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برگزاری گردهمایی دفاتر و نمایندگی ها                
گردهمایی دفاتــر و نمایندگی ایران کیش طی 
روزهــای هفدهم و هجدهم آبــان ماه در مکان 

هتل فردوسی برگزار شد. 
پیمان منعم طبری دراین نشســت با اشــاره به 
چالش ها و مشــکالتی که در سال جدید برای 
شرکت های پرداخت به ویژه ایران کیش ایجاد 
شــد گفت : علی رغم این مشکالت آمار هر باره 
عملکردتــان در این وضعیت را می دیدم با خود 
می گفتــم که چگونه این تعــداد را بازاریابی و 
نصب کردید و شــرایط را بدین شکل مدیریت 
کردید، نشان دادید که ظرفیت بسیار باالیی در 
ایران کیش وجود دارد، اقدامات اخیر بعضا شبیه 

یک معجزه بود. 
وی با اشاره به اینکه باید تعداد کارت خوان هایی 

که تعمیر  و "آورهال" می شــوند افزایش یابد گفت: در 
تالشــیم که کارتخوان های با گرید A  به دستتان برسد، 
از همــه می خواهم هیچ پــروژه ای را از دســت ندهید 
خبرخوش در مورد پشــتیبانان این است که از ماه آینده 
به ترمیم حقوق پشتیبانان اقدام می کنیم تا آن ها راضی 
تر باشند البته میدانم این موضوع حل بخشی از مشکالت 

است.
وی با بیان نقش ایران کیــش در طرح جدید هدفمندی 
یارانــه ها، پیشــتازی  این شــرکت  درطــرح کاال برگ 
الکترونیکــی را یک افتخار بزرگ دانســت و افزود : باید 
هشــت هزار و ششــصد نقطه برای هدفمندی یارانه ها را 

تامین کنیم.
طبری گفت : پروژه دیگری که به آن خیلی امیدوارم پروژه 

طرح ونون کیش است. 
وی افزود : به تمام شعب بانکها به ویژه بانک تجارت اعالم 
کنید IPG ما آماده اســت تا بــا کمترین خطا برای مردم 
خدمات را ارائه کند. روی پات الیف بسیار وقت صرف شده 

است کمک کنید تا تراکنشها بیشتر شود. 

طبری خاطرنشــان کرد : طرح بازاریابــی ویژه را به جد 
پیگیر باشید.

رضا قربی هم این نشســت را فرصت خوبی برای بررسی 
موضوعات تخصصــی و فنی، افزایــش تعامالت فردی و 
اجتماعی دانســت و خواست تا مشکالت موجود از طریق 

چنین همایش هایی برطرف شوند .
محمد آرتامهر عضو جدیــد هیئت مدیره ایران کیش نیز 
با حضور در ایــن گردهمایی اظهار کرد: بودن من در این 
جمع و همایش به این معناســت کــه هیئت مدیره ایران 

کیش عزمش برای پیشبرد اهداف جزم است و امید داریم 
تا مســیر رو به رشــدی را در ادامه داشته باشیم. میدانم 
بر اســاس مســائل مالیاتی این روزهــا، روزهای خاص و 
پرتالشــی بوده است، جا دارد از همه تشکر کنم . مطمئنا 
همت بلندی در زمینــه پروژه های جدید در ایران کیش 

وجود دارد.

*بیعت برای جایگاه 
صمصام رحیمی معاون امور پذیرندگان با تاکید بر اینکه در 
این گردهمایی باید بیعت محکم و استواری برای رسیدن 
به جایگاه اصلی ایران کیش صورت گیرد به ارائه آمارهایی 
از وضعیت کنونی دستگاه ها و تراکنشها پرداخت و گفت 
: علی رغم چالش ها، 65 هزار دســتگاه طی دوماه نصب 
شــد که نشــان دهنده همتی بوده که با وجود  مشکالت 
بسیار اخیر بدان دست یافتیم . از108 هزارنصب در سال 
گذشــته به  156 هزار پایانه نصب شــده در هفت ماهه 
امســال رسیدیم. ایجاد ساختار بازاریابی در بدنه امسال از 
اقداماتی بود که برای غلبه برچالش های امسال داشتیم. 
در 7 ماهه امســال 31 هزار پایانه بازاریابی شد  عملکرد 
شــاخص PM 80 درصد 

است. 
رحیمی در مورد بهبود های 
شاخص   : گفت  عملکردی 
تکمیل مــدارک در 6 ماه 
اول مثبت 90 درصد شده 
اســت. در حوزه اطالعات 
مثبتی  اتفاقات  پذیرندگان 
رخ داد. اقدامــات در حوزه 
دیتا خســارتی و مفقودی 

بهبود یافته است. 
استحفاظی،  مناطق  بهبود 
سرکشــی  دفاتر،  افتتــاح 
پروژه  دفتــری،  کارمندان 
الکترونیکــی،  بــرگ  کاال 
بیمه درمان تکمیلی، تسهیل در ارائه اقالم ارزش افزوده، 
پروژه تنظیم بازار، طرح نانوایی، حضور در فروشــگاه های 
زنجیره ای ، ســامانه ایده ، شــاخص های تراکنش های 
تســتی به رییل، نسخه مولتی مرچنت ، گزارش تراکنش 
های آنالین، به روز رسانی نســخ پایانه های فروش، رمز 
پویا برای پایانه های فروش، ایجاد فرایند تعویض ســریال 

از جمله دستاوردهایی بود که رحیمی به آن اشاره کرد. 
جدیــت درحوزه VAS ها، KPI، شــاخص اثربخشــی و 
ســهم از تعدادپایانه فعال، ارتباط نزدیــک با بانک های 

طرف قرارداد، تعدد پایانه های ســیار ، تشویق 
بانک هــای طرف قرارداد برای پایانه های ثابت، 
تمرکز برروی دوره پســا کرونا، جانشین پروری، 
کیفیت در سرویس دهی، کنترل و نظارت دقیق 
بر منابع، تمرکز بر پشــتیبانی مناسب به عنوان  

نقشه راه و نکات کلیدی آینده مطرح شد. 

