن قــدم بــزرگ را بــردارد 
باشــیم. پــروژه  ایــن  گســترش  شــاهد   امیدواریــم 

محمدی گفت: امروز آنچه بانــک مرکزی در حذف کارت 
فیزیکی می خواهد، صورت گرفته اســت. دیگر نیاز نیست 
با خودتان کارت بانکی همراه داشــته باشید. بخصوص که 
بســیاری از ما چندین کارت بانکی با خود حمل می کنیم. 
یک موبایل و یک اپلیکیشــن می تواند مجموعه ای از این 

کارت ها باشد.

*قابلیــت  NFC  تعداد 5 هزار  پایانــه  بانک صادرات فعال 
است

در ادامه وحید مهدوی مدیر مشتریان بانکی ایران کیش به 
دموی این محصول پرداخت .

مهدوی با توضیح اینکه موضوع NFC در بیش از 764 هزار 
پایانه شــرکت ایران کیش لحاظ شده و اکنون بیش از 40 
هزار پایانه قابلیت انجام تراکنش غیرتماســی را دارند بیان 
کرد: این طرح به صورت آزمایشــی در پنج هزار پایانه برای 

بانک صادرات فعال است.

*باالبردن  امنیت  درکنار بهبود  تجربه کاربری
در ادامه فیلمی از مهران محرمیان معاون فناوری های نوین 

بانک مرکزی پخش شد . 
وی دراین پیام تصویری با اشــاره به اینکه باید  اســتاندارد 
EMV  در قالب شبکه پرداخت کشور آغاز می شد گفت: 
اگر ما می خواستیم در شرایط عادی این کار را انجام دهیم 

نیاز به یک ســرمایه گذاری ســخت افزاری بزرگ بود. در 
شرایط تحریم نمی توانســتیم این سرمایه گذاری را انجام 
دهیم . در چنین شــرایطی از قابلیت موبایل های هوشمند 
استفاده کردیم. در واقع کارت مغناطیسی را در داخل موبایل 
مــی بریم و موارد مربوط بــه EMV را داخل این فرایند، 
اجرایی کردیم. در نهایت با استفاده از تکنولوژی NFC روی 

کارت خوان تراکنش انجام میشود.
وی گفت: امروز به دور از نگرانی از کرونا، گوشــی موبایل را 
نزدیک دستگاه پوز قرار میدهید و یک تجربه کاربری خیلی 
خوب خواهید داشت. در حالی که معموال باال بردن امنیت 
تجربه کاربری را سخت تر می کند. دراین محصول، همزمان 
با این که مسئله امنیت را باال می بریم، تجربه کاربری را هم 
بهبود بخشیدیم. کاربر، دیگر کارتش را جایی نمی کشد و با 
این اتفاق پدیده اسکیمرها و کالهبرداری ها شکل نمیگیرد. 
امیدواریم همه شرکت های پرداخت به زودی به این قابلیت 

مجهز شده و آن را عملیاتی کنند .

*پیوستن به شاپرک 2 مسیر ایران کیش را هموار کرد
پیمان طبری مدیرعامل ایران کیش نیز در این پیام تصویری 
گفت: بانک مرکزی موفق شد با استاندارد EMV تکنولوژی 
NFC را راه انــدازی کند. تکنولوژی NFC را پشــتیبانی 
کرده و گوشی های هوشمندی هم که باید این تکنولوژی را 

هدایت کنند وجود دارند.
وی افــزود : مهم ترین کاربرد NFC، پرداخت پول از طریق 
گوشی های هوشــمند است. امروز کاربر اطالعات مربوط به 
کارت خود را در گوشی ذخیره و در زمان خرید، گوشی را به 
دستگاه NFC  خوان ایران کیش نزدیک می کند تا پرداخت 
انجام شود. سیستم مبتنی بر NFC  مذکور تحت استاندارد 
EMV اســت که این نشان از امنیت بسیار باالی آن دارد. 
از ســویی برای استفاده از اپلیکیشن مذکور نیز شما نیاز به 
اســتفاده از یک رمز ورود دارید سپس با ورود به نرم افزار، 
پرداخت غیر تماسی از طریق NFC را انتخاب و با نزدیک 
کردن گوشی به دستگاه کارتخوان مجهز به این تکنولوژی، 
پرداخــت را انجام می دهید. در کنار این، برای مبالغ کمتر 
می تواند حتی نیاز به ورود رمز کارت نیز نباشد تا پرداخت 
ســریعتر و راحت تر در باره مبالــغ نه چندان زیاد را تجربه 

کنید .
 از سویی ورود به این عرصه قطعا باعث ایجاد کسب و کارهای 
مرتبط با آن در آینده نیز خواهد شد. حذف کاغذ و عدم نیاز به 
رول هم  یکی دیگر از اتفاقات خوب است. وی ادامه داد: برای 
آن که کارت اعتباری ایران کیش بتواند این پروژه را عملیاتی 
کند، باید به شــاپرک 2 ارتقا پیدا می کرد خوشحالیم که 
جزو  اولین شرکت ها در پیوستن به شاپرک 2 بودیم. اولین 
 نمونه آزمایشــی این نوع پرداخت بعد از آن به اجرا رسید.

 بــرای ایــن کار کارتخوان های ایران کیــش که مجهز به 
قابلیــت NFC بودنــد، مجهز به پذیــرش پرداخت های 
موبایل شــدند.  در فاز نخســت نرم افزارهای مربوط ایجاد 
 شــد و امروز پرداخت ها براساس این شیوه انجام می شوند

طبری گفت امیدواریم تا پایان سال در 200 هزار نقطه این 
پروژه عملیاتی شــود. الزم به ذکر است در این مراسم سید 
جعفــر صدری مدیر امور فناوری اطالعــات بانک صادرات، 
صادق فرامرزی مدیرعامل هلدینگ فناوری بانک صادرات، 
رضامحمدی معاون توســعه بازار ایران کیش، امیرحسین 
آقامحمدی، رئیــس اداره کل خدمات نویــن بانکی بانک 
صــادرات، محمد ناصری مدیر پــروژه کهربا بانک مرکزی، 
وحید مهدوی مدیر امور مشتریان بانکی ایران کیش و  وحید 

حسنی مدیر نرم  افزار شرکت ایران کیش حضور داشتند.

NFC  بانک صادرات  و  ایران کیش  پیشگام شدند؛ رونمایی  از عملیات  پرداخت

2 مردادماه ۱400- شماره ۱۵ جدیدخبرنامه داخلی ایران کیش



 OKR سیســتمی اســت که در بخش امور مشتریان 
بانکی مدتی اســت پیاده سازی شده است. با وحید مهدوی 
مدیر  مشــتریان بانکی ایران کیش دراینباره گفتگو داشته 
ایم. البته از او در مورد پروژه های جدید و همچنین موضوع 
پرداخت NFC و همکاری ایران کیش و بانک صادرات که 
بهانه ای برای این مصاحبه هم به شمار میامد سوال کردیم. 

*به تازگی سیســتمی تحت عنوان OKR  )در امور مشتریان 
بانکی پیاده سازی شده است. آیا این اقدام در عملکرد عملی 

این واحد تغییری ایجاد کرده است ؟
به نظرم برای شــروع بهتر اســت یک تعریــف اجمالی از 
  OKR .اهداف و نتایج کلیدی( داشــته باشــیم( OKR
یک چهارچوب اســت برای تعیین اهداف مد نظر و چالش 
  )OBJECTIVE( برانگیز با نتایج قابل اندازه گیری. هدف
صرفاً همان چیزی است که باید محقق شود، نه بیشتر و نه 
کمتر. نتایج کلیدی )KEY RESULTS( مجموعه ای از 
معیارها هستند که پیشرفت به سمت هدف را اندازه گیری 
مــی کند. معموال برای هر هدف، باید مجموعه ای از ۲ تا ۵ 
نتیجه کلیدی داشته باشیم که تمام نتایج کلیدی باید کمی 
و قابل اندازه گیری باشــد و به صورت ســه ماهه ارزیابی از 
میزان دسترسی به اهداف صورت می گیرد و در صورت نیاز 
اهداف و نتایج کلیدی بر مبنای اولویت های سازمان تغییر 
می کند. شــاید جالب باشد که بدانیم چارچوب OKR در 
برترین برندهای فناوری دنیا مانند لینکدین، گوگل، توئیتر 

