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    تد اوم نظام مند پرداخت کارانه و پاداش 

تغییرات حقوق در ســال جدید در کنــار افزایش تعداد 
پرسنل ایران کیش باعث شد تا به سراغ محمد افشارمنش 
مدیر سرمایه های انسانی این شرکت برویم و از او در مورد 

تهدیدها و فرصت های پیشرو این تغییرات بپرسیم. 

*جناب افشــار منش با تغییرات سال جدید، 
ممکن است عده ای از کارکنان  در مورد کارانه 
و حقوق و دستمزد نگرانی هایی داشته باشند 
آیا قرار است این موارد با تغییراتی همراه باشد 

یا بعضی از مزایای پیشین حذف شوند؟
قطعا مدیرعامل و هیات مدیره قدردان تالش های تمامی 
پرســنل ایران کیش هســتند اما از طرفی باید بر اساس 
چهارچــوب و میزان درامد برنامه ریزی های مدون دراین 
خصوص داشــت. در ســال جدید دو اتفــاق بزرگ برای 
شــرکت رخ داد، نخســت اینکه همکاران پشتیبان ما با 
شــرایط حقوقی مطابق با نظام  طرح طبقه بندی مشاغل 
به سازمان اضافه شــدند.در سالهای گذشته این همکاران 
زحمت کش در استخدام شرکتهای تامین نیرو بودند ولی 
با تصمیم مدیران ارشــد سازمان، استخدام این عزیزان در 

شرکت نهایی و اجرایی شد.
 به این طریق تعداد پرسنل سازمان در سال جدید به دلیل 
اضافه شدن پشتیبانان و پروژه سوخت  از هشتصد نفر به 
بیش از دو هزار افزایش پیدا کرد. ثانیا هم افزایش حقوق 
57 درصــدی قانون کار مطرح شــد که قاعدتا با توجه به 
تعداد پرسنل، هر شرکتی را با چالش مواجه می سازد، اما 

باید گفت  مدیران ارشــد سازمان به سمت تعدیل نیرو و 
یا تعدیل مزایای شرکت نرفتند  البته با اصالح فرایندهای 
جاری در برخی از حوزه ها متناسب سازی تعداد شاغلین 
با حجم وظایف محوله انجام شــد  و تصمیم براین است با 
افزایش درآمدهای شــرکت و مدیریت هزینه ها، شرایط 
را کنتــرل و برنامه ریزی کنیم. لــذا قویا اعالم می نمایم 
در حال حاضر تصمیمی مبنــی برعدم پرداخت کارانه یا 
پاداش وجود ندارد و کارانه به طور مســتمر پرداخت می 

شود.
 اما باید بدانیــم ماهیت پرداخت کارانه، ســهیم نمودن 
پرسنل در درآمدهای منجر به سود هر شرکت می باشد و 
میزان آن نسبت مستقیم با سودآوری سازمان دارد. ممکن 
اســت با توجه به سود آوری درصد پرداخت کارانه، کمتر 
و بیشتر شــود یعنی با توجه به سود آوری سازمان تغییر 
پیدا کند، از ســویی به همت همگی، اگر بتوانیم درآمدها 
را افزایــش داده و هزینه ها را کاهش دهیم، درصد کارانه 
بیشتر هم می شود. به طور کلی تصمیمی بر حذف کارانه 

وجود ندارد. 

*آیا قرار است در مورد شیوه پرداخت کارانه 
مبتنی برعملکرد نیز شاهد تغییراتی باشیم ؟

ارزیابی عملکرد باید در راستای مدیریت عملکرد باشد، به 

زبان ساده تر،  یعنی تک تک افراد دارای وظایفی هستند 
که در راستای تحقق اهداف واحد و به صورت کالن اهداف 

سازمان تعریف شده است. 
نظام ارزیابی جدید بر مبنای تحقق اهداف فردی، واحدی 
و ســازمانی  خواهد بود. در این مدل ســعی شده میزان 
توفیق کارکنان در دســتیابی به معیارها و شــاخص های 
مورد انتظار در قالب عوامل تعریف شده ارزیابی و سنجیده 
شود. در مقابل نیاز اســت انتظارات رفتاری و عملکردی 
از کارکنان با هدف توســعه کیفی و ارتقای سطح کارایی 

وبهره وری منابع انســانی، به طور کامال شفاف در اختیار 
پرسنل قرارگیرد.

