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گفتگو با پشتیبانان برتر کشوری

پشتیبان ها نورچشــم ایران کیش هستند کسانی که بی 
ادعا در میدان عمل برای مشــتریان ، پذیرندگان و کسب 
رضایت آن ها هرچه در توان دارند رو می کنند . در ســال 
جاری برترین پشــتیبان های ایران کیش شناسایی شدند 
که نشســتن پای صحبت آنان خالی از لطف نیســت. به 
واسطه همین با فاروق رحیمی نفر اول، حمیدرضا فرخی 
نفردوم ومنصور سابقی نفرسوم پشــتیبانان برترکشوری 
گفتگو کردیم. رحیمی ، فرخی و ســابقی از اســتان های 
هرمزگان، لرستان، دفتر همدان مشغول به فعالیت هستند. 

*در ســال های گذشــته چه مقامی را کسب 
کردید و هم اکنون چه رتبه ای؟ فکر می کنید 
چه تغییراتی باعث کسب این رتبه برایتان شده 

است ؟
فاروق رحیمــی: باعث افتخار من اســت که در چنین 
مجموعه ای یــا بهتر بگویم در خانواده بزرگ ایران کیش 
مشغول به کار هســتم، واقعیتش این است که من از روز 
اول که در ایران کیش مشغول به کار شدم در فکر مسیرها 
و ترقی ها و پیشرفت بیشتر بودم. اولین مقامی که کسب 
کردم رتبه برتر اســتانی بود و ســپس رتبه دوم کشوری 
و خدا را شــکر امســال رتبه برتر کشور شــدم، این ها را 
مدیون پرســنل زحمتکش استان خودم، هرمزگان هستم 
مخصوصا آقای کشــاورز رییس و ســرکار  خانم فرهمند 
ســرگروه زحمتکش بنده. همیشه سعی کردم خشت اول 
را محکم بگذارم و تمام کارهای محوله را به نحو احســن 

انجام بدهم.
حمید رضا فرخی: در سالهای قبل هم با لطف الهی مقام 
اول استانی را داشته ام و هم اکنون هم به تشخیص دفتر 
همین عنوان را دارم. در تمام این مدت فقط انجام وظیفه 
کردم در قالب برنامه ریزی و انجام به موقع وظایف محوله 

و مورد توقع دفتر به این مهم نائل شدم.
منصور سابقی: امسال سومین پشتیبان برتر کشور شدم 
اگرچه واقعا صادقانه تالش می کردم اما به نظرم تغییرات 
در تعیین منطقه بندی مســیرهای هر پشــتیبان یکی از 
علل مهمی اســت که می تواند موقعیت یک پشتیبان را 

متفاوت کند.

* از استانتان و ظرفیت هایی که دارد برایمان 
بگویید ؟ 

فاروق رحیمی: اگر بخواهم از ظرفیتهای اســتان خودم 
صحبت کنــم باید بگویم باتوجه به فصلی بودن اســتان 
هرمزگان و در نظر داشــتن منطقــه آب و هوایی و وجود 
بازاریابی فصلی اگر امکانش هســت دســتگاه های سیار 
بیشتری در اختیار پشــتیبان قرار بگیرد و بازاریابی ویژه 
و توسعه قرارداد با بانکها هم می تواند در دستور کار قرار 

بگیرد. 
حمیدرضا فرخی: با توجه به اینکه استان ما از استانهای 
محروم به شمار می آید ولی با این وجود ظرفیتهای بالقوه 
و بالفعلــی دارد که با مدیریت همکارانم امکان اســتفاده 
از تمام ظرفیتها در تمام شهرســتانهای استان با توجه به 
امکانات موجود هر شــهر ممکن است و تالش در جهت 

استفاده از منابع و ظرفیتها مطمئنا بی ثمر نیست.
منصور سابقی: اســتان همدان یک اســتان توریستی 
و دارای مــکان های قدیمی و باســتانی اســت؛ در مورد 
شهرســتان مالیر، که آن را شــهر جهانی انگور و مبل و 
منبت می دانند و در طی ســال جشــنواره هایی در این 
خصوص برگزار می شود قاعدتا این موضوع باعث خواهد 
شد تا استان به ویژه در فصل سفر از ظرفیت باالی خرید 

ها و تراکنش ها همراه باشد. 

*هم اکنون عمده چالش های پشــتیبانان که 
باید حل شود چیست؟

از عمده چالشــهای پشــتیبانان تهیه  فاروق رحیمی: 
دســتگاه بوده مخصوصا دستگاه های ســیار. برای حفظ 
پذیرنده ها در این بازار و رقابت، کار خیلی ســخت شده 
و تمام پشــتیبانان می خواهند که دســتگاه پذیرنده ای 
خراب نشود چون تهیه دستگاه با کیفیت مشکالت خاص 

خودش را دارد. 
حمیدرضا فرخی: به نظرم بحث معیشــتی همکاران در 
اولویت اســت و از لحاظ کاری در دومقوله ی سخت افزار 
و نرم افزار باید به این موضوع پرداخته شــود باید از نظر 
ســخت افزار و کیفیت دستگاه های جدید و حتی تعمیر 
شــده رضایت پذیرندگان را جلب کنیم ان شاا... با لطف 

خدا و پیگیری مدیران محترم و خدوم شرکت این موضوع 
هم حل شود و نگرانی همکاران از این بخش مهم برطرف 
شود در مورد نرم افزارهای موجود هم مشکالتی مشاهده 
می شــود که بعضا هم تایید شــده و تهیه نسخ جدید با 
درصد خطای کم هم در دســتور کار واحد است که از این 

حیث هم مشکالت کمتری راشاهد باشیم.
منصور سابقی: یکی از خواســته ها درخواست دستگاه 
های بهتر و جدیدتر است تا از این راه سهم بازار بیشتری 
را نصیب خودمان کنیم. این موضوع را می توان به عنوان 
یکی از چالش ها برای رقابت با شرکت های رقیب مطرح 

کرد.

*کمی از خودتان و ســابقه کاری تان برایمان 
بگویید و اینکه چه شــد پشتیبان ایران کیش 

شدید؟
فاروق رحیمی: من از ســال ۹۴ به استخدام شرکت در 
آمــدم  و هم اکنون با جان و دل، خدمتکار و دلســوز این 
شرکت هستم اینکه چه طور پشتیبان شدم به طور اتفاقی 
بود از طریق یکی از دوستان به این شرکت معرفی شدم و 

افتخار اشتغال پیدا کردم.
حمید رضا فرخی: بنده در ســال 13۹5 به واســطه ی 
یکی از اقوام نزدیک که خود ایشان پشتیبان شرکت ایران 
کیش بودند و اتفاقا نفر اول استان هم بودند یعنی  محمد 
مهدی انصاری به خدمت ایران کیش درآمدم که جا دارد 
از زحمات و آموزشهای ایشان تشکر کنم ابتدای کار فقط 
نصبهای جدید دو شهرســتان دورود و ازنــا را انجام می 
دادم این کار را فقط بر حسب  عالقه ایی که داشتم ادامه 
دادم جا دارد از زحمات مهندس آروان، مهندس ســرلک 
و مهنــدس محمودی و در حال حاضر از زحمات مدیریت 
دفتر استان خانم پورطاهر و همکاران  دفتری نهایت تقدیر 
و تشکر را داشته باشــم چرا که اگر کمکهای این عزیزان 

نبود این مهم محقق نمی شد.
منصور سابقی:من  از سال 88 سعادت حضور در خانواده 
بزرگ ایران کیش نصیبم شــده قبل از اینجا هم بازرسی 
شرکتهای باربری حمل و نقل شهرستان را انجام می دادم 
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    گفتگو با پشتیبانان برتر کشوری 
از تجربه کار در ایران کیش هم تا به امروز راضی هستم. 