پیاده سازی شده و در حال اجراست.
ما در ابتدا ســعی کردیــم در چهارچوب OKR طی 
جلســاتی که با مدیران ارشد داشتیم اهدافی که واحد 
مشتریان بانکی می بایستی به آن ها برسد را مشخص 
کنیم طبیعتا این موارد بر اســاس استراتژی شرکت و 
برنامه عملیاتی آن مشــخص می شوند. یکی از مزیت 
های اصلی این ساختار ایجاد شفافیت و هماهنگی در 
انتظارات در سطوح مختلف سازمان است. بدین ترتیب 
که تمام همکاران از کارشناســان تا مدیر واحد آگاهانه 
به پیش می روند و می دانند باید به دنبال رســیدن به 
چه اهداف و دستاوردهایی باشند. سپس نتایج کلیدی 
برای تحقق آن اهداف مشخص شد. حد مطلوب و حد 
بحرانی هر یک از نتایج تعیین و ســپس بازه زمانی که 
باید به نتیجه رسید مشخص شد تا بتوانیم برنامه ریزی 

های مربوطه را داشته باشیم.
برای این کار ما شــش نتیجه کلیدی را در سه زمینه 
کلی شناســایی و برای تحققشــان گام برداشتیم. این 

سه زمینه عبارتند از توســعه و تمدید قراردادهای شرکت 
با مشــتریان کالن، انجام تعهدات قراردادهای موجود طبق 
SLA و وصــول مطالبات و ســوم افزایش بهره وری پروژه 
ها. به منظور اندازه گیری تغییرات عملی با اســتفاده ازاین 
چهارچوب یک داشبرد مدیریتی برای گزارش گیری نتایج 
کلیدی طراحی و ساخته شد. به قول معروف تا چیزی قابل 
اندازه گیری نباشد امکان بهبود در آن میسر نیست. در اولین 
گام وضعیت موجود در شاخص های مد نظر مشخص شد. تا 

در انتهای برنامه بتوان تغییرات را اندازه گیری کرد.

* نتیجه عملی که از پیاده سازی این سیستم صورت گرفت 
چه بود ؟

 بگذارید پاسخ به این سوال را با قیاس وضعیتی  که در پایان 

بهار 1400 داشــتیم با وضعیت زمســتان  99 عرض کنم. 
بیش از 30 درصــد در زمان وصول مطالبات بهبود حاصل 
شــد. بیش از ۵0 درصد در کاهش مدت زمان نصب و ارائه 
سرویس به مشتریان موفق تر عمل گردید. در بهره وری از 
منابع 10 درصد بهبود و بیش از 30 درصد در کاهش جرائم 
قراردادی موفق بودیم. البته رصد این شاخص ها در تابستان 

نشان دهنده بهبود های جدی تر است.
این راهم اضافه کنم که لیســت اقدامی برای تحقق هر یک 
از نتایج گفته شــده طراحی شد. در جلسات هفتگی که با 
مدیران پروژه و ســایر واحد های شرکت  برگزار می شد در 
رابطه با اقدامات صورت گرفته و نتایج حاصل شــده گفتگو 
می شــد و به صورت پیوسته در حال بهبود و تغییر برنامه 
های عملیاتی خود برای تحقق اهداف مشخص شده بودیم.  
یکی از جذابیت های این ساختار برای بنده  قابلیت حدودی 
محاسبه ریالی بهبود های صورت گرفته است. به این ترتیب 
که می توان گفت تحقق نتایج کلیدی مشــخص شده چه 

مقدار ارزش ریالی داشــته است درخصوص نتایج به دست 
آمــده برآورد می شــود بیش از چند میلیــارد ارزش برای 
شــرکت از طریق کاهش جرائم و استفاده از پتانسیل ها به 
وجود آمده است. بخشی ازاین مبلغ به واسطه کاهش جرائم 
و بخشــی به واسطه توسعه و افزایش بهره وری در پروژه ها 

محقق شده است.
در برخی از پروژه ها شاهد صفر شدن یا کاهش بیش از 90 
درصد در جرائم بوده ایم همچنین همکاری های شرکت در 
پروژه های خاص بانک های طرف قرارداد بسیار گسترده تر 
شد در مجموع، کلیت این ساختار مورد قبول معاونت بود و 
امیدواریم برای فصول آتی هم این ســاختار بتواند به کمک 

این مدیریت بیاید.

*تعداد شــاخص هــای تعریف شــده در فصول بعــدی کمتر 

یابیشتر می شوند ؟
به صورت کلی دراین ســاختار بیشتر از ۵یا شش شاخص 
کلیدی توصیه نمی شود. اما این شاخص ها فصل به فصل 
می توانند تغییر داشته باشند. یعنی وقتی ما می توانیم مدت 
زمان نصب را نهادینه کنیم و مثال طی پنج ماه متوالی می 
بینیم به عددی رســیدیم که مطلوب ماست شاخص تعداد 
نصب را جایگزین مدت زمان می کنیم. این شــاخص ها بر 

اساس سیاست های سازمان مشخص می شود.

*وضعیت پروژه های ویژه  به چه نحوی بوده است  ؟
در فصل بهار  با بیش از ۲4 شرکت از طریق بانک ها ارتباط 
برقرار شــده و درحال ارائه سرویس هستیم. پروژه صندوق 
پرســتاری ســخاوت در بانک رفاه، نارنجستان و همراه آریا 
توســن در بانک کار آفرین، پخش بیژن و  شــرکت روغن 
کارون در بانک صادرات ، توســعه عصر شمال بانک سپه و 

چندین و چند پروژه دیگر تنها بخشی از آن ها هستند . 

*در زمینــه توســعه  و حفظ همکاری با بانک ها و مشــتریان 
کالن چه اقداماتی صورت گرفته است ؟

خوشــبختانه در جهت حفظ مشــتریان ارزشمند شرکت 
اقدامات بسیار زیادی صورت گرفته است از این بین می توان 
به تمدید قرارداد با بانک رفاه کارگران، شرکت ارتباط فردا و 
موسســه نور اشاره کرد و اخبار بسیار خوبی در آینده بسیار 
نزدیک در زمینه توســعه بانک های طرف قرارداد شرکت 
اطالع رسانی خواهد شد در حال حاضر در حال نهایی سازی 

عقد قرارداد با سه بانک جدید هستیم.
 

*ایران کیش امسال چه سرویس های ویژه ای را  در اختیار 
بانک ها قرار داده است؟

پیش از پاســخ به این ســوالتان باید به این نکته تاکید 
شود که به دلیل بحث اجبار کدرهگیری مالیاتی سرعت 
رشد شــبکه پرداخت با یک شوک مواجه شد و از طرف 
دیگر افزایش سرانه هزینه های تراکنش که شامل هزینه 
اســتهالک دســتگاه ، تعمیر آن، رول کاغذ، هزینه های 
ســربار و سایر موارد اســت، افزایش یافته و این موضوع 
باعث شــده حاشیه سود شــرکت های پرداخت با خطر 
مواجه شــده و این شــرکت ها مجبورند که در آینده به 
فکر راهکارهای جدید باشند تا هزینه تمام شده تراکنش 
را کاهش دهند. از همین رو شرکت ایران کیش با توجه 
به تــوان فنی باالی خود همواره درصدد افزایش ســبد 

محصوالت بوده و هست.
اعتقاد داریم که باید ســبد محصوالت شرکت را به کلیه 
مجموعه هایی که با شرکت تعامل دارند ارائه دهیم  اگرچه 
بیشترین خدمات ما در ایران کیش در حوزه دستگاه های 
پوز اســت و ما را به عنوان یک شرکت پرداخت بانک محور 
می شناسند اما این شرکت همواره ضمن حفظ این موضوع، 

خدمات جدید دیگر را نیز ارائه داده است.
 به عنوان مثــال اخیرا وب ســرویس مانده گیری پیچک 
مربوط به هاب فناوران شرکت شاپرک به بانک صادرات ارائه 

شد تا روی اپلیکیشن صاد عملیاتی شود.
 در آینده نزدیک پیاده سازی این سرویس در بانک های سرمایه 
و گردشگری نیز نهایی خواهد شــد. تالش کلیه همکاران 
شرکت در تحقق مهاجرت سوئیچ ایران کیش به شاپرک ۲ 
 سبب محقق شدن زیر ساخت ارائه  این خدمات نوین می باشد.  

                                             

                                               ادامه در صفحه بعد

در قیاس وضعیتی  که در پایان بهار 1400 
داشــتیم با وضعیت زمستان  99  بیش از 30 
 درصد در زمان وصول مطالبات بهبود حاصل شد.