*پروژه کاال برگ نقطه عطف است
رضا محمدی معاون توسعه بازار ایران کیش هم 
با بیان اینکه با برنامه ریزی دقیق هدف هر دفتر 
مشــخص می شود و نسخه یکســان نمی توان 
برای اســتان های مختلف پیچید گفت : پروژه 
کاال برگ الکترونیکی یک پروژه بی نظیر و نقطه 

عطف برای شرکت می تواند باشد.
وی اظهــار کــرد: نیاز بــه حضور و فعالیــت پررنگ تیم 
پذیرندگان در نگهداشــت پذیرندگان داریم. تعامل ویژه 

بابانک تجارت در دستور کار قرار بگیرد.
محمدی خاطر نشــان کرد : در قســمتی کــه مربوط به 
توســعه کار می شــود ما آماده خدمت رسانی هستیم با 
اعــالم قبلی به ما با یک پکیج کامل پای میز مذاکره برای 

توسعه بازار خواهیم بود.

*طرح ونون
مهدی سلیمی مدیریت توســعه خدمات ایران کیش هم 
در این نشســت از طرح ونون کیش سخن گفت و افزود: 
طبق این تفاهمنامه قرار اســت دارنــدگان تمامی کارت 
های بانکی با ثبت نام و عضویت در باشگاه ونون از طریق 
دســتگاه های پوز ایران کیش، به میــزان خرید در بازار 
اول - که مجموعه ای از پذیرندگان ایران کیشی مشخص 
شده هستند که به اطالع اعضای باشگاه مذکور می رسد- 
امکان کســب امتیاز ، تخفیف و خریــد در بازار دوم، که 
عمدتا به بازارهای تفریحی و ســرگرمی اختصاص دارد، را 
بیابند. به عبارتی با هر میزان خرید در بازار اول از امتیاز و 

اعتبار آن در بازاردوم استفاده کنند .
سلیمی اضافه کرد: این طرح هم اکنون با عنوان طرح ونون 
و شعار »خرید کن، امتیاز و تخفیف بگیر« عملیاتی شده 
اســت. بناســت تا در باره طرح ونون و بازارهای مشخص 
شده اول و دوم در اماکن مختلف کیش به تمامی مسافران 
و کسانی که در کیش زندگی می کنند اطالع رسانی شود 
تا با عضویت در باشــگاه ونون با خرید در بازار اول، امتیاز 
و تخفیف در بازار دوم از طریق دســتگاه های ایران کیش 

برایشان فراهم شود.

*توسعه همکاری با بانک های کشور 
توســعه همکاری با بانک های کشــور، بازاریابی هدفمند 
توســط دفاتر، طرح بازاریابی صادرات، پاداش پشتیبانان 
از محل طرح صادرات، اطالع رســانی طرح های انگیزشی 
به همکاران پشتیبان از جمله نکاتی بود که وحید مهدوی 

مدیرمشتریان بانکی به آن اشاره کرد.
به حداقل رساندن خســارات، تعیین تکلیف اجاره دفاتر، 
نظارت روسا برروی تجهیزات و امکانات و لزوم انجام برخی 
از خریدها در خود استان ها بخشی از اظهارات امید مسنن 

مدیر تدارکات و پشتیبانی بود. 
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    برگزاری گردهمایی دفاتر و نمایندگی ها
و  انســانی  مدیریت  *تیــم 
نگهداشت سرمایه های انسانی 

انسانی،  منابع  افشارمنش مدیر  محمد 
آسیه مقدسی و صمدشاهسونی در یک 
ارائــه تیمی در این همایش با تاکید بر 
اینکه باید در مورد پدیده های غیر قابل 
پیش بینی که بعضا تاثیر بزرگی برروی 
ســازمان دارند هوشــیار باشیم تاکید 
کردند که امورپذیرندگان را در راستای 

رسیدن به اهداف کمک می کنند. 
افشــارمنش گفت : تمامی تالشمان را 
کردیم تا کیفیت جذب منابع انســانی 
فــدای کمیت جــذب منابع نشــود. 
امورپذیرندگان را در راستای رسیدن به 

اهداف کمک می کنیم .
مدیر منابع انســانی خاطر نشــان کرد که به دغدغه های 
تمامی سرمایه های انســانی احترام می گذاریم بر اساس 
سیاســت هایی که سازمان دارد در راســتای رفع آن ها 

کوشا هستیم. 
آســیه مقدســی هم به اقدامات اصالحی که در راستای 
بهبود فرایند جذب و اســتخدام شرکت ایران کیش شده 
است اشــاره کرد و گفت : بازنگری دســتورالعمل فرایند 
جذب و اســتخدام به منظور انجــام اقدامات اصالحی در 
خصوص کاهش مدت جذب ، پیاده سازی فرایند استخدام 
دفاتر بر روی نرم افزار و اســتفاده از بســتر تیکتینگ به 
منظور کاهش زمان ارســال مدارک اســتخدام و از بین 
بردن بروکراسی های داخل غیر ضروری، طراحی و اجرای 
آزمایشــی فرم ارزیابی مصاحبه براساس شایستگی های 
تخصصی و عمومی موجود در شناسنامه مشاغل از جمله 

اقدامات در این زمینه است.