* خاطــره ای از پذیرندگان دارید که بخواهید 
تعریف کنید؟ 

فاروق رحیمی: خدا را شکر تمام پذیرنده ها  عالی هستند 
و برای من باعث افتخار هســت که به چنین پذیرندگانی 

خدمات می دهم.
حمیدرضا فرخی: خاطرات تلخ و شیرین زیادی در این 
چند سال داشــته ام که بیان هرکدام حتی خاطرات تلخ 
هم خالی از لطف نیست پذیرنده ای از اتباع خارجه داشتم 
که به علت آشنا نبودن با زبان فارسی پس از مراحل نصب 
و آموزش به ایشــان با مشــکل فراوان، بعد از مدتی واحد 
صحت سنجی با ایشان تماس می گیرد و همه ی سواالت 
را بــا کلمه عربی نعم جواب میدهد که یکی از ســواالت 
دریافت وجه از ســوی بنده از ایشان بود که با جواب نعم 
ایشــان دچار چالش هایی شدم، خداراشــکر با وساطت 
همســر وی و اذعان به عدم اشنایی و تســلط او به زبان 

فارسی مشکل حل شد.
منصورسابقی: فعالیــت های من باعث شده بود یکی از 
پذیرنده ها که من را قبال جــای دیگری دیده بود بگوید 
ماشاءاهلل همه جا هســتی. این موضوع نا خود آگاه حس 
خوبی ایجاد می کند اینکه فعال هستی و دیده می شوی 

آن هم از سوی یک پذیرنده خاطره انگیز است. 

*امسال شــاهد چه تغییراتی در کار با سال 
گذشته بودید؟ 

فاروق رحیمی: از عمده تغییراتی که امسال موثر بود و به 
چشم آمد، افزایش حقوق پشتیبانان است که خدا را شکر 
باعث رضایت همکاران محترم شده و امیدواریم  ادامه دار 
باشد. ازدیگر تاثیرات موثر پروژه فاراست که ان شاءا... این 
پروژه برای شــرکت مثمر ثمر باشد و برای این مجموعه 

باعث افزایش درآمد باشد. 
حمید رضــا فرخی: مطمئنا با تغییــرات زیادی روبرو 
شدیم که مهمترین آنها بحث مالیاتی و حفظ پذیرندگان 
بود که با تایید دفتر در این مورد خدا را شکر موفق بودم و 
پایانه ی کمتری را از دست دادم و پروژه هایی که جدیدا 
اضافه شده مثل کاالبرگ و قبال پروژه های سوخت بهین 
و....که تا حد توان انجام وظیفه کردم. کار و تعامل با بانک 
تجارت هم که در امســال تقویت و افزایش یافته است از 

دیگر مواردی بود که امسال شاهد آن بودیم.
منصور سابقی: همکاری  منســجم تــر من  با مسئول 
مستقیم و اعتماد ایشــان به کارهایی که انجام می دهم 
یکی از مهمترین اتفاقاتی بود که در ســال جدید صورت 

گرفت. 

*ایــران کیش تا چه اندازه بــه دغدغه های 
پشــتیبانان توجه کرده اســت و عمده این 

دغدغه ها چیست ؟
فاروق رحیمی: خدا را شــکر شرکتی داریم که همیشه 
برای پشتیبان تکیه گاه محکم و اولویت نخستش رضایت 

پشــتیبانان بوده و جا دارد از مدیریت محترم تشکر ویژه 
ای بکنــم مخصوصا جناب آقای رحیمــی و آقای صوفی. 
دغدغه های پشتیبانان بعضا کیفیت پایین معدود دستگاه 
 amp و pax  ها ونیازبه تامین دستگاهای برند خوب مثل
است یا اینکه برندی تهیه کنیم که بتوانیم جایگزین بعضی 

دستگاه ها بکنیم.
حمید رضا فرخی: با تبدیل وضعیت همکاران، مســئله 
معیشــتی همکاران از لحاظ حقوق بهترشد و امید است با 
حضور مهندس موســوی این روند ادامه دار باشد و در کل 
در این سالها خدمات شرکت به همکاران نسبت به سالهای 

قبل بهتر شده که توقع البته استمرار این وضع است.

منصور سابقی: مهمترین دغدغه، پرداخت حقوق نسبت 
به هزینه های جاری یک پشتیبان در طول یک ماه هست. 
البته شــاهد این هستم که شرکت تمام تالشش را درحل 
این مورد انجام می دهد و در راستای افزایش هرچه بیشتر 

رفاه ما تالش می کند.
دومین دغدغه هزینه های وســیله نقلیه هست که خیلی 
سنگین شــده چه از نظر بنزین ، الستیک و روغن و ... با 
توجه به مسیر های روســتایی که داریم قطعا این مسئله 

نکته مهم و کلیدی است.

*نحوه تعامل تان با پذیرنده ها چگونه است؟
فاروق رحیمی: همواره تــالش کردم احترام پذیرنده ها 
را  نگــه دارم و خودم را از آنها بدانم و خدا را شــکر اکثر 
پذیرنده هایی که داریم از سر دوستی و رفاقت با ما کار می 
کنند و همیشــه سعی کردند خودشان را از شرکت بدانند 
که این خودش برای ما امتیاز بزرگی اســت. همانطور که 
گفتم در ارتباط با پذیرنده همیشه سعی می کردم روابط 
دوســتانه ای با آنها برقرار کنم و در اسرع وقت مشکالت 

آنها را حل کنم.
حمیدرضا فرخی: خیلی دوســتانه و بــا احترام متقابل. 
پذیرندگان از ارکان اصلی کار ما به شــمار می روند و باید 

به نحوی مدیریت شــوند که باعث حفظ آنها شده و توقع 
آنها برآورده شــود. تالش در جهت حفظ و رضایت ایشان 
باید حداکثری باشد و موجب جلب رضایت و معرفی ما از 

سوی ایشان به اقوامشان جهت بازاریابی هم باشد.
منصور ســابقی: همیشــه ســعی کردم تا با احترام و 
صمیمیت با آن ها برخورد کنم و در حد توانم  خواســته 

هایشان را تا جایی که می شــود اجرایی کنم. خیلی 
میخواهم تا بتوانم پذیرنده نســبت به شــرکت ایران 

کیش وفادار شود و برند ما را همیشه پذیرا باشد.

 *چه حسی نسبت به شرکت دارید؟ 
فاروق رحیمی: در مورد حســم به شرکت می توانم 
بگویم یکــی از دالیلی که در کارم پیشــرفت کنم را 

غیرت و تعصبی که نســبت به شــرکت دارم می دانم و 
همیشه خودم را فرزند این شرکت میدانستم و می دانم.

حمید رضا فرخی: خــود را عضو کوچکی از خانواده ی 
بزرگ ایران کیش میدانم و بر این اعتقادم که همه در کنار 
هم باید در حفظ ارتقا و اعتالی ایران کیش کوشا باشیم و 
اگر قصد بازنشستگی در این نهاد را داریم باید تا حد توان 
تالش کنیم تا به اهداف شــرکت نزدیک و نزدیکتر شویم 
و خدای نکرده کوتاهی و قصور عامدانه ای نداشته باشیم.

منصور سابقی: با توجه به سابقه 13 ساله ام در شرکت 
احساس و وابستگی خاصی نسبت به شرکت دارم، ازاینکه 
در مجموعه ی بزرگ ایران کیش مشــغول به کار هستم 
افتخار می کنم، سالها ایران کیش توانسته در کنار مردم و 
برای مردم و اعتماد مردم گام بردارد، شعار همیشه حق با 

مشتری است را سر لوحه کار خودم می دانم. 