 بیش از 50 درصد درکاهش مدت زمان نصب 
و ارائه ســرویس به مشــتریان موفق تر عمل 
شــد. در بهره وری از منابع 10 درصد بهبود و 
بیش از 30 درصد در کاهش جرائم قراردادی 
موفق بودیم.این شاخص ها در تابستان بهبود 

جدیتری داشته است

وحید مهدوی مدیرمشتریان بانکی   :

OKR مسیر رسیدن به نتایج کلیدی را هموار کرد  

3 مردادماه ۱400- شماره ۱۵ جدیدخبرنامه داخلی ایران کیش



تراکنش کارت بدون تماس در سال 2021 به 2.5 میلیارد 
دالر می رسد.

آمارهــای تحقیقاتی جدید پیش بینی می کند که ارزش 
جهانی تراکنش کارت های بدون تماس از 1.7 میلیارد دالر 
در سال 2020 به 2.5 میلیارد دالر در سال 2021 برسد، 
در حالی که سهم اکثر کارت ها از ارزش تراکنش های بدون 

تماس در سال 2021 در سطح 79درصد حفظ می شود.
به گزارش عصربانک تحقیقات جدید نشــان می دهد که 
ترکیبی از صدور سریع کارت و استفاده از آن در طول همه 
گیری کرونا به همراه افزایش تراکنش جهانی، پتانسیل رشد 
قابل توجهی را برای پرداخت های بدون تماس ایجاد کرده 

و پارادایم پرداخت را به طور اساسی تغییر داده است.

*رشد چشمگیر بازارهای توسعه نیافته
این گزارش نشــان می دهد که رشــد بازار در حال حاضر 
با افزایش اســتفاده از کارت های بدون تماس در بازارهای 
توسعه نیافته قبلی مانند ایاالت متحده و آلمان دخیل بوده 

است و این تغییر دائمی خواهد بود.
ایاالت متحده بین ســال های 2020 و 2021 شاهد رشد 
136 درصدی ارزش تراکنش های بدون تماس کارت خواهد 
بود، زیرا خرده فروشــان آمریکایی، پرداخت بدون تماس 
کارت را پذیرفته  اند و مصرف کنندگان سهولت پرداخت با 

کارت بدون لمس را لمس کرده اند.
در همین راســتا بازارهایی مانند آلمان در 18 ماه گذشته 
شــاهد حرکت بی سابقه ای به ســمت کارت های بدون 

تماس بوده اند. این تغییر، نقش پول نقد را به شدت کاهش 
داده و فرصــت های قابل توجهــی را برای صادرکنندگان 
 کارت برای به دست آوردن ســهم بازار ایجاد کرده است.

*فرصتی برای رشد کار ت های بیومتریک
این تحقیقات نشان می دهد که افزایش تراکنش های بدون 
تماس اخیر ناشی از همه گیری کرونا، فرصت هایی را برای 
رشد کارت های پرداخت بیومتریک فراهم کرده است تا از 

روند پرداخت های امن، راحت و بهداشتی استفاده کنند.
اگرچه کارت های بیومتریک در جایگاه مناســبی در حال 
حاضــر برخوردارند، اما در آینده  نزدیک اســتفاده از این 
کارت ها بــا ارائه خدمات ارزش افزوده و خالقانه توســط 

بانک ها و صادرکنندگان گسترده تر خواهد شد.

موقعیت جهانی کارت های پرداخت بدون متاس و بیومرتیک در دوران کرونا

مســعود جان، امروز رفتنت خیلی ها را خاطره باز کرده.
عکس هایــت را به یاد همان خاطره هایی که ســاختی 
مــرور مــی کنیم، تا دل تنــگ نشــویم . دلتنگی که با 
رفتنت ســهم همه ما شــده. همه ما که با آن همه بودن 
باتو امروز دلخوش به چند یادگاری هستیم که از خود به 
جا گذاشتی. یادگاری ها همین هان... خوی خوش، روی 

گشاده ، دلسوزی و مهربانی آرامش بخشت . 
ســال ها حضورت در ایران کیش، نشان داد که می شود 
فراتر از همکار بودن یک خانواده بود و امروز دفتر اســتان 
فارس بی تو ســوت و کور شده و ماتم زده ... اما چه باید 

کرد رسم آن است که ادامه دهی با همه نامروتی ها و حتی 
ازدست دادن عزیزترین هایت.

شاید روزگار با تو خوب نبود اما تو با آن چرا. تو رفتی اما 
رسم و راه زندگی کردنت ماند و شد زمزمه امروز همه ما .

ای کاش لبخندت، گفتار و کردارنیکت الگوی همه ما شود. 
حسرت امروز، سهم ماســت از خاطرات باتو که یک روز 
خاطره نبودند، زندگی بودند. می خواهیم یک گوشــه ی 

دنج  با یک عالمه بغض حسرت امروز را زار بزنیم. 
بدان که یادت زنده خواهد ماند . 

به یاد مسعود ناظمی یار قدیمی ایران کیش که از میان مان پرکشید

 ادامه از صفحه ۳  با توجه دانش فنی شرکت و میل مدیریت 
ارشــد ســازمان در ارائه خدمات و محصــوالت نوآورانه در 
صنعت پرداخت QR-code اســتاتیک شرکت برای بانک 
های مختلف دمو شــد و بناســت این محصول در یکی از 
بزرگترین فروشگاهای زنجیره ای در سطح کشور فعال شود. 
در همین راســتا درگاه پرداخت موبایلی  MPG  شرکت 
تهیه و به برخی از شــرکت ها و بانک ها ارائه شــده است 
که بر روی این محصــول امکانات پرداختی خوبی از قبیل 
پرداخت قبض و خرید شــارژ داریم. پرداخت غیر تماسی با 
استفاده از تکنولوژی NFC بر اساس استاندارد  EMV نیز 
دیگر محصول شرکت اســت که با همکاری بانک مرکزی، 
شــرکت خدمات انفورماتیک، بانک صادرات و شرکت ایران 

کیش پیاده سازی شد. 
* همانطور که اشــاره کردید یکی از ســرویس ها و خدمات    

ایران کیش در تعامالت با بانک صادرات، عملیات پرداخت 
مبتنی بر تکنولوژی NFC با اســتاندارد EMV است. پیشتر 
ایــران کیش این محصول را رونمایی کرده بود. آنچه در این 

تعامل رخ داده دقیقا چیست؟ 
بانک مرکزی در راستای توسعه روش های پرداخت اقدام به 
پیاده سازی استاندارد EMV کرد. عملیاتی کردن سرویس 
پرداخت غیر تماسی بر مبنای استاندارد EMVچند وجه 
دارد. یک وجه آن رگوالتور است که بانک مرکزی و شرکت 

شاپرک اقدامات مقتضی را به انجام رساندند. 
وجه دیگر، اپلیکیشن میزبان کارت مجازی است که توسط 
شرکت خدمات انفورماتیک در راستای تولید این برنامه اقدام 
شــد، وجه سوم آن، شــرکت PSP است که ایران کیش با 
عنایت به آماده سازی زیرساخت های مربوطه در مهاجرت 
به شــاپرک 2 و توسعه اپلیکیشن دستگاه های پوز توانست 

این امر را محقق کند و آخرین وجه، بانک عامل اســت که 
باید امکان تعریف کارت مشتری خود به صورت مجازی بر 
روی اپلیکیشن مربوطه را میسر نماید که بانک صادرات این 
امکان را فراهم ساخت. کلیه موارد مذکور در کنار هم امکان 
بهــره برداری از این محصول را میســر کردند. نکته ای که 
در این میان نباید فراموش شود اینکه بعد از اقدامات بانک 
مرکزی و سایر بازیگران مربوطه باید هم برای پذیرنده و هم 
دارنده کارت های بانکی، فرهنگسازی و اطالع رسانی کافی 
 در خصــوص پرداخت غیر تماســی NFC صورت بگیرد .

 هم اکنون امکان پرداخت بر اساس استاندارد EMV برروی 
بیش از 40 هزار از دستگاه های T300  شرکت ایران کیش 
میسر است. بخشــی از هدف رونمایی بانک صادرات شکل 
گیری گفتمان و فرهنگ ســازی در راستای استفاده از این 

امکان بود.