عملکرد  ارزیابی  جایگزین  عملکرد  *مدیریت 
می شود 

در ادامه صمد شاهســونی نیز با تاکیــد براینکه مدیریت 
عملکرد جایگزین ارزیابی عملکرد در شــرکت می شــود 
گفت: ارزیابی عملکرد بخشــی از مدیریت عملکرد است و 
نمی توان آن را سیســتم جامعی معرفی کرد اما مدیریت 
عملکرد، یک سیســتم کامل اســت. از معایــب ارزیابی 

عملکرد این اســت که کلیه کارکنان با یک شیوه ارزیابی 
می شوند خروجی سیستم ســنتی است و در آن ارزیابی 

دو سویه نیست. 
وی تاکید کرد: ایران کیش، زمســتان جاری را براســاس 

مدیریت عملکرد و نه ارزیابی عملکرد پیش خواهد برد.  
شاهسونی اظهارکرد: این سیســتم مدیریت عملکرد یک 
سیستم مدیریتی تعاملی و دو طرفه است و در آن مدیران 
صرفــا یک مدیر یــا یک رئیس نیســتند بلکه یک مربی 
هستند  در این شیوه کارمند خود ارزیابی می کند و حتی 
مدیر را ارزیابی کرده و در جریان نحوه امتیازدهی مدیریت 
قرار مــی گیرد. انتظارات 
عملکــرد  مدیریــت  در 
شــفاف تر بیان می شود 
و بایــد در آینده کارنامه 

عملکرد داشته باشیم.
بهبود عملکرد سازمان ها 
، تعیین خط مشــخص و 
ارائه  و  هدف  اســتراتژی 
بازخورد از جمله مواردی 
اســت کــه در مدیریت 
عملکرد شکل می گیرد. 

مدیریت  برای  افزود:  وی 

عملکرد سیســتمی نرم افزاری آماده شده 
که آموزش های الزم براساس آن شکل می 

گیرد. 
وی خبرداد شناسنامه مشاغل نیز عملیاتی 

خواهد شد.

*آنچه در نگهداری و تعمیرات می 
گذرد 

درادامه فرهنگ فیض بخش مدیر نگهداری 
و تعمیرات به ارائه اقداماتی که در حوزه این 
مدیریت انجام شده پرداخت.  بومی سازی 
برندهای مختلــف در اداره تعمیرات، ارائه 
بالغ بر یکصدو نه هزار دســتگاه تعمیرشده 
به ناوگان در شــش ماه گذشــته ، باز بینی 
دســتگاه های معیــوب  T300 از دفاتر، مشــاهده پایانه 
های دستکاری شده ، نوسازی پایانه های سیار طراحی و 
بومی سازی قطعات بدنه پایانه های فروش، تولید ماشین 
حساب CP-3010تولید مودم MPL110، مونتاژ باطری 
های قابل شــارژ، طراحی دستگاه تستر آداپتور و باطری، 
طراحی و تولید انواع کابلهــای دانلود، مبدل ها، کابلهای 
 GPRS ارتباطی ترازو و آداپتور، طراحی و بومی ســازی
AMP9000  و توســعه مراکز تعمیــرات ایران کیش از 

جمله اقدامات در این حوزه خوانده شد. 

*پروژه سوخت 
ماجد مشــهدی تفرشــی مدیر پروژه سوخت ایران کیش 
نیز در این همایش بیان کرد : چالش های پروژه نســبت 
به گذشته کمتر شده اســت و وارد فاز پایانی پروژه شده 
اند. وی گفت : تسویه حساب پلمبها و موضوع مسترو پین 

پد مهم است.

*آنچه برای حفظ و نگداشــت نیروی انسانی 
اهمیت دارد  

در دومیــن روز همایش »دکتر اکبــر عیدی« مدرس نیز 
فرسودگی شغلی، عدم فرصت پیشرفت حرفه ای،  نداشتن 
درک تفاوت بین نســلی، نداشتن یک سیستم خلق عادت 
موثر، نداشــتن امــکان دورکاری و زمان کاری منعطف را 
برخــی از دالیل افزایش نرخ جابه جایی و خروج کارکنان 

اعالم کرد.
وی گفت : نرخ خروج نیروی انســانی در جهان به بیش از 
50 درصد رســیده است ، هریک نیرو که از دست می رود 
27 برابر باید هزینه کنید تا فرد دیگری جانشــینش شود، 
نرخ رو به رشد خروجی نیروی انسانی غیرقابل انکار است 
اما 88 درصد به دالیل غیرمالی شرکت را ترک می کنند

وی تاکید کرد امکان شــادی در محیط کار را باید تقویت 
کرد.

 اما برگزاری پنل های تخصصی در راستای رفع مشکالت 
و ارائه تجربیات موفق توسط روسای دفاتر و معرفی برترین 
هــای رده های مختلف در امور پذیرندگان از جمله بخش 

های دیگر این همایش دو روزه بود . 