ایران  * چه پیشــنهاداتی برای بهبود آینده 
کیش دارید؟

فاروق رحیمی: من به شخصه پیشرفت خودم را پیشرفت 
شــرکت و پیشرفت شرکت را پیشــرفت خودم تلقی می 

کنم.
حمیدرضا فرخی: در حیطه ی کاری خودم و از دیدگاه 
نیروی پشتیبان در بحث سخت افزار به نظرم باید کارگروه 
قوی در مدیریت خرید دستگاههای جدید شرکت تشکیل 
شود که با توجه به تولید برندهای ایرانی و خوب میتوان از 
این ظرفیت که رقبا هم از آن اســتفاده میکنند بهره برد و 
مهمتر از خرید بحث تامین قطعات جانبی و حتی آداپتور 
هم می تواند مهم باشــد که بیشــتر خدمات باید مدنظر 
قرار بگیرد. تعامل بیشتر با بانکها درسطح کالن و آموزش 
همکاران هم میتواند موثر باشــد. نیروی انســانی ماهر از 
مهمترین ارکان یک سازمان است و باید تا حد توان حفظ 
و تقویت شــود چرا که نیروی ماهر باعث قوی شدن بنیان 

سازمان خواهد شد.
منصور سابقی: همه چیز با اعتماد شکل می گیرد اعتماد 
هر چه بیشتر به پشتیبان ها قطعا که می تواند نوید بخش 
روزهای بهتر باشد. نکته بعدی اســتفاده از دستگاه های 
جدید به خصوص دستگاه های ثابتی است که باسیمکارت 
کار می کنند باید این مدل دستگاه در ویترین متنوع ایران 

کیش وجود داشته باشد. 

همه چیز با اعتماد شکل می گیرد 
اعتماد هر چه بیشــتر به پشــتیبان 
ها قطعــا که می توانــد نوید بخش 
روزهــای بهتر باشــد. نکتــه بعدی 
اســتفاده از دســتگاه های جدید به 
خصوص دســتگاه های ثابتی است 
که با سیمکارت کار میکنند باید این 
مدل دستگاه در ویترین متنوع ایران 

کیش وجود داشته باشد. 
پیشــرفت خود را پیشرفت شرکت و 
پیشرفت خود  را  پیشرفت شــرکت 

میدانیم

روانشناسی

دفتر فارس

اه 
نش

رما
ر ک

دفت
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معاون فنــاوری های نوین بانک مرکزی به 
روز رســانی برنامه استراتژیک این معاونت، 
تمرکز بر اســتفاده بیشــتر از فناوری های 
اعتبار  داده  پایــگاه  تکمیل  توانمندســاز، 
ســنجی و اصالح نظام کارمزد را مهم  ترین 
اولویت  های ســال1۴02 در بانک مرکزی 

عنوان کرد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بانکداری 
الکترونیــک، مهــران محرمیــان، معاون 
فنــاوری های نوین بانــک مرکزی به ارائه 
میــزان تراکنــش های دی مــاه و آذرماه 
پرداخــت و گفــت: در 21 دی ماه ســال 
جاری، در شــبکه شــتاب بیــش از 15۴ 

میلیون تراکنش به ارزش 151 هزار میلیارد 
تومان و شاپرک 136 میلیون تراکنش به ارزش 31۴ هزار 

میلیارد تومان انجام شد.
وی به وضعیت فعلی تراکنش  ها و مقایســه تعداد و مبلغ 
تراکنش  ها در سامانه  های گوناگون، بر تداوم رشد مبلغ 
تراکنش در سال 1۴00 نسبت به سال 13۹۹ و در نیمه 

اول سال 1۴01 نسبت به مدت مشابه در سال 1۴00تاکید 
کرد.

وی به تشــریح رویکرد سامانه محچک اشاره کرد و گفت: 
سامانه محچک برای مسدودی حساب ها استفاده میشود. 
چالش این فضا زیاد است. حدود یک سال و نیم زمان برد 

تا این پروژه اجرا شود.

معــاون فناوری  هــای نوین بانک 
مرکزی همچنین یادآور شد: آمار 
نشــان مــی  دهد در چــک  های 
قدیمی، حدود 60درصد چک  های 
برگشتی در طول 37روز رفع سوء 
اثر می شــد، اما پس از راه اندازی 
این سامانه طی تنها سه روز، حدود 
۹0 درصد چک های برگشتی رفع 

سوء اثر شده است.
مبلغ  مجمــوع  افزود:  محرمیــان 
مسدود شده توسط سامانه محچک 
25 همت بــوده که 22 همت رفع 
مسدودی شــده یعنی 88 درصد 
از چک های مســدود شــده در این 

سامانه رفع انسداد شده اند.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: دهه 1۴00 تا 1۴10 دهه 
نظارت نامگذاری شده و بر اساس آن همکاری فین تک ها 
و شــبکه بانکی می تواند فضای تحول دیجیتال را توسعه 

دهند.

مهم ترین اولویت های معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی 

در این مقاله توضیح داده می شود که 
چرا سیستم های احراز هویت دیجیتالی 
انعطاف پذیر، هســته اصلــی انقالب 

دیجیتال در خدمات مالی هستند.
برخی از مزایای عینی شناسه دیجیتالی برای بانک ها را در 

این مقاله  بررسی می کنیم:

ارائه تجربیات بهتر به مشتری
بانک ها می توانند با احراز هویت دیجیتالی ســریع و ایمن، 
تجربیات بهتری به مشتریان ارائه دهند. پلتفرم های هویت 
دیجیتال، پایه و اساس یک تجربه کاربری دیجیتالی بدون 
اصطکاک و قابل اعتماد هســتند، چه در بانکداری آنالین، 

چه در پذیرش مشتری یا سایر اپلیکیشن ها.

فرصت های بانکداری دیجیتال
هویت دیجیتال مشــتریان را قادر می سازد تا بدون نیاز به 
وارد کــردن مجدد هویت خود، به راحتی بین پلتفرم های 
مختلف جابجا شــوند. آنها یک مسیر واحد، کاربر پسند و 
منعطف را برای دسترســی به چندین سرویس از طریق 
یک پلتفرم ارائه می کنند. احراز هویت دیجیتال همچنین 
دسترســی به خدمات ارزش افزوده مانند اپلیکیشن های 
اعتباری، وام مســکن و وام را بدون درخواست های دائمی 

احراز هویت که مشتریان را خسته می کند،بهبود می بخشد.

*بهبود سودآوری
به گزارش عصر بانک هویت دیجیتال تجربه خرید آنالین را 
بهبود می بخشد، تقلب را کاهش می دهد، وفاداری به برند را 
افزایش می دهد و کارایی عملیاتی را افزایش می دهد. پیاده 
سازی یک راه حل هویت دیجیتال می تواند زمان و هزینه 
احراز هویت مشــتری را کاهش دهد و در عین حال تجربه 
مشتری را بهبود بخشــد. هنگامی که مشتریان به صورت 
آنالین خرید می کنند، هویت دیجیتال به طور قابل توجهی 
تعداد احراز هویت مورد نیاز را کاهش می دهد.  اصطکاک در 
پرداخت را کاهش می دهد و رشد درآمد را بهبود می بخشد. 
به طور گســترده تر، هویت دیجیتال وفاداری مشــتری را 
تقویت می کند و با سرعت بخشیدن به ارائه خدمات آنالین 

و امکان اتوماسیون بیشتر، درآمد را افزایش می دهد.

*ضرورت هویت دیجیتال برای بانک ها
کاهش اصطکاک و ورود به سیســتم های هویت دیجیتال 
سازگار می توانند به بانک ها کمک کنند تا از تحول دیجیتال 

حداکثر اســتفاده را ببرند، به ویژه وقتی 
فرآیندهایی  خودکارســازی  از  صحبت 
است که هنوز در عصر کاغذ گیر کرده اند.