مجلس از الزام پرداخت  یارها به اینماد 
حمایت  مي کند

کاظم دلخــوش نماینده مجلس و عضو هیئت بررســي 
و تطبیــق مصوبات دولت با قوانین گفــت: »نماد اعتماد 
الکترونیکي )اینماد( از جهت ســاماندهي فضاي مجازي 
و حفــظ حقوق مصرف کننده با توجه به فرمایش نوروزي 

رهبر معظم انقالب در زمینه رها بودن فضاي مجازي، طبق 
قوانین و مقررات براي کسب وکارهاي اینترنتي الزامي است. 
همچنین قانون مبارزه با پولشــویي ازجمله قوانین بسیار 
مهم در جهت شفافیت اقتصادي و جلوگیري از بروز مفاسد 
و تخلفات اســت که اصالحات اخیر آن ازجمله ماده 14 
الحاقي توسط کمیسیون حقوقي و قضائي تصویب و نهایتاً 
به تصویب صحن علني مجلس رســیده است و آئین نامه 

اجرایي ماده 14 الحاقي آن نیز توســط هیئت بررســي و 
تطبیق مصوبات دولت با قوانین منطبق با قوانین تشخیص 
داده شــده است. بنابراین ابالغیه اخیر شرکت شاپرک که 
در اجــراي آئین نامه اجرایي مذکور بــوده کامالً قانوني و 
موردحمایت مجلس شــوراي اسالمي است و شرکت هاي 
پرداخت یار مشــابه سایر فعاالن اقتصادي ملزم به رعایت 

قوانین و مقررات هستند.«

وحید مهدوی مدیر مشتریان بانکی   :

OKR مسیر رسیدن به نتایج کلیدی را هموار کرد 
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نخستین نشست گفتمان دهه هفتاد و هشتادی ایران کیش 
به مناسبت روز جوان و با حضورجوانترین اعضای واحدهای 

مختلف شرکت دراین رده سنی، برگزار شد.
تورج آروان مدیر روابط عمومی ایران کیش در این نشست با 
بیان اینکه، شرکت همواره تالش داشته ورود و جذب جوانان 
در سازمان را تسهیل کند گفت: به جز برخی از مشاغل کلیدی، 
جوانانی که بعد از پایان تحصیالتشان، تجربه کاری نداشتند با 
آموزش های الزم در درون سازمان، جذب ایران کیش شدند 
تا از توانایی و پتانسیل آن ها در آینده استفاده شود. همه شما 
دهه هفتاد و هشتادی هایی که درایران کیش شاغل هستید 
انسان های توانمندی بودید که برای پرورش هرچه بیشتر آن 

در سازمان نیز همت گماشته می شود.
به گزارش روابط عمومی ایران کیش وی گفت: ایران کیش، 
جذب وفرصت دادن به جوانان را بخشی از مسئولیت اجتماعی 
خود می داند. بسیاری ازکسانی که امروز پست های کلیدی 
ســازمان را دارند از ســنین پایین در شــرکت، رشد یافته، 

مسئولیت های بیشتر را پذیرفته تا به امروز رسیدند.
آروان با اشــاره به 
اینکــه جوانی در 
کنار نشاط و امید 
می تواند گهگداری 
با بلندپروازی  توام 
چندان  نــه  های 
باشد  هم  منطقی 
افــزود: افــراد در 
کنار  در  سن،  این 
و  جوانی  انگیــزه 
میل به یادگیری و 
پیشرفت، باید دید 
واقع بینانه نسبت 
بــه آینــده خود 
داشــته باشند. به 
عبارتی جوانی که 

در سازمان استخدام می شود نسبت به دو تا پنج سال آینده 
خود نه باید دید منفعالنه و نه دید دست نیافتنی داشته باشد. 
مراحل ترقی گام به گام پیش می رود و یکباره اتفاق نمی افتد. 
البته پیشــرفت در زمینه کاری به مسائل متعددی هم برمی 
گردد قطعا بخشی از آن به غیر از خود شخص هم بستگی دارد 

و به مدیران و همکاران سازمانی او نیز مرتبط است.
مدیر روابط عمومی ایران کیش افزود : برای حضور در صنعت 
پرداخت در کنار کتاب و دانشــگاه، تجربه و آموزش سازمانی 
الزم اســت از همینرو ایران کیش همواره موضوع آموزش به 
پرسنل خود را از جمله جوانانی که جذب می کند در دستور 

کار دارد.

آروان خاطر نشان کرد: امروز بیشتر بخش های ایران کیش از 
نیروهای جوان استفاده می کنند. از سویی نیز شرکت همواره 
سعی داشته تا  از آنان پشتیبانی کند نه تنها مانع ادامه تحصیل 
آنان نشده بلکه به طرق مختلف از آن ها نیز حمایت کرده و یا 
در روزهایی مثل روز دانشــجو تقدیر به عمل آورده و حتی به 
شاگرد اول ها پاداش داده است. این درحالی است که خیلی از 
شرکت ها دانشجو جذب نمی کنند و یا مانع تحصیل جوانان 
می شوند اما به دور از شعار، ایران کیش به دانشجویان شاغل 

خود بها داده و پیشرفت آن ها را پیشرفت خود می داند.

*نگاه ویژه ی سازمان به پرسنل جوان 
صمد شاهســونی رئیس اداره آموزش و توسعه ایران 
کیش نیز در این نشســت گفت: آنچه که باعث می 
شــود تا ما از جذب و استخدام  قشر جوان استقبال 
کرده و همواره، ســازمان خود را موظف به حمایت از 
آن ها بدانیم علم به انگیزه و شور و خالقیت آنان است. 
میل به پیشرفت آن ها قطعا باعث پیشرفت سازمان نیز 

می شود.
گفــت:  شاهســونی 
امروزه جــوان ها نگاه 
متفاوتی به اشتغال و 
برای  دارند،  پیشرفت 
همین هــم از آن ها 
توقــع نمیــرود تا از 
سنتی  های  خواست 
ســازمانی  پیشــین 

تبعیت کننــد. ما میدانیم که 
عالئق و انگیــزه ها و توقعات 
شــما با یک نسل قبل از شما 
برای همین  اســت.  متفاوت 
تالش کرده ایم به این موضوع 
در مجموعه ایران کیش احترام 

بگذاریم.
شاهسونی گفت: شما انگیزه های بیشتر با اهدافی بلندتر دارید 
و ایران کیش نیز محیط بسیار مناسبی برای رشد و رسیدن 
شما به اهدافتان می باشد. به عبارتی دیگر، ایران کیش فرصت 
بروز خالقیت را در اختیار کارکنان جوان خودش قرار می دهد.

وی افزود: برای انجام کار درست باید شایستگی کسب کنیم. 
شایستگی دارای دو بال دانش و مهارت انجام کاراست، یعنی 
فرد هم به صورت عملی توانایی انجام کار را داشته باشد و هم 
به صورت تئوریک از فرآیند کار خود آگاه باشد.  هر شخصی 
که این دو بال را درست پیش ببرد و در کار منفعل نباشد حتی 
اگر از لحاظ پست و جایگاه سازمانی ارتقا پیدا نکند قطعا امکان 

پیشرفت را خواهد داشت.

رئیس اداره آموزش ایران کیش گفت: متاسفانه رشد و پیشرفت 
شغلی در ایران درست تعریف نشده است و همه آن را به معنای 
ارتقای پست سازمانی می دانند نه ارتقای دانش و کارایی. اینکه 
شخص، به لحاظ شغلی کارمند باشد، اما تبدیل به کارمندی 
شود که مرجع و مبدا حل مشکالت یا بهبود امور در حوزه ی 
شغلی خود لقب بگیرد طبیعتاً مورد احترام واقع خواهد شد. 
الزاما پیشرفت به معنای تغییر جایگاه شغلی در چارت سازمانی 
نیســت. در واقع ما باید نسبت به دیروز خودمان، فرد بهتری 
بوده و بهبود را درعملکرد خود احساس کنیم. اگر هر روز دانش 

خود را بهبود ببخشیم آن وقت این خود سازمان است که دائم 
به ما رجوع می کند به عبارتی ســازمان به ما وابسته خواهد 
شــد و نه ما به ســازمان. وی با بیان اینکه توجه ایران کیش 
به تحصیل آکادمیک و آموزش کارکنانش قابل تقدیر اســت 
گفت: مدیریت عامل تاکید زیادی روی توسعه سرمایه های 
انسانی شرکت دارند و مکرراً از ما می خواهند تا برای جوانان 
و کارکنان شرکت برنامه های توسعه ای تدوین و اجرا کنیم.     