جایگزین  عملکــرد  مدیریت 
می  شرکت  در  عملکرد  ارزیابی 
شود ایران کیش، زمستان جاری 
را براساس مدیریت عملکرد ونه 
ارزیابی عملکرد پیش خواهد برد  
سیســتم مدیریت عملکرد یک 
سیســتم مدیریتی تعاملی و دو 
مدیران صرفا  آن  در  و  طرفه است 
یک مدیر یا رئیس نیستند بلکه یک 

مربی هستند  
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                                                                              سریع، آسان و بی واسطه؛
                                                  دورنمای روشن صنعت پرداختی ها 

✍��تحقیــق و ترجمه - روابط 
بحران  چــه  کیش:  ایران  عمومی 
مالی جهانی در سال 2008 باشد، چه 
انقالب اســتارت آپ ها و یا همه گیری 
بین المللی  رویدادهــای  کووید-19، 
اخیر شاهد پیشرفت صنعت پرداخت 
ســریع تر از هر زمان دیگری در قرن 
گذشــته بوده اســت. جهان پس از 
کوویــد-19 برای نــوآوری در فضای 
پرداخت آماده اســت، در اینجا شش 
روندی کــه آینده پرداخت ها را تغییر 

می دهد، آورده شده است.

*تکامل پرداخت ها
تــا همین اواخر، تکامل پرداخت ها با 

ســرعت یخبندان حرکت می کرد. بیش از یک قرن 
طول کشــید تا پول نقد جای خود را به کارت های 
دیجیتال داد و در ادامه با چک و کارت های فیزیکی 
سر و کار داشتیم. اما همه گیری کووید-19 تغییرات 
بزرگی ایجاد کرد. سهم پرداخت های نقدی در سطح 
جهان در سال 2020 به تنها 20 درصد کاهش یافت.

بازارهای آســیایی راه را برای پرداخت های موبایلی 
باز کردند، اما ایاالت متحده از با شــتاب بیشــتری 
این تغییــرات را دنبال می کنند. به نظر می رســد 
رونــد بزرگ بعدی کارت هــای پرداخت بیومتریک 
باشــد - از جمله حسگر اثر انگشت روی خود کارت 
انتظار میرود 2.5 میلیون از این کارت ها در ســال 
2021 صادر شــود، اما اگر بخواهند به 2.8 میلیارد 
کارت اعتباری معمولی که در حال حاضر در گردش 

هستند برسند، راه درازی در پیش است.

*پرداخت های بالدرنگ
پرداخت های بالدرنگ )RTP( تاثیر زیادی بر فضای 
پرداخــت دارند. آن ها که تقریباً بالفاصله شــروع و 
تســویه می شــوند، به مصرف کنندگان، بازرگانان و 
مؤسســات مالی اجازه می دهند تا بــا خیال راحت 
تراکنش ها را انجام دهند و در حین حرکت، داده های 
دقیــق را جمــع آوری کنند. این به کســب وکارها 
اطالعات بیشــتری برای برآورده کردن خواسته های 
مشتریانشــان می دهد و همچنین بــه آن ها کمک 
می کنــد تا امــور مالی خــود را به طــور مؤثرتری 
مدیریت کنند.RTP هــا به لطف عوامل مختلف در 
حال رشد هستند. نوآوری های تکنولوژیکی، جهانی 
شدن، فشــارهای نظارتی، استارتاپ های نوظهور و 
افزایش انتظارات مشتریان، همگی این روند را پیش 
می برند. این یک واقعیت ثابت شــده در امور مالی 
اســت که هرچه سریعتر آن را دریافت کنیم، ارزش 

پرداخت افزایش می یابد.
 این بــه پرداخت های تقریباً آنــی جذابیت زیادی 

می بخشد.

*کارت هایی بهتر برای مدیریت هزینه
همه گیری جهانی اوضــاع را در انواع صنایع متزلزل 
کرده است، اما بعید است که آخرین رویدادی باشد 
که در این قرن شاهد تغییر جهان هستیم. با تغییراتی 
مانند این، رفتار شرکت و مصرف کننده می تواند به 
شــدت تغییر کند. هرچه کسب و کارها مجهزتر به 
جمع آوری داده های دقیق و انطباق با موقعیت های 
جدید باشــند، انعطاف پذیرتــر خواهند بود و بهبود 
کارت هایی که صادر می کنند راهی اســت که می 
توانند بهتر هزینه های شرکت را ردیابی، مدیریت و 
گزارش دهند و امنیت بیشــتری را در شرایط دشوار 
فراهم کنند. کارت های آینده کارت هایی قابل تنظیم 
هســتند که می توانند مخارج کارکنــان را کنترل و 
نظارت کنند، و به آنها کمک می کنند تا وظایف خود 
را بهتر انجام دهند و خروجی های شرکت را به طور 

مؤثرتری مدیریت کنند.