*برای بانکداری باز آماده شوید
از آنجایی کــه بانکداری باز ظرفیت دسترســی به طیف 
گســترده ای از خدمات را از طریق یک درگاه بانکی واحد 
مهیا می کند، سیستم های احراز هویت دیجیتال ضروری 
خواهند بود. شناســه دیجیتالی مشتریان را قادر می سازد 
تا بــه راحتی بین پلتفرم های خدماتی بدون اجازه مجدد، 
حرکت کنند و یک راه ســاده، آســان و انعطاف پذیر برای 

دسترسی به چندین سرویس در یک پلتفرم ارائه  دهد.

   چرا هویت دیجیتال برای بانک های امروزی ضروری است؟

اســتفاده از رمزارزها بــرای دور زدن تحریم های آمریکا، 
سال میالدی گذشــته رشد چشمگیری پیدا کرد و ارزش 

تراکنشهای مذکور به رکورد 20.1 میلیارد دالر رسید.
طبق گزارش شــرکت چینالیسیس، با وجود کاهش کلی 
حجم تراکنش ارزهــای دیجیتال، ارزش تراکنش ارزهای 
دیجیتال مربوط به فعالیت غیرمجاز، برای دومین ســال 
متوالی افزایش یافت. تراکنشــهای انجام شــده توســط 

نهادهای تحریم شده، 
بیش  سال 2022  در 
از 100 هــزار برابــر 
افزایش پیدا کرد و ۴۴ درصد از کل فعالیت غیرمجاز را در 

سال میالدی گذشته تشکیل داد.
پولهایی که توســط صرافی روسی گارانتکس دریافت شد، 
عمده حجم تراکنشهای غیرمجاز در سال 2022 را تشکیل 

داد.
این صرافی آوریل سال گذشته از سوی وزارت خزانه داری 

آمریکا تحریم شــد. عمده حجم تراکنشــهای غیرقانونی 
ارزهای دیجیتال احتماال توسط کاربران روسی با استفاده 
از این صرافی روســی انجام شــده است. آمریکا همچنین 
در سال میالدی گذشته، سرویسهای میکسر ارز دیجیتال 
“بلِندر” و “تورنادو َکش” که گفته می شــود توسط هکرها 
از جمله هکرهای کره شمالی برای پولشویی میلیاردها دالر 
پول به دســت آمده از جرایم سایبری شان، استفاده شده 
بودند را تحریم کرد.به نظرمی آید کره شمالی بعد از روسیه 

در این امر دخیل بوده است.

        افزایش تراکنش ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم ها
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به ســراغ محمد احســان اقبالیان می رویم، کسی که به 
تازگی به عنوان معاون حوزه ای مشــغول به کار است که 
اولویتش برمبنای طرح و برنامه است. از برنامه ها و اهداف 
می پرسیم و چشم اندازی که در این حوزه برای سال آتی 

ترسیم شده است. 

*در ابتدا بفرمایید که ما معاونت جاری را بیشتر 
باید با ســمت و سوی طرح و برنامه بدانیم و یا 
کسب وکار نوین ؟ و ضرورت ها و اولویت های 

شما در این معاونت چه مواردی است و چرا ؟
قطعا با ســمت وســوی طرح و برنامه والبته سعی بر آن 
خواهــد بود که در بخش های تحقیق، توســعه و تحلیل 
بازار کمک شــایانی به توســعه محصوالت و کسب و کار 
شــرکت شود.  در خصوص اولویت ها در این معاونت باید 
گفت تغییر ســاختار سازمانی با رویکرد تسریع فراّیند ها، 
تمرکز مدیریت ها در بخش های مختلف، استاندارد سازی 
و ارتقا کیفیت خدمات وسرویس ها را درنظر داریم، تدوین 
استراتژی ســازمان با رویکرد بررسی نقاط قوت و ضعف 
ســازمان  به منظور انتخاب زمین بازی صحیح  متناسب 
با توانمندی ها و منابع به همراه برنامه و نقشه راه، پایش 
گزارش ها و ارزیابــی عملکرد، اصالح فرایند های مبتنی 
بر رویکرد سیســتمی و نه قائم به فرد و سلیقه اشخاص، 
تحقیق و توسعه در حوزه کسب و کار با رویکرد مدیریت 
منابع سازمان و برنامه ریزی و بودجه بندی صحیح  از اهم 

موارد در اولویت ها و اقدامات این معاونت است.

*ارزیابی شما از اقدامات انجام شده در معاونت 
جاری در طول این مدت چه بوده است ؟ برای 
ســال آتی چه ضرورت هایی را در نظر گرفته 

اید ؟ 
واقعیت آن اســت که در این معاونــت عمدتا کار طرح و 
برنامه انجام نشده است و بیشتر، رویکرد تولید گزارشات 
و ارزیابی ها بوده اســت. مفهوم اســتراتژی کامال مغفول 
مانده و برنامه ای وجود ندارد.ضرورت برنامه ریزی صحیح 
مطابق با اســتراتژی مدیریت کالن شرکت کامال مشهود 
است و البته اقدامات بسیار مفیدی نیز تا کنون در شرکت 

کارت اعتباری ایران کیش انجام شده است.
در ســال پیش رو، اولویت بــا برنامه ریزی در بخش رفع 
عدم انطباق های شاپرکی ســازمان، حفظ  و نگهداشت 
مشــتریان و ارتقا سهم بازار شــرکت در حوزه ابزار های 
پذیرش کارت، تغییر ســاختار سازمانی، ایجاد زیرساخت 
های بومی ایران کیش به منظور ارائه سرویس بهتر و قابل 

رقابت در بازار خواهد بود.

*معاونت شما تا چه میزان می تواند در بحث 
جذب محصوالت ناب و خالقانه راهبری کند؟

واقعیت آن اســت که تا کنون چنیــن مدیریتی در این 
معاونت وجود نداشته اســت و با تغییر ساختار سازمانی 

این اقدام انجام خواهد شد.
در برنامه ریزی انجام شــده به دنبال آن هســتیم که با 
بررســی و تحقیق در بازار های داخلی و خارجی و البته 
بــا توجه به امــکان تطبیق آن با الزامــات رگوالتوری و 

حاکمیتی کشور،همچنین 
توانمنــدی هــای فنــی 
و زیرســاختی شــرکت، 
محصوالت جدید به سبد 
کیش  ایــران  محصوالت 

اضافه شود.

چه  شــما  دید  *از 
مــواردی را باید در 
اجرایی  های  برنامه 
افزایی  هم  مورد  در 
در  پرسنل  سازمانی 
اهداف  تحقق  جهت 
گرفــت؟  درنظــر 
معاونت شــما تا چه 
میزان این هم افزایی 
خواهد  بررســی  را 
چارچوب  در  و  کرد 

آن برنامه ریزی دارد؟ 
ســوال جالبی اســت. چرا که در یک ســازمان و سیستم 
عملکرد تک تک افــراد تاثیرخــود را در نتیجه و برآیند 
عملکرد آن ســازمان خواهد داشــت و ایجاد هم افزایی و 

برنامه ریزی برای آن دارای اهمیت باالیی می باشد.
فرهنگ سازمانی یکی از عوامل تاثیر گذار در این خصوص 
می باشــد و در سازمانی مانند ایران کیش با حدود بیست 
ســال قدمت، شــناخت، اصالح و پیاده سازی فاکتورهای 
ایجاد هم افزایی کاری سخت و درعین حال مهم و الزامی 

می باشد.
ایــن معاونت بر آن خواهد بود کــه  در دو بخش اصلی با 
رویکرد هم افزایی رســالت خود را انجام دهد، با همکاری 
های مستمر با مدیریت محترم سرمایه انسانی سازمان در 
تدوین فرایند های مرتبــط مانند ارزیابی عملکرد، ترمیم 

حقوق ، دستمزد و رفاه کارمندان کوشا باشد.
همچنین با برنامه ریزی صحیح، اصالح فرایند ها با رویکرد 
تسریع و بهینه سازی روال ها، کنترل پروژه ها و همچنین 
ارزیابــی  و پایش عملکردهــا در معاونت های مختلف در 
ارتقای روحیه کار تیمی و تالش متناســب با مسئولیت و 
موقعیت های شغلی، ارائه گزارش توفیق ها و کاستی های 
هر بخش در ایجاد بیشتر همبستگی و هم افزایی به منظور 

نیل به اهداف واالی سازمان نقش خود را ایفا نماید.
آنچــه در این مدت در مذاکرات با برخی همکاران محترم 
دریافتم، احســاس خســتگی ناشــی از عدم همسویی و 
همراهی برخی بخش ها و نتیجتا عدم دسترسی به برخی 
اهداف بوده است که احتماال با برنامه ریزی و پایبندی به 

زمانبندی پروژه ها رفع خواهد شد.