*گپ و گفت با دهه هفتادوهشتادی ها
در ادامه این نشست افراد شرکت کننده ضمن معرفی خود به 
بیان خواسته هایشان از ایران کیش پرداختند و پیشنهادهایی 

را برای تحقق اهداف سازمانی مطرح ساختند. 
لزوم انتقال تجربه، نقش جوانان در تصمیم سازی ها و جهت 
دادن به اهداف، انگیزه باالی جوانان و تاثیر آن در پیشــرفت 

سازمان از جمله سایر موارد مطرح شده در این نشست بود. 
گفتنی است در آغاز این جلسه ، شرکت کنندگان یک دقیقه 
به یاد مرحوم مســعود ناظمی از همکاران قدیمی و با اخالق 

ایران کیش در دفتر استان فارس سکوت کردند.

نخستین نشست گفتمان جوانان ایران کیش  به مناسبت روز جوان

آروان: امروز بیشتر بخش های ایران کیش از 
نیروهای جوان استفاده می کنند. از سویی نیز 
شرکت همواره سعی داشته تا از آنان پشتیبانی 
کند نه تنها مانع ادامه تحصیل آنان نشده بلکه 
به طرق مختلف از آن ها نیز حمایت کرده است.

ایران کیش به دانشجویان شاغل خود بها داده 
 و پیشــرفت آن ها را پیشــرفت خود می داند.

 در کنار انگیزه، اهداف باید مبتنی بر واقع بینی 
باشد 

شاهســونی: آنچه که باعث می شود تا ما از 
جذب و اســتخدام قشر جوان استقبال کرده و 
همواره، ســازمان خود را موظف به حمایت از 
آن ها بدانیم علم به انگیزه و شــور و خالقیت 
آنان اســت. میل به پیشرفت آن ها قطعا باعث 

پیشرفت سازمان نیز می شود.
متاسفانه رشد و پیشرفت شغلی در ایران درست 
تعریف نشده است و همه آن را به معنای ارتقای 
پست سازمانی می دانند نه ارتقای دانش و کارایی
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علی تاجیک مدیر هوش تجاری و پایگاه داده  :

گزارش های مورد نیاز مشتریان کالن مطابق با سلیقه آن ها شخصی سازی شده است

 با علی تاجیک هم کالم می شویم و از او درباره آخرین 
رویدادها و برنامه های سه اداره هوش تجاری، پایگاه داده و 
تجزیه و تحلیل ایران کیش می پرســیم . چشم انداز آتی را 
از نگاه او بررسی کرده و البته تاثیر تغییر و تحوالت صورت 

گرفته در این سه حوزه را جویا شدیم.

*جنــاب تاجیک ! پیش از هر چیز از مجموعه مدیریت هوش 
تجاری، پایگاه داده و تجزیه و تحلیل برایمان بگویید. 

اجازه دهید جداگانه به شــرح مختصر این سه اداره که نام 
بردیــد بپردازیم. همانطور که می دانید واحد پایگاه داده به 
عنوان قلب شــرکت وظیفه اش ارایه سرویس دیتابیسها به 
کلیه واحدهاســت. دیتابیسهای موجود شرکت شامل انواع 

بانک های اطالعاتی NoSQL وRDBMS است . 
 Backup مانیتورینگ کلیه امور روزانه، بررســی وضعیت
گیری و Tablespace، بررســی و تیــون کردن کوئری 
ســرورهای مربوطه، دریافت فایل از شــرکتهای خدمات و 
شاپرک و ایجاد و ارسال  فایلهای روزانه  قبل از ساعت کاری 
و سیکلی بانکها، تولید و ارسال صورت وضعیت ماهانه بانکها، 
ایجاد لینک و یوزر و دسترسی بین دیتابیس ها با توجه به 
درخواست ارائه شده، بررسی تعداد تراکنش های روزانه، ارایه 
دیتای وب سرویسها ، بررسی کانفیگ ها و رعایت دسترسی 
به سیســتم عامل و اجرا پروتکل های مربــوط به الزامات 
شــاپرک به صورت دوره ای و بررسی  فایل log و خطاها و 

اخطارها از جمله امور این اداره است .   
اداره دیگر اداره هوش تجاری اســت، در واقع هوش تجاری 
)BI( اطالعات دسته بندی شده و شفافی از مراحل تبدیل 
داده تــا تصمیم گیری را به صــورت قابل اطمینان با تنوع 
درخواستی عرضه می کند، توانایی استدالل و درک مفاهیم 
نهفته در اطالعــات را از طریق کشــف و تجزیه و تحلیل 
اطالعات امکان پذیر می ســازد.  کاربردهای هوش تجاری، 
جانی تازه به استراتژی یک سازمان می بخشد. این بخش، 
دقت اهداف و مقاصد شرکت را اندازه گیری می کند. با توجه 
به وجود فضای رقابتی پیچیده و شلوغ، مدیران سازمان ها 
باید بتوانند در شــرایط اطمینان، تعارض و عدم اطمینان، 
تصمیم های موثر را اتخاذ کنند. مهمترین کاربرد سیستم 
هــای هوش تجاری در ایران کیش کمک به تصمیم گیری 
ســازمان بوده و از دید مدیران این جنبه از کارکرد سیستم 
هوشــمندی کســب و کار یکی از ضروری ترین نیازهای 

شرکت ها به حساب می آید. 
اداره دیگر، اداره تجزیه و تحلیل است. تولید صورت وضعیت 
ها در حوزه پیمانکاران و پشــتیبانان مطابق با قرارداد ها و 
SLA ، گزارش های درون ســازمانی شامل دریافت داده از 
واحد های مختلف، ایجاد گزارش های عملکردی و گزارش 
های تحلیلی و همین طور گزارش های برون ســازمانی از 
جملــه ارائه گزارش های متنــوع آفالین و آنالین مطابق با 
درخواست مشتریان کالن و کارفرمایان، وظایف این بخش 

است. 
تحلیــل داده، آنالیز قرارداد ها، گزارش ها، ارائه بازخورد ها، 
همچنین ارائه گزارش ها و قراردادهای شبیه سازی شده و 
تهیه رنکینگ های نمایندگی هــا و اداره ها از جمله دیگر 

مواردی است که دراین بخش صورت می گیرد . 

* اگــر بخواهیــد به برخی از دســتاوردهای نیمه اول  ســال 
1400 اشاره داشته باشید چه خواهید گفت ؟  

در اداره پایــگاه داده می تــوان به مواردی چون بهبود روند 
اجرای صورت وضعیت ماهیانه، بهبود و بهینه سازی  عملکرد 
دیتابیس CRM، سامانه مدیریت جامع پذیرندگان،  بهبود 
عملکرد دیتابیس انبار داده،  بهبود عملکرد روند اجرای جاب 

های انواع سویچ های شرکت اشاره کرد . 
در بخش هوش تجاری شاهد ارتقا ورژن ابزارهای BI ، بهبود 
زیرســاخت BI ،  ایجاد گزارش هــای کاربردی و عملیاتی 
که ســمت و سویی به نقاط قوت و ضعف شرکت در زمینه 
های مختلف می بخشد بودیم . گزارش سود دهی و عملکرد 
شرکت با محاسبه هزینه و درآمد در سطح کالن و خرد برای 
اولین بار در شــرکت پیاده سازی شد.  پروژه اصالح دیتای 
پذیرندگان از قبیل) کد پســتی – شــبا- اصناف- مغایرت 
سیاح شبای نامنطبق(، بررسی داده های شاپرک و سامانه 
پذیرندگان، توســعه گزارش های کاربردی مدیران در پنل 
مدیریتی معاونین جهت تصمیم گیری کالن از جمله اتفاقات 

دیگر دراین حوزه بود . 
در واحد تجزیه و تحلیل برای اولین بار در ایران کیش امکانی 
فراهم شد که گزارش های مورد نیاز مشتریان کالن مطابق 
با سلیقه آن ها شــخصی سازی شده و در اختیارشان  قرار 

گیرد .

*در خواست ها از این واحد به چه نحو مطرح می شود؟ 
در حال حاضر کلیه درخواست های شرکت از طریق سیستم 
ســامانه های مکانیزه  به این واحد ارسال و بعد از تحلیل و 
ســاخت و پیاده سازی در دسترس کاربر درخواست دهنده 

قرار میگیرد. 