*فراتر از حساب های بانکی
نسل جدید که در پی بحران مالی جهانی به بزرگساالن 
مستقل مالی تبدیل شده اند، مانند نسل های قبل از 
خود به بانک های سنتی وابستگی ندارند. افراد جوان 
تر به احتمال زیاد با موج جدید اولین بانک های نئو 
دیجیتالی که کارمزدهای پایین )یا بدون( و تجربیات 
کاربری ســاده و بدون بوروکراسی را ارائه می دهند، 

ثبت نام می کنند.
از آنجایی که بانک های ســنتی مدتی است نرخ های 

بهــره جذابی ارائــه نمی دهند، 
مردم بــه دنبال اســتفاده های 
ســودمندتر از پول خود هستند 
تا صرفاً آن را در یک مکان کنار 
بگذارند. اینها شامل پلتفرم های 
سرمایه گذاری جایگزین و کیف 
پول های دیجیتالــی با قابلیت 
انتقال فــوری مانند PayPal یا 
Venmo اســت. عالوه بر این 
مــوارد، Nium این کار را برای 
کاربــران آســان تر می کند تا با 
خیال راحت پول خود را تقسیم 
کنند تــا به آنها خدمــات ارائه 

دهد.
در  تعبیه شده  های  *هزینه 

همه جا
مشــتریان و کســب وکارها راحت تر از همیشه پول 
خود را در منابــع مالی مختلف توزیع می کنند و در 
نتیجه کسب وکارها از پتانسیل تعبیه پرداخت ها در 
تجربه مشــتری اصلی خود آگاه می شــوند. این امر 
به شرکت ها کنترل بیشــتری بر تجربه کاربر نهایی 
می دهد و واســطه هایی را که می توانند اصطکاک در 

معامالت ایجاد کنند، حذف می کند.
Starbucks قباًل ثابت کرده است که این کار جواب 
می دهد. تا زمانی که Apple Pay در ســال 2019 
مدیریت شد، برنامه Starbucks پیشرو در پرداخت 
های تلفن همراه بدون تماس در ایاالت متحده بود. 
تقریباً دو سوم مشتریان از این برنامه برای پرداخت 
در محل ثبت نام اســتفاده می کردند، بیش از نیمی 
از آنها حتی قبل از ورود به فروشگاه، از قبل سفارش 
می دادند. پرداخت های تعبیه شده کار می کنند زیرا 
تجربه کاربر را آسان تر می کنند، و هر چه اصطکاک 
بیشــتری را بتوانیــد از یک تراکنــش حذف کنید، 

احتمال جذب مشتریان بیشتر خواهد بود. 

*پرداخت های برون مرزی بدون اصطکاک
پرداخــت های برون مــرزی همیشــه مانعی برای 
تراکنش های آسان بوده اســت. نارسایی های فنی 
و مقررات، مشــکالت رایج هستند، اما یکی دیگر از 
مسائل کلیدی، شفافیت است. صادرکنندگانی مانند 
ویزا و مســترکارت مدت هاست که انحصار خرید به 
ارز محلی و فرآیند تبدیل بعدی را در اختیار دارند و 
همیشه از ســاده و بدون اصطکاک بودن این فرآیند 
مطمئــن نیســتند. در حالی که به لطف بررســی 
کمیســیون اروپا در صنعت پرداخت، پیشرفت هایی 
در اروپا ایجاد شده است، و سوئیفت در حال حاضر بر 
روی یک سیستم جدید برای تسهیل پرداخت های 
فرامرزی کار می کند، این پیشرفت هنوز الیه ای غیر 
ضروری از ابهام را شامل می شود. با فرصت های ارائه 
شده توسط فناوری های جدید و رژیم های نظارتی 
سازگارتر، اشتهای رو به رشــد برای سادگی بیشتر 

وجود دارد. 

 )RTP( بالدرنگ  های  پرداخت 
تاثیر زیــادی بر فضای پرداخت 
بالفاصله  تقریبًا  که  آن ها  دارند. 
به  می شوند،  تســویه  و  شروع 
و  بازرگانان  مصرف کننــدگان، 
می دهند  اجازه  مالی  مؤسسات 
تا با خیــال راحت تراکنش ها را 

انجام دهند  
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کتابماه:

اصل گراییعنوان

گرگ مک کیوننویسنده/ مترجم

موضوع

اصل گرایی در تعریف، به معنای دنبال کردن اصل »کم تر، اما 
بهتر« است. اصل گرایان، انرژی و منابع خود را در فعالیت های 
کمی سرمایه گذاری می کنند تا پیشرفت قابل توجهی در چند 
حــوزه کم، اما ضروری به وجود آورند. این کتاب راهکارهای 
اصولی برای یک زندگی مطلوبتر که در آن اهداف پیشرو قابل 
دسترس تر باشند در اختیارتان قرار می دهد این کتاب را به 

دیکران هم معرفی کنید. 

چگونه کمتر احساس تنهایی کنید
آیا تا به حال آنقدر احســاس تنهایی کرده اید که فکر 
کنید قلب شما در حال منفجر شدن است؟ آیا شده با 
تعجب به زندگی خود نگاه کنید و با خود بگویید که 
کجای راه را اشتباه رفته اید و چرا باید اینقدراحساس 
تنهایی کنید؟ آنالیزهای انجام شده نشان می دهد که 
تنهایی و انزوای اجتماعی ممکن اســت خطر مرگ 
زودرس را تــا 50 درصد افزایش دهد. همچنین یک 
مطالعه انجام شده توسط دانشــگاه هاروارد که روی 
تقریباً افراد  80ســاله صورت گرفته، ثابت کرده است 
که پذیرش جامعه بــه ما کمک می کند تا طوالنی تر 
و شــادتر زندگی کنیم. گاهی اوقات شرایط ناگوار یا 
تصمیمات خودمان، ما را در موقعیت هایی قرار می دهد 
که در آن حالت کسی را نداریم تا به او مراجعه کنیم. 
حتی اگر سبک زندگی شما راحت باشد، درد تنهایی 
می تواند آنقدر زیاد باشد که بتوانید در مورد خودکشی 
فکر کنید. این هشــداری است برای آنکه شما باید با 
کسی صحبت کنید. به نظر می رسد درد عاطفی برای 
برخی از افراد در این زمان از سال شدیدتر می شود، زیرا 
روزها کوتاه تر و سردتر می شوند. اگر افکار خودکشی 
دارید، وضعیت روحی شما می تواند شکننده تر از آنچه 
می دانید باشد. به آن توجه کنید و اگر احساس غم و 
اندوه و تنهایی می کنید، پاسخ این است که به دیگران 