برنامه های  از نکاتی که مطرح اســت  *یکی 
اجرایی برای بازاریابی و بازارسازی است که می 
تواند با تاکید بر مزیت سازی یا مزیت های فعلی 
مطرح باشد معاونت شما تا چه میزان حرکت به 
سمت بازارسازی را در این حیطه در نظر دارد و 
برنامه ریزی در مسیر آن را در دستور کار قرار 

داده است؟ 
نقــش اصلی این معاونت مرتبط با ســوال شــما، ابتدا با 
تدوین اســتراتژی ســازمان خواهد بود. نقشــه راه، ما را 

متمرکز)منابع( ساختار یافته خواهد نمود.
قطعا در نقشــه راه به منظور رســیدن به اهداف سازمان 
موضوع بازاریابی و بازارسازی بسیار مهم است و البته همه 
آن معطوف بر یک اصل است و آن هم ایجاد مزیت رقابتی 
مخصوصا در یک بازار اشــباع شده مانند صنعت پرداخت 

می باشد.
واقعیت آن اســت که این مزیت رقابتی، بخشــی توسط 
شــرکت و بخش مهمی نیز توســط بانــک ایجاد خواهد 
شــد.)بخش عمده صنعت دستگاه پایانه فروش است( لذا 
تعامل ســازنده با بانک های طرف قرارداد در توسعه بازار 

نقش بسزایی دارد.

*در مورد برنامه های اجرایی در حوزه تبلیغات 
با تاکید بر تحوالت، چه تحوالت کشــوری و 
محصوالتی نظرتان چیســت و باید در این باره 

به کدام سمت و سو برویم؟ 
قطعا تبلیغات و درعین حال برند ســازی کمک شایانی به 
ارائه و معرفی محصــوالت خواهد نمود، ابتدا باید به روی 
کیفی سازی محصوالت و خدمات تمرکز کنیم تا تبلیغات 

بیشترین تاثیر و بازخورد مثبت را داشته باشد.

*چشم اندازهای سال آینده برای معاونت شما 
چه مواردی است؟ 

حقیقت آن اســت که رویکرد من، چشــم انداز ســازمان 
اســت و نه معاونتی خاص چرا که هیچ یــک از ما بدون 
همبستگی و اتحاد توفیقی نخواهیم داشت. با شناختی که 
از توانمندی های مدیریتی جناب آقای مهندس موسوی به 
عنوان رهبر این تیم و همچنین معاونین، مدیران و پرسنل 
توانمند و کوشا شرکت ایران کیش دارم، قطعا آینده روشن 

و همراه با موفقیت هایی بیش از پیش خواهد بود.

با اولویت طرح و برنامه پیش می رویم 
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به مسئولیت های اجتماعی پایبندیم 
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 جشن شب یلدا در شرکت کارت اعتباری ایران کیش 
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    گرامیداشت روز زن در ایران کیش  
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             چگونه از تجزیه و تحلیل داده های مشتری در تجارت خود استفاده کنید

✍��تحقیــق و ترجمه - روابط 
عمومی ایران کیش: رهبران کسب 
و کار و متخصصــان بازاریابی می دانند 
که بــا ارزش ترین دارایی یک شــرکت، 
مشــتریان آن هســتند. در واقع، تجزیه 
و تحلیــل داده ها و بینش های مشــتری 
مبتنی بر داده، تفاوت های رقابتی ســال 
2023 هستند. استفاده از تجزیه و تحلیل 
داده های مشتری چیزی بیش از افزایش 
درآمد و ســطح رضایت مشتری است. از 
تجزیه و تحلیل داده های مشــتری می 
تــوان برای ایجــاد مزیت رقابتــی، ارائه 
محصوالت و پیشنهادات جدید به بازار و 
ایجاد یک اســتراتژی برند موفق استفاده 

کرد.
اصطالح "تحلیل مشــتری" مــی تواند 

طیف گســترده ای از نتایج را در بر گیــرد. برای برخی، 
ممکن است به معنای جمع آوری اطالعات مشتری برای 
ایجاد نمایه ای از بازار هدف شــرکتی باشــد. برای برخی 
دیگر نیز می تواند به معنای تجزیه و تحلیل رفتار مشتری 
برای بررســی نحوه تعامل مشــتریان با کسب و کار شما 
باشد. هر طور که آن را تعریف کنید، تجزیه و تحلیل داده 
های مشــتری برای تصمیم گیری هوشمندانه در هنگام 

جذب و حفظ مشتریان استفاده می شود.
در حالــی که این اصطالح ممکن اســت دلهــره آور به 
نظر برسد، مزایای اســتفاده از تجزیه و تحلیل داده های 
مشتری در یک استراتژی تجاری بی شمار است. استفاده 
از تجزیه و تحلیل داده ها به شما این امکان را می دهد که 
بدانید مشتریان چگونه در وب سایت شما رفتار می کنند، 
چه چیزی را در مورد برند شما دوست دارند و چه چیزی 
را دوســت ندارند و چه چیزی را در محصول شــما مهم 
می دانند. با داشــتن این اطالعات، می توانید تصمیمات 
مشتری محور بیشتری بگیرید تا با نیازها و خواسته های 
در حال تغییر هر مشتری و بازار بزرگ تر هماهنگ شوید.

چرا از تجزیه و تحلیل داده های مشتری برای کسب و کار 
خود استفاده کنید؟

ســه دلیل اصلی برای اســتفاده از تجزیه و تحلیل داده 
های مشتری وجود دارد: 1( برای درک نیازهای مشتری 
و متناســب کردن محصوالت ، 2( بهبــود کمپین های 

بازاریابی و تبلیغات، 3( بهبود تجربه مشتری.

*درک نیازهای مشتری
اســتفاده از تجزیه و تحلیل داده ها به شما این امکان را 
می دهد که بهتر درک کنید مشــتریان از محصول شما 
چه چیزهایی را دوست دارند یا دوست ندارند. با شناسایی 
بازخــورد آن ها، می توانید از آن برای بهبود تجربه شــان 
با محصــوالت و برند کلی خود اســتفاده کنید. تجزیه و 
تحلیل داده های مشتری باعث شناسایی بهتر افرادی که 
از محصول یا خدمات شــما استفاده می کنند و تعامالت 
مشــتری می شود. شناسایی روندها و الگوها می تواند به 
شــما کمک کند تا تصمیمات مهمی بگیرید که بر درآمد 

شما تأثیر می گذارد.