*از مجموع برنامه هایی که در حوزه مدیریت هوش تجاری و 
پایگاه داده در نیمه دوم سال  1400 دنبال می شود بگویید 

این مسیر چه چشم اندازی را برای آینده ترسیم می کند؟ 
در بخش پایگاه داده پیاده سازی کامل پروژه های مربوطه، 
بهینه کردن روند آرشــیو در پایگاه داده، پیاده سازی کامل 

سرور گارد دردستور کار است . 
در حوزه ی هوش تجاری، ایجاد گزارش های تحلیلی جهت 
کنترل پروژه های شــرکت، ایجاد گزارش های تحلیلی بر 
اســاس KPI های مورد نظر، ایجاد گزارش های جدید بر 
اســاس الگوریتم های DATA MININIG، تسهیل در 
فرایند صورت وضعیت ها از جمله دریافت متغیر ها در بستر 
سامانه ایده، گسترش سرویس دهی مطابق با برنامه از پیش 

اعالم شده در سامانه ایده را در نظر داریم. 

*تا چه میران ضرورت BI احســاس می شــد و برنامه ها و نرم 
افزارهــای این حوزه به صورت عملیاتی چه کمک ها و تاثیر 

مثبتی برای شرکت داشته است ؟ 
اهمیت و ضــرورت تبدیل داده خام به اطالعات مفید برای 

هیچ کسی پوشیده نیست.

این امر در سامانه های هوش تجاری بسته به نیازهای واحد 
های مختلف با جمع آوری داده ها از منابع درون سازمانی و 
برون سازمانی، داده ها را برای تجزیه و تحلیل آماده می کند.  
امروز این ســامانه ها جایگاهی حیاتی در شرکت به دست 
آورده اند چنانچه این ســامانه  و یا گــزارش ها با اختاللی 
مواجه شــود منبع اطالعاتی دیگری جهــت ارایه اطالعات 
وجود ندارد و کار واحد های مختلف با سختی های فراوانی 
جهت بررسی عملکرد مواجه خواهد شد. بررسی گزارش ها 
از سمت واحد های استفاده کننده باعث شناسایی نقاط قوت 
و ضعف ســازمان در زمینه هایی نظیر عملکرد نماینده ها، 
درآمد شرکت و هزینه های آن شده است از طرفی یکسان 
ســازی گزارش ها باعث جلوگیری از مغایرت در واحد های 
مختلف می شود به حق، استفاده از این سامانه باعث تسریع 

و بهبود فرایندهای شرکت شده است. 
به دست آوردن دیدگاه نسبت به سرمایه گذاری های انجام 
شده  و پیش بینی سود حاصل از منابع مالی با توجه به روند 
اطالعات کسب شده ، کنترل اهداف و یا تعیین اهداف جدید 
بر مبنای گزارش های به دست آمده،  تقسیم بندی مشتریان 
و متعاقبا ایجاد تنوع در روش برخورد با هرگروه از مشتریان،  

از جمله سایر تاثیرات مثبت این سامانه بوده است .
از سویی همانطور که مستحضر هستید روند تولید داده ها 
تا تصمیم گیری، بسته به ضرورت ها و نیازها ، میبایست در 
کمترین زمان ممکن با کمترین دخالت افراد باشد تا مدیران 
تصمیم ساز شــرکت تنها با یک نگاه بتوانند تصمیم های 
ســازنده ای اتخاذ کنند، نبود این امکان در گذشته، واحد 
را بــرای ایجاد این گزارش های مذکــور ترغیب کرد که با 
توجه به نیاز سازمان و جلسات متعدد با مدیران ارشد پنل 
جدید گزارش گیری مدیریتی ایجاد و  ارایه شــود. برخی از 
گزارش های پیاده شــده در این پنل شــامل گزارش هایی 
نظیر عملکرد کالن شرکت، آنالیز بازار رقبا، وضعیت شاپرک، 
گزارش تراکنش به تفکیک دســتگاه، رتبه بندی بانک ها 
-اصناف - استان ها  بر اساس تعداد تراکنش، گزارش های 
افت و رشد تراکنش بر اساس تعداد و مبلغ، گزارش عملکرد 
سوییچ و بررسی انواع خطاها، گزارش طبقه بندی پذیرندگان 
بر اساس بازه های تراکنشی، گزارش پیاده سازی ترمینال کم 
تراکنش بر اساس تعریف شاپرک و عملکرد مشتری است . 

*اساســا تغییر و تحوالتی مانند سامانه ایده  با چه رویکردی 
صوت گرفت ؟ 

وجود بستری که عالوه بر داشتن انعطافی مشابه برنامه های 
.NET و وب فرم،  امکان تولید گزارش های سریع به کمک 
ماژول های آماده را داشته باشد و در صورت لزوم از اسکریپت 
های JAVA و CSS به منظور توسعه نرم افزار استفاده کرد 
نیاز ایران کیش بود . همچنین به دنبال نرم افزاری بودیم  که 
در تعامل با نرم افزار های دیگر بیشترین سازگاری را داشته 

باشد و فقط نقش Reporting نداشته باشد. 

*ســامانه ایده به صورت عملی کدام بخش های شــرکت را 
دچار تحول کرده است؟ 

کمک به راهبری امورپذیرندگان با ارائه گزارش های متنوع 
در سطوح مختلف سازمانی، ارائه اولین انبار گردانی با گزارش 
های آنالین و آنالیز انبار گردانی و فراهم شــدن امکان انبار 
گردانی دوره ای دوماهه، ارائه گزارش های شــخصی سازی 
شده مطابق با درخواست مشتری و ارائه گزارش های آنالین 
تراکنشــی از جمله اقداماتی اســت که امروز از طریق این 

سامانه صورت می گیرد .
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کتابماه:

راههای موثر برای ایجاد انگیزه عنوان

برایان تریسی/ فرزام حبیبینویسنده/ مترجم:

موضوع

برایان در کتــاب »راه های موثر بــرای ایجاد انگیزه« 
راه های کســب انگیزه و موفقیت شــغلی را از لحاظ 
روانشــناختی مورد تحلیل و بررســی قرار داده است. 
می تــوان مدیریت یک شــرکت را در این رابطه مثال 
زد. نحوه ی مدیریت و ایجاد انگیزه و چالش ها می تواند 
تغییرات مثبتی را در شــرکت به وجود بیاورد. کاهش 
هزینه های منابع انســانی یا سودآوری شرکت از نتایج 

مثبت ایجاد انگیزه در شخص و سازمان است.

معنیاصطالح

NFC

زبــان  در  کــه  عبــارت Near Field Communication اســت  مخفــف 
بــه آن “ارتبــاط حــوزه نزدیــک” گفتــه یم شــود. کاربــرد NFC در واقــع  فــاریس 
محســوب  حمــل(  )قابــل  موبایــی  بــرای گجت هــای  ارتبــایط  اســتاندارد  یــک 
ایــن  بــه  ارتبــاط رادیــو�ی خــاص دو دســتگاه مجهــز  یــک  ایجــاد  بــا  یم شــود کــه 
ن  مابــ�ی تعامــل  ایجــاد  منظــور  بــه  داده یم کنــد.  بــدل  و  رد  بــه  قــادر  را  قابلیــت 
بایــد حتمــا فاصلــه آن دو دســتگاه حداکــرث چنــد   NFC از طریــق  دو دســتگاه 
ســانتیمرت باشــد. بنابرایــن NFC یــک قابلیــت ارتبــایط اســت کــه دســتگاه های 
بــدل  و  رد  بــه  قــادر  باشــند،  یکدیگــر  بــه  نزدیــک  ایــی کــه  �ش در  را  موبایــی 
پشــتیبا�ن  منظــور  بــه  حمــل  قابــل  و  موبایــی  یم کنــد. گجت هــای  اطالعــات 
دســتگایه  هــر  بنابرایــن  باشــند،  تراشــه NFC مجهــز  بــه  حتمــا  از NFC بایــد 
اســت. مجهــز  اختصــایص  تراشــه  بــه  یم کنــد  اتصــال NFCپشــتیبا�ن  از  کــه 

اصطالحات 

چگونه هدف گذاری کنیم ؟
تا به حال به خواسته هایتان در زندگی فکر کرده اید؛ به 
اینکه امروز، امسال و یا در کل زندگی به چه چیزهایی 
می خواهید برسید؟ جوابهایی مثل: “می خواهم شاد 
باشم ” یا “می خواهم به مردم کمک کنم” خیلی کلی 
هستند. به چیزهایی فکر کنید که امیدوارید ظرف یک 
یا دو سال آینده به آنها برسید. اهدافی مانند پیشرفت 
در کارتان )هدف شغلی( و یا رسیدن به تناسب اندام 
)هدف ورزشــی( و همچنین داشــتن خانواده )هدف 
شخصی( خیلی کلی است و نمی تواند مسیر روشنی 
برای شما باشد. بهتر است تالش کنید اهدافتان را به 
طور دقیق مشخص کنید. به مثال های زیر توجه کنید:

�� اهداف خانوادگی:
میخواهم در هفته دو بار سر میز نهارخوری غذا بخورم.