دسترسی پیدا کنید. 
ارتباط بــا افرادی که از شــما مراقبت می کنند و به 
آن ها اعتماد می کنید و دوســت دارید می تواند بسیار 
ناخوشایند باشــد؛ اما منزوی کردن خود فقط باعث 
می شود احساس بدتری پیدا کنید. افرادی هستند که 
فقــط برای آنکه فرد دیگری در خانه زندگی کند هم 
اتاقی می گیرند. برخی از آن هایی که احساس تنهایی 
می کنند در رویدادهای جامعه خود را درگیر می کنند. 
ایده این اســت که وقت خود را با افراد دیگر بگذرانید 
تا بتوانید گرمی آن ها را حس کنید. این اتفاق به شما 
کمک کند تا کمتــر درد تنهایی را حس کنید. فقط 
یک لبخند گرم از یک دوســت خوب می تواند تفاوت 
بسیاری ایجاد کند. عده ی زیادی بیرون رفتن با شخص 

ناشناس را به تنهایی ترجیح می دهند. 
ایمیل زدن یــا صحبت کردن با دیگــران در فضای 
مجازی نیز مفید است، اما آن ها هرگز نمی توانند جای 
مکالمه حضوری را بگیرند. افرادی هستند که تمام روز 
به یکدیگر پیام می دهند و می گویند این باعث می شود 
احساس کنند ارتباط برقرار کرده اند، اشتباه نکنید: من 
عاشــق دریافت پیام از عزیزم هستم، اما هرگز جای 
شنیدن صدای اطمینان بخش او و احساس لمس او را 
نخواهد گرفت. تماس واقعی انسان می تواند تفاوت بین 

داشتن یک زندگی سالم و ناسالم را ایجاد کند. 
بنابراین، با آن دسته از افرادی که بیشتر به شما اهمیت 
می دهند صحبت کنیــد و در نظر بگیرید که با یک 

متخصص قرار مالقات بگذارید.

روانشناسی
کتاب اصل گرایی، نوشته ِگِرگ َمک کُیون به بررسی نظم سیستماتیک اصل گرایی می پردازد و نشان می دهد که چگونه هر 
کســی می تواند بفهمد چه چیزی کاماًل ضروری است و با تشخیص درست، زندگی موفقیت آمیزتر و هدفمندتری را داشته 
باشد. با تمرکز بر روی »کمتر اما بهتر«، افراد، تیم ها و سازمان ها می توانند در یک مسیر، یک میلیون مایل پیشرفت داشته 
باشند به جای اینکه در یک میلیون جهت مختلف، تنها یک میلی متر پیشرفت کنند. یک فرد اصل گرا هرگونه تالشی را برای 
انجام کارهای غیرضروری  متوقف می کند. با انجام این کار، او بر آنچه حیاتی است تمرکز می کند و متعاقباً به دستاوردهای 

مهمی در حوزه های اصلی کار و زندگی خود می رسد.

📕

📡

آیفون خود را با استفاده از فکرتان کنترل کنید! 
شرکت Synchron مستقر در نیویورک در حال کار بر روی یک فناوری رابط مغز و کامپیوتر )BCI( با هدف قادر ساختن 

بیماران به کنترل دســتگاه های دیجیتال بدون اســتفاده 
از دســت هستند. دستگاهی به نام »ســوئیچ همگام« برای 
تبدیل افکار افراد معلول ســاخته شده است. این دستگاه به 
بیماران اجازه می دهد با اســتفاده از مغز خود آیفون یا آی 
پد را کنترل کنند. با اســتفاده از ایــن فناوری، مجموعه ای 
از حســگرها به نــام Stentrode از طریق یک رگ خونی 
به باالی مغز وارد می شــود و به صورت بی سیم با استفاده از 
ســوئیچ  Synchron از قفسه سینه بیمار کنترل می شود. 

این شرکت هزینه کاشــت و نگهداری دستگاه را پرداخت می 
کند. Synchronاولین شرکتی است که تاییدیه سازمان غذا و داروی ایاالت متحده را برای اجرای آزمایشات بالینی روی 

ایمپلنت مغزی کامپیوتری به دست آورد.