*بهبود کمپین های بازاریابی و تبلیغات
عالوه بر این، تجزیه و تحلیل داده های مشتری می تواند 

برای بهبود کمپین های بازاریابی و تبلیغاتی مورد استفاده 
قرار گیرد. اســتخراج بینش از تجزیــه و تحلیل داده های 
مشتری می تواند به بازاریابان کمک کند تا درک بهتری از 
نحوه تعامل مشــتریان با یک برند داشته باشند. در دنیای 
دیجیتال امروزی، بازاریابان باید به طور فزاینده ای نوآور و 
خالق باشند تا از منحنی ها جلوتر بمانند. استفاده از تجزیه 
و تحلیل داده های مشتری می تواند به شما کمک کند تا با 
اجرای کمپین هایی که مطابق با عالیق مشتری هستند، از 

بودجه خود استفاده موثرتری داشته باشید.
وقتی صحبت از بازاریابی می شــود، یک شــیوه عملکرد  
برای همه مشــتریان مناســب نیســت. امروزه، شما باید 
بتوانید به صورت پویا هر پیامی را شــخصی سازی کنید 
تا هر مشــتری احســاس کند دیده و قدردانی می شود و 
با ارزش اســت. برای انجام این کار، بســیاری از بازاریابان 
از ابزارهای تحلیلی پیش بینی کننده اســتفاده می کنند 
که اطالعات مشــتریان را بر اساس الگوهای رفتار گذشته 
جمع آوری می کند.تجزیه و تحلیل داده ها همچنین می 
تواند برای توسعه یک استراتژی قوی رسانه های اجتماعی 
اســتفاده شود. رسانه های اجتماعی به یک کانال بازاریابی 
کلیدی برای شــرکت ها در هر اندازه تبدیل شــده اند، اما 
بدون داشــتن یک برنامه محکم، می توانند بسیار چالش 
برانگیز باشــند. تجزیه و تحلیل داده های مشتری بینش 
الزم را برای استراتژی موثر ارائه می دهد، و به شما نشان 
می دهد که کدام پلتفرم ها برای مشــتریان شما کلیدی 
هستند، کدام پیام ها برای مخاطبان مختلف بهترین کار 
را دارند.به طور مشابه، تجزیه و تحلیل وب سایت تان می 
تواند به شــما در بهبود حضور آنالین شرکت خود کمک 
کند. مشخص کنید که مشتریان در سایت شما چه کاری 
انجام می دهند، از کجا وارد ســایت می شــوند و از چه 
صفحاتی بازدید می کننــد و از این اطالعات برای بهبود 
بیشتر تجربه مشتری استفاده کنید. مصرف کننده مدرن 
دائماً به صورت آنالین در ارتباط است، بنابراین بسیار مهم 
اســت که هر شــرکتی که می خواهد با مشتریان ارتباط 
برقرار کند، هم در رســانه های اجتماعــی و هم در وب 

سایت خود حضور آنالین قوی داشته باشد.

*بهبود تجربه مشتری
امروزه مشــتریان با بســیاری از بخش های مختلف یک 
ســازمان تعامل دارند از امور مالی گرفته تا پشــتیبانی، 
بازاریابی و فروش. گــردآوری تجزیه و تحلیل از همه این 

تعامالت می تواند دید بسیار جامع 
تری از ســفر مشــتری ارائه دهد. 
این  از  دیدگاهی جامــع  داشــتن 
تعامالت می تواند به شــما کمک 
کند تا راه هایی را برای ارائه خدمات 
بهتر به مشــتریان خود بیابید و از 
تجربیات نامناســب مشتری قبل از 
وقوع آنها جلوگیری کنید. همچنین 
می توانیــد از ایــن داده هــا برای 
ایجاد یا بهبــود برنامه های پاداش 
و وفاداری مشــتری استفاده کنید 
تا مشتریان شما همچنان احساس 

ارزشمندی کنند.
چگونه امروز اســتفاده از تجزیه و 
تحلیل داده های مشتری را شروع 

کنیم؟
اکنون که بــا مزایا و کاربردهای اولیه 
تجزیه و تحلیل داده های مشــتری آشنا شــدید، بیایید 
نگاهــی به چهــار روش کاربردی کــه می توانید تجزیه و 

تحلیل داده های مشتری را پیاده سازی کنید، بیاندازیم.
1. مناطق فرصت را بیابید: مهم اســت که مشــتریان 
خود را تا حــد امکان از نزدیک بشناســید: عالیق، 
دوست نداشتن، خواســته ها و نیازهای آنها. هرچه 
بیشتر در مورد پایگاه مشتری خود بدانید، بهتر می 
توانید زمینه های فرصت را در شرکت خود مشخص 
کنید. هرچه فرصت های بیشتری پیدا کنید، شانس 
بیشــتری برای برآورده کردن ایــن نیازها و فروش 

دارید.
2. ببینید رقبای شــما چــه می کننــد: اینترنت دنیای 
گســترده ای با حجم بی نهایت اطالعات است. با تحقیق 
در مورد اینکه رقبای شما در چه کاری هستند و چگونه از 
تجزیه و تحلیل داده ها برای تقویت موفقیت کسب و کار 
خود استفاده می کنند، از این به نفع خود استفاده کنید. 
از طریق رســانه های اجتماعی آنها و آنچه در وب سایت 
خود پســت می کنند اسکن کنید و می توانید استراتژی 
های آنها را برای جذب مشــتریان بالقوه مشاهده کنید. از 
موفقیت ها و شکســت های آنها درس بگیرید تا تاکتیک 

های خود را بهبود بخشید.
3. قبل از تغییر رفتار، عالئم هشدار دهنده اولیه را دریافت 
کنید:یکــی از مهمترین مزایای تجزیه و تحلیل داده های 
مشتری، استفاده از عالئم هشدار دهنده برای پیش بینی 
تغییرات در رفتار قبل از وقوع اســت. این ممکن است به 
معنای کاهش فروش یا تغییر در احساسات مشتری باشد. 
اینکه بتوانید پیشــگیرانه عمل کنید به شما این امکان را 
می دهد که قبــل از اینکه هر تغییر مهمی به مشــکلی 
غیرقابل برگشــت برای کســب و کار شما تبدیل شود، از 
آسیب یا حداقل کنترل آسیب های اولیه جلوگیری کنید.

۴. آنچه را که مشــتریان در مورد برند شــما می گویند 
را مشــاهده کنید:اگر مشتریان از یک محصول یا خدمات 
ناراضی باشند، تشخیص آن بدون هیچ بازخوردی از سوی 
خریداران دشوار است. تجزیه و تحلیل داده های مشتری 
می تواند به شــما در جمع آوری داده ها از منابع عمومی 
کمک کند تا بتوانید دیدگاهی جامع از احساسات مشتری 

داشته باشید.
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کتابماه:

غیرممکن غیر ممکنهعنوان

ماری فورلئونویسنده/ مترجم

موضوع

یادداشــت های غیرممکْن غیرممکنه نشان می دهند چگونه 
باور ساده ای به ما کمک می کند منعطف، خوش فکر و پرامید 
باشیم؛ به خصوص وقتی به شدت به آن نیازمندیم. این کتاب 

می تواند در هر سطحی کمک کننده باشد 
 این کتاب را بهتر است کسانی بخوانند که انگیزه خود را برای 

تغییر و شروع یک کار تازه از دست داده اند

چرا از حل مشکالت فرار می کنیم؟
همه ما مشــکالتی داریم که می دانیم اما نادیده می 
گیریم، زندگی پر از مشــکالت اســت و در حالی که 
محتوا دائماً تغییر می کند، روش ما برای نزدیک شدن 
و حل آنها اغلب تعیین می شود و دیدگاه یا احساسات 
ما مانع از حرکت به جلو می شــود. در زیر چند دلیل 
رایج برای حل نکردن برخی از مشــکالت و پادزهرها 

آورده شده است:

*غرق می شوید
شما در حال بررسی درخواست برای یک شغل جدید 
هســتید، اما وقتی به وب ســایت های شغلی مراجعه 
می کنید ناامید می شــوید. مشاغل بســیار، الزامات 
مختلف و برنامه های کاربردی پیچیده. همه ی این ها 
باعث می شود تا شما از دنبال کردن اهدافتان اجتناب 

کنید.
راه حل: برای جلوگیری از غرق شــدن، با یک هدف 
روشن شروع کنید تا به شما در مرتب کردن اولویت ها 
کمک کند. اگر برای تعریف آن به کمک نیاز دارید، با 
یک دوست خوب، شریک زندگی یا یک مشاور صحبت 
کنید که می تواند سواالت سخت را بپرسد تا به شما 

کمک کند اهداف خود را اصالح کنید.