هرروز از یکی از اعضای خانواده ام تشکر کنم.
هفته ای یکبار خرید برای آشپزی را من انجام دهم.

�� اهداف شغلی:
میخواهم درخواست دهم مسئولیت بیشتری به من 

بدهند.
ماهــی یکبار فردی را به قهوه دعوت کنم و از پندها و 

تجربیات کاری او بهره ببرم.

�� اهداف آموزشی:
میخواهم برای سفر جدیدم زبان اسپانیایی یاد بگیرم.

میخواهم در مقطع جدید به دانشگاه بروم.

�� اهداف سالمتی:
میخواهم آخر هفته 10 دقیقه مدیتیشن کار کنم.

میخواهم پیاده روی را امتحان کنم.
میخواهم نوشابه را از غذاهایم حذف کنم.

این ها مثال هایی از هدف گذاری با جزئیات بود. دقیقا 
همینقدر جزئی و کامل باید هدف هایتان را بنویسید. 
نکته ی مهمتر این است که افراد می گویند خب من 
همین ها را در ذهن دارم و انجام می دهم! اما در واقع 

هرآنچه در ذهن هست باید روی کاغذ پیاده کنید 

 *هدف گذاری و اهداف را کوتاه  مدت کنید .
حال که تقریبا می دانید ظرف چند سال آینده به چه 
چیزهایی می خواهید برسید، باید کارهایی کوچک و 
مشخص با ضرب االجل یکساله )و نه بیشتر از آن( برای 
خودتان مشخص و روی آنها کار کنید. خوبی نوشتن 
اهداف این است که به شما اجازه نمی دهد به راحتی 

بی خیال آنها شوید.
 اهداف کوتاه مدت برای رســیدن به تناســب اندام: 
سبزیجات بیشتری بخورید و در کنارش، دویدن را در 

برنامه روزانه تان قرار دهید. 
اهداف کوتاه مدت برای داشــتن کسب و کاری مثل 
داشتن یک کتاب فروشی: می توانید یک دوره کتابداری 
بگذرانید و بعد محل مناسبی برای کتابفروشیتان پیدا 

کنید.
*اهداف را به گام های کوچک تبدیل کنید . 

اهدافتـان را بـه گامهایـی کوچـک تبدیـل کنیـد که 
شـما را بـه اهـداف بزرگتر می رسـانند. شـما باید در 
مـورد دو نکتـه مهم تصمیـم گیری کنید: چـرا فالن 
هـدف را انتخـاب کردیـد و مـی خواهیـد از آن به چه 

چیزی برسـید.
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این ماه یکی از کتاب های جالب برای عالقه مندان به حوزه برندینگ را معرفی می کنیم.
امیدواریم از خواندنش لذت ببرید. به کتاب ها عمل کنیم!

✍��طرح از منیر دادپی

روانشناسی

 

تکنولوژیتکنولوژِی

     

   در این بخش هر ماه گجت های هوشمند و جذاب را معرفی خواهیم کرد   در این بخش هر ماه گجت های هوشمند و جذاب را معرفی خواهیم کرد

Careosآینه هوشمند
   این آینه با یک صفحه نمایش و ویژگی ها و قابلیت های بســیار زیاد و متنوعی 
همراه است که با وجود آن زندگی آسانتر می شود. شما می توانید از این آینه به 
عنوان یک دستیار مجازی استفاده کنید و دستورات صوتی مختلفی را برای انجام 
وظایف خاص برای آن تعریف کنید. تکنولوژی تشخیص چهره به آینه این امکان 
را می دهد تا بر اساس نیاز فرد و متناسب با ویژگی های همان شخص پاسخ هایی 
را ارائه دهد. نکته جالب دیگر در رابطه با این تکنولوژی برخورداری از ویدئو 360 
درجه بوده که ادعا می کند قادرست از تمام بدن و صورت عکس گرفته تا بتوانید 

خودتان را تقریباً از هر زاویه و جهتی مشاهده کنید.
حتی می توان روی نواحی خاصی از چهره یا بدن زوم کرد که البته قابلیت کارآمدی برای خانم ها در هنگام آرایش محسوب 
می شود. همینطور با آینه هوشمند Careos می توانید به صورت مجازی لباس های مختلفی را پرو کنید تا ببینید چه رنگ 
و مدلی به شما می آید؟! قابلیت هیجان انگیز دیگر این آینه این است که می تواند پوست شما را آنالیز کرده و پیشنهاداتی در 

رابطه با بهبود وضعیت پوست شما ارائه دهد.
Oomberella   چتر هوشمند

احتماال برای هر کدام از ما پیش آمده است که چترمان را در رستوران، کالس درس یا دفتر 
کار جا بگذاریم. اما این چتر هوشمند هرگز گم نمی شود، چون می تواند از طریق اپلیکیشن 

ویژه اش مکان قرار داشتنش را به گوشی شما ارسال کند.
این چتر همچنین می تواند با اتصال به اپلیکیشن های آب و هوا در روزهای بارانی و برفی به 
شما یادآوری کندکه بهتر است آن را با خودتان ببرید. این چتر هوشمند با قیمت 80 دالر 

به بازار عرضه می شود.

📕

📡
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 ادامه از صفحه 8
بـرای چنین تصمیم گیـری مهمی، می توانید این سـوال 
هـا را از خودتان بپرسـید: آیا ایـن هـدف ارزش دارد؟ االن 
زمان مناسـبی برای آن اسـت؟ آیا با نیازهای من مطابقت 

دارد یـا خیر؟

*اهداف را به گونه ای بنویسید که منعطف باشد.

اهدافتـان را بـه گونـه ای بنویسـید کـه بتـوان آنهـا را بـا 
تغییـرات احتمالـی هماهنـگ کـرد. فراموش نکنیـد باید 
زمانـی بگذاریـد تـا اهـداف کوچکترتـان را ارزیابـی کنید. 
مثـال از خودتـان بپرسـید: در مـدت زمـان معیـن شـده، 
بـه آنهـا مـی رسـم؟ هنـوز هم بـرای  رسـیدن بـه اهداف 
بزرگتـر زندگـی ام بـه آنها نیاز دارم؟ حتمـا اینقدر انعطاف 
داشـته باشـید که بتوانید اهدافتان را با تغییرات احتمالی 

هماهنـگ کنیـد. هدف گـذاری و اهـداف باید قابـل اندازه 
گیری باشـد. پیشـرفت هدف گـذاری و اهدافتـان را رصد 
کنید.یک هدف باید پاسـخگوی تمام این سـواالت باشـد: 
چـه کسـی بـه آن میرسـد؟ چگونه بـه آن میرسـد؟ کجا، 
کـی و چـرا؟ ضمنـا برای هر کـدام، جواب این دو سـوال را 
پیـدا کنید: چـرا، چیزی کـه در ذهنم دارم، هدف اسـت و 

چـه طـور بـه اهداف کلـی زندگیـم کمک مـی کند. 

خبرنامه داخلی ایران کیش

 

این روزها سرویس های الکترونیکی مختلف که راهکارهای 
خوبی برای سهولت پرداخت فراهم کرده اند، بسیار مورد توجه 

و اولویت موسسات مالی و بانک ها قرار گرفته اند.
با پیشرفت و توسعه ی تجهیزات الکترونیک و تکنولوژی در 
پرداخت، شــرکت های سازنده ی تلفن های همراه نیز نسل 

جدید تولیدات خود را مجهز به این امکانات نموده اند.
یکی از این فناوری های جدید، ارتباط میدان نزدیک همان 
NFC اســت که در واقع تلفیق نوع توسعه یافته تکنولوژی 
RFID و شــبکه موبایل می باشد و بیشــترین تاثیر را بر 
سیستم پرداخت ســیار می گذارد. با استفاده از این فناوری، 
پرداخت های الکترونیک خرد با امنیت و ســهولت بیشتری 

انجام خواهند گرفت.
اکنون در سراســر دنیا روش های ارتباط بی  سیم به اشکال 
گوناگون باب شــده  اند و در تسهیل اســتفاده از گجت های 

مختلف و ایجاد ارتباط بین آن ها نقش مهمی دارند.
 NFC مانند بلوتوث و وای  فای یکی از فناوری های بی سیم 
ارتباطی متداول بین وسایل هوشمند است که از امواج رادیویی 
برای ایجاد ارتباط اســتفاده می کند و می تواند در زمینه های 
مختلف ازجمله تسهیل انتقال فایل بین دستگاه های مجهز 
به این فناوری، انجام خدمات مالی، کنترل وســایل مختلف، 
بازی، سالمت و درمان، فروش و سایر موارد به کار گرفته شود 
که در شماره های بعدی حتما به کاربردهای NFC  مفصال 

خواهیم پرداخت.