گلکسی اس جدید  سامسونگ در راه است 
طبق گزارش ها، ســری گلکسی S23 سامســونگ در هفته اول سال 2023 عرضه خواهد شد. ظاهراً غول فناوری کره جنوبی 
به دلیل کاهش بازار گوشــی های هوشمند، عرضه ســری پرچم دار بعدی خود را سریع دنبال کرده است. انتظار می رود عرضه 
زودهنگام عملکرد این شرکت را در سه ماهه اول سال 2023 افزایش دهد. طبق گزارش ها، سامسونگ از هدف فروش خود برای 

سال 2022 کوتاهی کرده است و ظاهراً هدف فروش خود را برای سال آینده کاهش داده است.
بازار گوشی های هوشمند هر سه ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد کاهش یافته است. طبق گزارش ها، سامسونگ 
امید خود را به عرضه اولیه سری گلکسی اس 23 بسته است تا عملکرد این شرکت را در سه ماهه اول سال 2023 افزایش دهد.

اپل نسبت به کمبود آیفون 14 هشدار داد
اگر شما یکی از افرادی هستید که به دنبال خرید آیفون 
14 پــرو یا آیفون 14 پرو مکس هســتند ممکن اســت 
مجبور شوید مدتی منتظر بمانید. این خبر بر اساس بیانیه 

جدیدی است که شرکت اپل منتشر کرده است. 
 19-Covid اپل در بیانیه خود می گوید: »محدودیت های
موقتاً بر تأسیســات مونتاژ اصلی آیفون 14 پرو و آیفون 
14 پرو مکس واقع در ژنگژو چین تأثیر گذاشــته است. 
این مرکــز در حال حاضر با ظرفیت کاهش قابل توجهی 

کار می کند.«

تکنولوژی
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     *مطالب یا سوژه های خود را به شماره ۰۹1۹877۰788 ارسال کنید

                    مزایای سیستم پرداخت بالک چین؛ تحولی تازه در پرداخت ها
✍��تحقیــق و ترجمه - روابط 
ســال های  در   : کیش  ایران  عمومی 
اخیر، حتی یک سیســتم پرداخت بزرگ 
باقی نمانده است که استفاده یا پیاده سازی 
بــالک چیــن را در خدمات خــود اعالم 
 Western Union، Visa، نکنــد 
 ،Mastercard، PayPal، SWIFT
همچنیــن بانک هــای تجــاری و مرکزی 
بزرگ، همگی عالقه زیادی به این فناوری 
و از تئوری و آزمایش به سمت عمل انتقال 

بالک چین حرکت می کنند. 
بالک چین روشــی جدید برای ســاخت 

دیتابیس اســت. ویژگی آن این اســت که 
عــالوه بر ذخیــره اطالعات در مورد تراکنــش ها، پایگاه 
داده خود منبع »حقیقت« است، که در آن »حقیقت« به 
معنای اطمینان از واقعی بودن اطالعات موجود در شبکه 
است و بدون رضایت سایر کاربران وارد بالک چین نشده 
اســت. به دلیل این واقعیت که اطالعات موجود در بالک 
چین، به طور نسبی، در »الیه ها« )بلوک ها( ثبت می شود 
و همه آن ها در سیستم ذخیره می شوند این اتفاق می افتد. 
حــذف یا ایجاد هرگونــه تغییر در »الیــه های« قدیمی 
غیرممکن اســت و خود پایگاه داده در یک سرور ذخیره 
نمی شود، بلکه چندین نســخه از خود را در دستگاه های 
شرکت کنندگان شــبکه )گره ها( ذخیره می کند. در این 
حالت، اطالعات وارد شــده در یک نسخه به طور خودکار 

در تمام نسخه های دیگر کپی می شود. 
در ادامه، با استفاده از مثال های واقعی، به مزایای معماری 
بالک چین برای استفاده در سیستم های پرداخت خواهیم 

پرداخت. 

*واسطه های کمتر
بازار خدمات پرداخت مدرن یک صنعت بزرگ است که بین 
 MasterCard، :چندین بازیگر اصلی تقسیم شده است
Visa، American Express (AmEx)، PayPal و… 
آن ها اکثر تراکنش های مالی را تشکیل می دهند و بنابراین 

حق دارند شرایط خود را دیکته کنند. 
به عنوان مثــال، یک تراکنش مالی معمولی با اســتفاده 
از کارت را درنظــر بگیریــد. خریدار ملزم می شــود تا به 
فروشــنده اجازه »برداشت« پول از حساب خود را با عبور 

از چندین واسطه بدهد. 
عالوه بر فروشــنده و دارنده کارت، خریدار )موسسه مالی 
که به فروشــنده خدمات می دهد(، درگاه پرداخت، تبادل 
کننده به عنــوان مثال، ویزا، مســترکارت و صادرکننده 

)بانک دارنده کارت( در این معامله نقش دارند. 
این واسطه ها برای اطمینان از یکپارچگی مبادله ارزش ها 
)پــول در مقابل کاال( با حفظ اطالعات در مورد اینکه چه 
کســی پول را به چه کسی و تحت چه شــرایطی انتقال 
داده اســت، طراحی شده اســت. عالوه بر این، هر یک از 
واســطه ها برای خدمات خود کارمزدی دریافت می کنند، 
زمــان تراکنش را افزایش داده و آن را ایمن و قابل اعتماد 

نمی کنند. 
اما شــرایط با بالک چین چگونه خواهد بــود؛ از آنجایی 
کــه بالک چین خــود می تواند منبع »حقیقت« باشــد، 
یعنــی می توانــد یکپارچگی یک تراکنــش را تایید کند، 
سیستم های پرداخت مبتنی بر آن نیازی به واسطه ندارند. 
بنابراین خریدار و فروشنده می توانند انتقال مستقیم وجه 
)پرداخت همتا به همتا( را انجام دهند و سیستم داده های 
تراکنــش را ذخیره می کند. با این حــال، برخالف نقل و 
انتقاالت سنتی با واســطه ها، این داده ها 100٪ دقیق و 