*از خود انتقاد می کنید، عزت نفس پایینی 
دارید و افسرده هستید

شما به این فکر می کنید که با سرپرست خود در مورد 
برنامه کاری خود صحبت کنید، اما احســاس ترس و 
نگرانــی می کنید که نتوانید منظور خود را به خوبی 
بیان کنید. از درخواست شغل منصرف می شوید زیرا 
به خود می گویید احتماالً واجد شرایط نیستید. صدای 
انتقادی شــما به شما فشار می آورد تا مشکل را حل 
کنید و آن را به درستی انجام دهید. عزت نفس پایین 
به شــما می گوید که به اندازه کافی خوب نیستید یا 
آن را به هم خواهید زد و افسردگی شما می گوید، چرا 
خود را به زحمت بیاندازید؟ مسئله تغییر نخواهد کرد.

راه حل: به جای اینکه اجازه دهید این صداها شما را 
اداره کنند، باید ببینید که چگونه تالش های شما را 
خراب می کنند و بر مغز منطقی شما غلبه می کنند. 
زمان آن اســت که به عقــب برگردید، با وجود اینکه 
چگونه فکر می کنید و احساس می کنید، قدم های 
کوچک را به سمت هدف خود بردارید، و برای مقابله با 

مشکل اساسی کمک بخواهید.

*راه حل شما خیلی مبهم است، انتظارات 
شما غیر واقعی است

راه حل: راه کار هــای خوب رفتاری، دقیق و واقع بینانه 
هستند مانندبودجه توافق شده و جدول زمانی معقول. 
اما حتــی برنامه های به ظاهر محکــم هم به ندرت 
یک ســری انجام می شــوند. این در مورد چرخش به 
عقب، ارزیابی و تنظیم دقیق اســت. بعد از یک هفته 

بررسی کنید تا ببینید بودجه چگونه کار می کند.

روانشناسی
غیرممکْن غیرممکنه، کار نشد ندارد، کتابی در حوزه موفقیت و نوشته ماری فورلئو است. این کتاب شما را با حقایق سخت 
زندگــی روبــه رو می کند و کمک می کند تا با آگاهی و براحتی از آنها گذر کنید. ماری فورلئو این کتاب را با الهام از جمله 
مادرش که همیشه زیر لب تکرار می کرد نوشته است: »غیر ممکن غیر ممکن است، کار نشد ندارد«. فورلئو اعتقاد دارد همین 
جمله مادرش باعث شد او درزندگی تحصیلی و شغلی اش به موفقیت های زیادی دست پیدا کند، یک شرکت چند میلیون 

دالری راه اندازی کند و یک برنامه محبوب پربیننده تلویزیونی بسازد.
حاال او در این کتاب داســتان افرادی را بازگو می کند که در مواجهه با سختی های زندگی همچون ازدست دادن، بیماری و 

دردهای جان کاه پیروز شده اند.

📕

📡

ساخت اولین ایمپلنت مغزی برای درمان افسردگی 
یک شــرکت نوروتکنولوژی از دســتگاهی رونمایی کرد که افســردگی را درمان می کند و اکنون در جمجمه اولین بیمار 

 Inner قرار دارد. به گزارش دیلــی میل، »قرص دیجیتالی
Cosmos « شــامل دو بخش است: یک الکترود که در زیر 
پوست سر قرار می گیرد و "غالف نسخه ای" که برای تامین 

انرژی دستگاه روی موهای کاربران می چسبد.
ایمپلنت پالس های الکتریکی کوچکی را به ناحیه مغزی که 
تحت تاثیر افسردگی قرار گرفته است یک بار در روز به مدت 

15 دقیقه ارسال می کند.
ایمپلنت ها برای درمان تمام ردیف های مغز موجی در صنعت 

ایجاد می کنند، زیرا شرکت های متعددی در حال رقابت هستند 
تا ابتدا محصوالت خود را وارد بازار کنند.

Neuralink ماســک اخیراً محصولی را به نمایش گذاشته اســت که تراشه خود را در مغز میمون نشان می دهد و به آن 
اجازه می دهد صفحه کلیدی را روی صفحه کنترل کند تا جمالت کامل را تایپ کند.

Synchron آزمایش های انسانی کاشت مغزی خود را در ماه ژوئیه آغاز کرد، که به کاربر اجازه می دهد کامپیوتر را تنها با 
استفاده از فکر کنترل کند.

اطالعات گوشی هوشمندتان را به اشتراک بگذارید و پول بگیرید 
اپلیکیشــن جدیدی به نام Caden می تواند هزاران دالر به 
کاربران در ســال پرداخت کند تا داده های گوشی هوشمند 
خود را با تبلیغ کنندگان به اشتراک بگذارند؛ هر چه اطالعات 

دقیق تر باشد، پرداخت بیشتر خواهد بود.
به گزارش دیلی میل، برنامه Caden توســط جری یانگ، 
پیشــگام اینترنت و یکی از بنیانگذاران یاهو پشتیبانی می 
شود. این برنامه به کاربران کمک می کند تا داده های خود را 
از سرویس ها و برنامه های دیگر، چه آمازون یا  Yelp، در یک 

صندوق بارگیری کنند. 
بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، Caden با تعداد کمی از کاربران شروع کرده است و قصد دارد در اوایل سال آینده یک 
آزمایش بتا عمومی را با 10000 کاربر ارائه کند. این شــرکت قصد دارد به کاربران طیف گســترده ای از انتخاب ها را در مورد 
اشتراک گذاری داده های خود ارائه دهد.این شرکت در وب سایت خود می گوید: »ما معتقدیم هر شهروند دیجیتالی باید بخشی 

از اقتصاد داده باشد و کسی باشد که می تواند تصمیم بگیرد که چگونه از داده هایش استفاده شود«.

تکنولوژی
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         تهیه و تولید: روابط عمومی شرکت کارت اعتباری ایران کیش 

                          5 دلیل که سال 2023 سال سختی برای بازارهای جهانی خواهد بود
✍�� تحقیــق وترجمه - روابط 
عمومی ایران کیش: از تورم گرفته تا 
کمبود انرژی و بی ثباتی عمومی، ســالی 
پرتالطم در پیــش روی بازارها قرار دارد. 
با توجه به اینکــه بازارهای مالی با تالطم 
بی ســابقه ای مواجه هستند، نگاه دقیق به 

واقعیت های اقتصادی مهم است.
تحلیلگران موافق هســتند کــه بازارها با 
مشــکالت جدی روبرو هســتند. صندوق 
بیــن المللی پول پیش بینی کرده اســت 
که یک سوم اقتصاد جهان در سال 2023 
دچار رکود خواهد شــد. انرژی با تقاضای 

باال و کمبود عرضه مواجه می شــود، قیمت 
ها افزایش خواهد یافت و اقتصادهای نوظهور در شــرایط 

متزلزل از همه گیری کرونا خارج می شوند.
پنج موضوع اساســی و به هم مرتبط وجود دارد که برای 

بازارهای دارایی در سال 2023 مشکل ایجاد می کند.