 NFC چیست؟
مخفف کلمه Near Field Communicationاست 
و تراشــه  NFC از امواج رادیویی میدان نزدیک برای ایجاد 
ارتباط بی سیم در فاصله ی چند سانتی متری بین دو دستگاه و 

انتقال حجم کمی از اطالعات استفاده می کند.

NFC تاریخچه
انجمن NFC فعالیت خود را در ســال 2004 آغاز کرد؛ اما 
تاریخ استفاده از امواج رادیویی میدان نزدیک به سال 1945 و 
جنگ جهانی دوم، برای ردیابی هواپیماهای جنگی می رسد؛ 
البته تاریخ شــکل گیری فناوری NFC  از سال 1983 آغاز 
شد؛ زیرا در این سال، فردی به نام چارلز والتون، نخستین پتنت 
با واژه ی RFID  )تشخیص هویت با فرکانس رادیویی( را ثبت 
کرد و پتنت او به نقطه ی آغازی برای اختراع استاندارد، تراشه و 
برچسب NFC تبدیل شد. در ادامه مهم ترین اتفاق های تاریخ 

این فناوری را از سال 2000 تاکنون بررسی می کنیم.
*  اختراع NFC توسط سونی و فیلیپس در سال 2000

* ثبت NFC به عنوان یک اســتاندارد توســط ســازمان 
بین المللی استاندارد سازی در سال 2003

* تأسیس انجمن NFC توسط سونی، فیلیپس و نوکیا در 
سال 2004

* ایجاد نخستین برچسب NFC و عرضه ی نخستین گوشی 
هوشمند مجهز به فناوری یعنی نوکیا 6131 در سال 2006

* اســتفاده از برچسب NFC گوشــی نوکیا 6131 توسط 
مصرف کنندگان به صورت آزمایشــی در انگلســتان در سال 

2007
* ایجاد ارتباط بین دو گوشی و تبادل اطالعات بین آن ها از 

طریق NFC برای نخستین بار در سال 2009
 NFC عرضه ی نخستین گوشی اندرویدی مجهز به فناوری *

یعنی سامسونگ نکسوس اس در سال 2010
* اســتفاده از گوشی ها و کارت های بانکی مجهز به برچسب 
NFC برای ارائه ی خدمات مرتبط با حمل و نقل و گردشگری 

و ارائه ی خدمات به دانش آموزان در سال 2010
* اســتفاده از NFC برای آغاز بازی و به اشــتراک گذاری 

مخاطبان، آدرس های اینترنتی و ویدئو در سال 2010
* معرفی تگ های هوشمند از سوی سونی برای تغییر حالت ها 

و پروفایل های گوشی از راه نزدیک در سال 2012
* همکاری سامســونگ و ویزاکارت برای توسعه ی پرداخت 

موبایلی با استفاده از NFC در سال 2013
 NFC ایجاد یک سیستم امنیتی تشخیص هویت مبتنی بر *

توسط دانشمندان IBM در سال 2013
* فراهم شدن امکان استفاده از Apple Pay با NFC برای 
گوشــی های آیفون 6، آیفون 6 پــالس و اپل واچ )که در ماه 

آوریل 2015( عرضه شد
* فراهم شــدن امــکان اســتفاده از Android Pay برای 

گوشی های اندرویدی دارای NFC در سال 2015
* انتشار نســخه ای از ویندوز 10 با معماری NFC و انتشار 
درایور جهانی NFC برای این نسخه از ویندوز در سال 2016

* ایجاد چهارچوب CoreNFC برای خواندن برچسب های 
NFC درIOS 11 در سال 2017

نحوه ی کار
فناوری NFC از روش القاء الکترومغناطیســی برای ارسال 
اطالعــات اســتفاده می کند. ایــن فنــاوری از میدان های 
الکترومغناطیســی بــرای انتقــال داده هــا یا القــاء امواج 
الکترومغناطیسی در دســتگاه گیرنده استفاده می کند که 
دستگاه های پسیو نیز نیروی خود را از امواج الکترومغناطیس 
تولید شده توسط دستگاه اکتیو دریافت می کند و این نیرو در 

مسافت کم اطالعات با حجم مشخصی را انتقال می دهد.

مقایسه NFC با بلوتوث و وای فای
ابتدا یــادآوری می کنیم، کاربرد اصلــی NFC انتقال و به 
اشتراک گذاری فایل های چندرسانه ای نیست و بیشتر برای 
انتقال امن داده های حســاس هنگام انجــام کارهایی مثل 
فعالیت های پرداختی به کار برده می شــود و مقایسه ی آن 
با بلوتوث و وای فای چندان منطقی نیســت؛ با این حال، در 
این بخش این ســه ابزار ارتباطی بی سیم متداول را به صورت 

مختصر و کلی با یکدیگر مقایسه می کنیم.

سرعت
قطعا NFC از نظر سرعت قابل مقایسه با بلوتوث و وای فای 
نیست. ســرعت NFC به 400 کیلوبیت در ثانیه و سرعت 
بلوتوث به 2 مگابیت در ثانیه و سرعت اپلیکیشن هایی که از 
وای فای برای انتقال فایل ها استفاده می کنند، به 250 مگابیت 

در ثانیه هم می رسد .

محدوده ی انتقال
NFC در ایــن زمینه هم اصال نمی تواند دربرابر رقبای خود 
قد علم کند؛ NFC تنها می تواند در فاصله ی 4 سانتی متری 
فایل ها را انتقال دهد، درحالی که بلوتوث توانایی انتقال فایل ها 
تا 10 متر را هم دارد و این میزان با استفاده از وای فای به 46 

متر در فضای بسته و 92 متر در فضای باز می رسد.

امنیت
 NFC در ایــن بخش برخالف دو بخش قبلی، پیروز قاطع 
میدان رقابت است؛ زیرا پروتکلی رمزگذاری شده است و قابلیت 
تشخیص هویت با ورود رمز عبور و سایر ویژگی های امنیتی 
ابزار ارتباطی مذکور، آن را نســبت به بلوتوث برتر می سازد. 
 NFC درضمن بلوتوث و وای فای دربرابر هک آسیب  پذیرند اما
را تنها در صورتی می تــوان هک کرد که هکر کامال نزدیک 

شما باشد !

میزان سهولت استفاده
برای اســتفاده از NFC تنها الزم است آن را در گوشی خود 
روشن کنید و برای انتقال فایل دو گوشی را نزدیک یکدیگر 
بگیرید؛ اما جهت استفاده از بلوتوث برای جفت کردن از آن در 
هر دو گوشــی، باید یک پین کد را در دو گوشی وارد و یک 
سری دســتورالعمل دیگر را دنبال کنید. استفاده از وای فای 
هم نیازمند اتصال به یک شبکه ی وای فای و استفاده از یک 

روتر است.

میزان مصرف انرژی
NFC از این نظر نیز در جایــگاه اول قرار دارد؛ زیرا مصرف 
انرژی آن بســیار پایین است و همان طور که گفتیم، نیروی 
خود را از طریق میدان مغناطیسی ایجادشده بین دو وسیله 

تأمین می کند. 

NFC  آینده
پیش بینی می شود تا سال آینده ی میالدی، تعداد دستگاه 
های مجهز به NFC در سراسر جهان به حدود 2.2 میلیون 
افزایش پیدا کند و از آنجایی که امروزه موبایل بیشتر از کارت 
همراه افراد اســت، قطعا کاربردهای بیشتری نیز برای آن در 
نظر گرفته خواهد شد. مفتخریم که ایران کیش ، جزو اولین 
پیشگامان صنعت پرداخت بوده است که از بهمن سال گذشته 
با توجه به استاندارد بومی سازی EMV، این طرح را پس از 
فاز آزمایشی وارد فاز عملیاتی نموده و اکنون پس از رونمایی 
NFC، اعالم می دارد دارای 764 هزار پایانه ی فعال  مجهز 

به این سیستم  و فناوری است .

  اهمیت و ضرورت پرداخت
NFC با  
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