معتبر خواهند بود. 
ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین یا اتریوم نمونه خوبی از 
سیســتم های پرداخت هستند که در آن به واسطه نیازی 
نیست. هر شخصی می تواند یک کیف پول رمزنگاری شده 
را در چنــد دقیقه راه اندازی کنــد، آن را دوباره پر کند و 
از آن به عنوان یک روش معمول پرداخت اســتفاده کند. 
اکنون می توانید کیف پول خود را هر طور که دوست دارید 

پرکنید، حتی از دستگاه خودپرداز. 
بانک ها همچنین در حال معرفی بالک چین هستند، زیرا 
از این طریق می توانند از مشــارکت در بانک های مرکزی 
در عملیاتی که برای تبدیل ارز مورد نیاز است، خودداری 

کنند. 

*ایمنی بیشتر
در اوایل ســال 2016، هکرهای ناشــناس به حساب های 
بانک مرکزی بنگالدش دسترسی پیدا کردند. آن ها موفق 
شدند حساب های کارمندان بانک و خود سیستم سوئیفت 
را هک کنند و در نهایت بیش از 80 میلیون دالر را ربودند. 
ماجرای هک یکی از بانک های مرکزی و ســوئیفت نشان 
داد که حتی به ظاهر محافظت شــده ترین سیستم ها نیز 
آسیب پذیر هستند. بعداً در سوئیفت، مورد مشابه دیگری 
را شناسایی کردند که باعث کاهش بیشتر سطح اعتماد به 

سیستم بانکی شد. 
با بالک چین چگونه خواهد بود. پلتفرم مبتنی بر زنجیره 
بلوکی و دفتر کل توزیع شــده )DLT( می تواند به بانک ها 
در حفاظت از اطالعات تراکنش ها به چندین روش کمک 

کند: 
بالک چین اجازه می دهد تا تراکنش ها بســیار ســریعتر 
از آنچه در سیســتم های متمرکز سنتی امکان پذیر است 

انجام شــوند، به همیــن دلیل هکرها 
زمان کمتری بــرای مداخله غیرمجاز و 
هدایت مجدد پرداخت ها یا جمع آوری 
تراکنش ها خواهند  به  مربوط  اطالعات 

داشت. 
هــر ورودی در ژورنال بالک چین پس 
از تأیید، به بخشــی غیرقابــل انکار و 
تغییر ناپذیر از تاریخچه زمانی دفتر کل 
تبدیل می شــود که همه اعضای شبکه 
یک نسخه از آن را دارند. تنها راه تغییر 
داده ها این است که به طور همزمان به 
یک نســخه از بالک چین هر شــرکت 
کننده دسترسی داشته باشید و تغییرات 

مشابهی را در هر یک از آن ها ایجاد کنید. 

*سرعت باال
تراکنش های نقدی در یک کشور بسیار سریع است - یک 
یا دو دقیقه. این ســرعت برای بخــش خصوصی )خرید، 
پرداخت، نقل و انتقال( و برای تجارت بیش از اندازه کافی 
است. با این حال، به محض اینکه نیاز به انتقال پول از یک 
کشور به کشور دیگر باشد، مشکالتی پیش می آید. چنین 

عملیاتی 1-5 روز طول می کشد. 
با بالک چین چگونه خواهد بود؛ حتی بالک چین نســبتا 
کند بیت کوین به شــما امکان می دهد ظرف چند ساعت 
وجوه را از یک کشــور به کشــور دیگر منتقل کنید. اگر 
تراکنش از طریق شبکه الیتنینگ انجام شود، سرعت آن 

به چند هزارم ثانیه کاهش می یابد. 

*هزینه کم
هزینــه یک تراکنــش بانکی متعــارف در اوکراین حدود 
1-3٪ از انــدازه آن متغییر اســت، اگر این تراکنش های 
پرداختی باشــد ، 0.1-0.5٪، برون مرزی،  3-10٪. اگر 
تراکنش پــول از طریق سیســتم های پرداخت دیجیتال 
مانند پی پال انجام شود، کارمزد بسته به میزان تراکنش 
)+ هزینــه انتقال پول از پی پال بــه فیات( از 1.9 تا 3.4 

درصد خواهد بود. 
با بالک چین چگونه خواهد بود؛ سیستم پرداخت مبتنی 
بر بالک چین تعداد واسطه ها را کاهش می دهد. بنابراین، 
میزان کمیســیون آن ها را می توان از هزینه معامله کسر 
کرد. عالوه بــر این، انتقال به بــالک چین باعث کاهش 
هزینه های تراکنش می شــود که این امــر باعث کاهش 
بیشــتر هزینه های تراکنش می شود. به طور معمول، این 
می تواند هزینه هر انتقال پول را به 0.001-0.1 اندازه آن 

کاهش دهد. 

*ناشناس بودن
ناشــناس بودن تراکنش های پولی ممکن اســت توسط 
هکرها یا دولت نقض شود. امروزه تنها پلتفرم های مبتنی 
بر بالک چین یا مشابه های آن می توانند کاماًل ناشناس و 

در عین حال امن باشند. 