*کمبود انرژی خالص
بدون تغییرات چشــمگیر در چشــم انداز ژئوپلیتیکی و 
اقتصادی، به نظر می رسد کمبود سوخت های فسیلی تا 
زمستان آینده ادامه یابد. منابع روسیه به دلیل تحریم های 
مربوط به جنگ در اوکراین کاهش یافته اســت، در حالی 
که معماری انرژی اروپا با تخریب بخشی از خط لوله نورد 
استریم 1 آسیب جبران ناپذیری را متحمل شد. این موضوع 
غیرقابل جبران است زیرا آماده سازی زیرساختهای جدید 
بــه زمان و هزینه نیــاز دارد و الزامات ESG توجیه پروژه 
های سوخت فسیلی در مقیاس بزرگ را برای شرکت های 

انرژی دشوار می کند.
در همین حال، تقاضای قــوی در حال حاضر تنها زمانی 
افزایش می یابد که کشــورها از باتــالق کووید-1۹ خارج 
شــود. رشد بی سابقه در انرژی های تجدیدپذیر و وسایل 
نقلیه الکتریکی را شــاهد هســتیم. اما محدودیت هایی 
وجــود دارد. انرژی هــای تجدیدپذیر بــه عناصری مانند 
لیتیوم، کبالت، کروم و آلومینیوم نیاز دارند که به سختی 
قابل اســتفاده هستند. استفاده از انرِژی هسته ای فشار را 
کاهش می دهد، اما نیروگاه های جدید سال ها طول می 
کشد تا آنالین شوند و جلب حمایت عمومی ممکن است 

سخت باشد.

*احیای تولید
شــوک های زنجیره تامین ناشی از بیماری همه گیرکرونا 
و تهاجم روســیه به اوکراین، اشــتهایی را در اقتصادهای 
بزرگ برای تجدید تولید ایجاد کرده اســت. در حالی که 
این می امرتواند یک موهبت بلندمدت برای رشــد داخلی 
باشد، اماتجدید حیات مستلزم سرمایه گذاری، زمان و در 

دسترس بودن نیروی کار ماهر است.
بنا براین در کوتاه  مدت تا میان مدت، احیای مشاغل، تورم 
را در کشورهای با درآمد باال افرایش میدهد، زیرا دستمزد 
کارگران ماهر را باال می برد و حاشــیه ســود شرکت ها را 

کاهش می دهد.

*گذار به اقتصادهای کاال محور
همان اختالالتی که باعث روند تجدید حیات شد، کشورها 
را بــه جســتجوی زنجیره های تامین مواد خــام ایمن تر 
و ســبزتر چه در داخل مرزهای خــود و چه در مرزهای 

متحدان سوق داده است.
در ســال های اخیر، استخراج زمین های کمیاب حیاتی به 
کشــورهایی با نیروی کار ارزان فراوان و مقررات مالیاتی 
ضعیف واگذار شده اســت. از آنجایی که این فرآیندها به 
ســمت حوزه های قضایی با مالیات باال و دســتمزد باال 
می روند، منبع مواد خام باید تجدید نظر شــود. در برخی 
کشــورها، این امر منجــر به افزایش ســرمایه گذاری در 
اکتشــاف می شود. در کشورهایی که نمی توانند کاالها را 
در خانه تهیه کنند، ممکن است منجر به تغییر اتحادهای 

تجاری شود.
ما می توانیم انتظار داشــته باشــیم که چنین اتحادهایی 
منعکس کننده تغییر ژئوپلیتیک از نظم جهانی تک قطبی 
بــه نظم چندقطبی باشــند. به عنوان مثال، بســیاری از 
کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه به احتمال زیاد دستور 
کار چین را نســبت به ایاالت متحــده در اولویت قرار می 
دهند، کــه پیامدهایی برای دسترســی ایاالت متحده به 

کاالهایی که اکنون از آسیا تهیه می شود، خواهد داشت.

*تورم مداوم
با توجه به این فشارها، بعید است که تورم به این زودی ها 
کاهش یابد. این یک چالش بزرگ برای بانک های مرکزی 
است. هزینه های استقراض باالتر قدرت محدودی خواهد 
داشــت، اکنون ما وارد عصر تورم سکوالر شده ایم، با عدم 

تعادل عرضه/تقاضا ناشی از فروپاشی جهانی سازی.
چرخه های تورمی گذشــته زمانی به پایان رســیده اند که 
قیمت هــا تا حدی غیرقابل اســتطاعت باال رفتند و باعث 
ســقوط تقاضا )تخریب تقاضا( شــد. این فرآیند در مورد 
خریدهای اختیاری مشــکل چندانی ایجــاد نمیکند ، اما 
در موارد ضروری مانند انرژی و غذا مشــکل ســاز است. 
از آنجایی کــه مصرف کنندگان و کســب وکارها چاره ای 
جز پرداخــت هزینه های باالتر ندارنــد، دامنه محدودی 
برای کاهش فشــار صعودی وجــود دارد، به ویژه با توجه 

به اینکه بســیاری از دولت ها به خرید 
مصرف کننده این کاالها یارانه می دهند.

*تســریع تمرکززدایی از نهادها و 
سیستم های کلیدی

ایــن تغییر اساســی توســط دو عامل 
هدایت می شــود. اول، یک تغییر نظم 
در نظــم جهانی ژئوپلیتیکــی به دلیل 
شکسته شــدن زنجیره تامین، سیاست 
های پولی ســخت و درگیــری ایجاد 
شد. دوم، فرســایش جهانی اعتماد به 
موسســات ناشــی از واکنش آشفته به 
و  اقتصــادی  مشــکالت   ،1۹-COVID

اطالعات غلط گسترده.
اولین نکته کلیدی این اســت، کشــورهایی که زمانی به 
ایاالت متحده به عنوان رهبر عقیده و مجری دستور نگاه 
می کردند، این همسویی را زیر سوال می برند و شکاف را 

با روابط منطقه ای پر می کنند.
در همیــن حال، بی اعتمادی بــه نهادها در حال افزایش 
اســت. نظرســنجی مرکز تحقیقاتی پیو نشــان داد که 
آمریکایی ها به طور فزاینده ای نســبت به بانک ها، کنگره، 
کسب وکارهای بزرگ و سیستم های مراقبت های بهداشتی 
- حتی نســبت به یکدیگر - مشکوک هســتند. تشدید 
اعتراضات در هلند، فرانسه، آلمان و کانادا، روشن می کند 

که این یک پدیده جهانی است.
چنیــن نارضایتی همچنیــن باعث افزایــش نامزدهای 
پوپولیســت راست افراطی شده است که اخیراً در ایتالیا با 

انتخاب جورجیا ملونی انجام شد.
به همین ترتیب عالقه فزاینــده ای به راه های جایگزین 
برای دسترســی به خدمات برانگیخته است. تحصیل در 
خانــه در طول همه گیــری کرونا افزایــش یافت. امرور

Web3 وجود دارد که برای ارائه جایگزینی برای سیستم 
های سنتی ساخته شده است. 

از لحــاظ تاریخــی، دوره های تمرکز شــدید بــا امواج 
تمرکززدایی دنبال می شــود. به فروپاشی امپراتوری روم 
به شاه نشین های محلی، انقالب های پشت سر هم در قرن 
هجدهم و اوایل قرن نوزدهم و ظهور قوانین ضدتراست در 
سراسر غرب در قرن بیستم فکر کنید. همه شاهد تکه تکه 
شدن ساختارهای یکپارچه به اجزای سازنده بودند. سپس 
روند آهســته تمرکز از نو آغاز شــد.گذار امروزی توسط 
فناوری های انقالبی تسریع می شود و اگرچه این فرآیند 
جدید نیســت، اما  برای بازارهــا و همچنین جامعه مخل 
اســت. به هر حال، بازارها بر اساس توانایی محاسبه نتایج 
رشــد می کنند. هنگامی که اســاس رفتار مصرف کننده 
در حال تغییر فاز اســت، انجام این کار به طور فزاینده ای 
سخت می شــود.در مجموع، همه این روندها به دوره ای 
اشــاره می کنند که تنها ســرمایه گذاران دقیق و فرصت 
طلب پیــش روی خواهند بود. پــس کمربندهای ایمنی 
خود را ببندید و برای سواری آماده شوید.آینده خاصی در 

انتظارماست و باید خود را برای آن حاضر کنیم .