آنچــه که ما در حالــت فعلی به عنــوان ارزیابی عملکرد 
داریم شاخص های عمومی اســت که برای همه افراد در 
همه مشــاغل شرکت مشابه اســت. موضوعی هم متوجه 
ارزیابی فعلی اســت نخست اینکه افراد تا وقتی که کارانه 
شــان را نگیرند نمی دانند نمره ارزیابی عملکردشان چند 
بوده اســت و یا در چه شاخص هایی نمره کمتر گرفتند و 
متوجه نمی شوند درچه  شاخص هایی باید بیشتر فعالیت 
کنند تا بهره وری شان باالتر رود. اما در مدل جدیدی که 
به صورت آزمایشی در برخی واحدها در حال پیاده سازی 
اســت، همه افراد کامال در جریان نقاط ضعف و قوت خود 

قرار گرفته و در جهت اصالح، هدایت خواهند شد.
 دوره  ارزیابــی بین 4 تا 6 ماه خواهد بود، البته این بدین 
معنا نیست که کارانه هر شش ماه پرداخت شود. ما ارزیابی 
فعلی را در کنار ارزیابی علمی تا زمان اطمینان از عملکرد 
مــدل جدید ادامه خواهیــم داد و از خروجی مدل جدید  
برای ارتقا، آموزش و تمدید قرارداد و ســایر امور پرسنلی 

استفاده می نماییم.

ایران  مخاطبان  با  بخواهید  که  پایانی  *مطلب 
کیشی  درمیان بگذارید چیست؟ 

رقمی که امســال بابت حقوق و مزایــای رفاهی ازجمله 
پاداش های غیر مستمر و  بیمه تکمیلی پرسنل پرداخت 
می شــود به مراتب بسیار بیشتر از سال گذشته است می 
توانم با جرات بگویم حداقل دو برابر سال گذشته از بودجه 
را به خود اختصاص داده اســت. تاکیــد می کنم با همه 
مشکالتی که در ســازمان وجود داشت کوچکترین خللی 
در حقوق و مزایای رفاهی پرسنل ایجاد نشده است. بیمه 
تکمیلی بســیار بهتر از سال گذشته در اختیارپرسنل قرار 
گرفته است، اما همانطور که گفته شد برای بقا و پیشرفت 
ســازمان دو کار باید انجام دهیم، نخست اینکه در حوزه 
کاری خودمــان تا جایی که می توانیم هزینه ها را کاهش 
دهیم، هرکسی مسئول صرفه جویی در امور مرتبط با خود 
اســت، در حوزه فعالیت خودمان باید هزینه ها را کاهش 
دهیم، در کنار این موضوع در قبال فعالیت و کارمان باید 
بهترین خود را اجرا نماییم و بهره وری و نو آوری داشــته 
باشــیم با بهره وری و نو آوری با کمترین منابع، بیشترین 
نتیجه را می توانیم برای شرکت به ارمغان بیاوریم، همین 
موضوع می تواند برای ســازمان درآمدزایی کند و این در 
آمدزایی بســیار مثمر ثمر خواهد بود. در پایان به عنوان 
مدیر منابع انســانی از تمامی ســرمایه های انسانی ایران 
کیش می خواهم همچنان مشــابه گذشته متعهد به امور 

کاری باشند و بهترین خود را به نمایش بگذارند. 

مبنای  بر  جدیــد  ارزیابی  نظام 
تحقق اهــداف فردی ، واحدی و 
سازمانی  خواهد بود در این مدل 
سعی شده  میزان توفیق کارکنان 
در دستیابی به معیارها و شاخص 
های مورد انتظار در قالب عوامل 
سنجیده  و  ارزیابی  شده  تعریف 

شود 

                                                دستور العمل برای شرکت های پی اس پی
با توجه به ابالغیه بانک مرکزی)ضوابط اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت( به نظر می رسد شرایط برای ارائه مجوز به درخواست های تاسیس 
شرکت پی اس پی فراهم شده و بانک مرکزی در نظر دارد اجازه دهد تعداد شرکت های پرداخت که تاکنون 12 شرکت بوده افزایش یابد.طی ده سال اخیر بانک مرکزی ارائه هرگونه 
مجوز به تاسیس شرکت های پرداخت را متوقف کرده بود. در سال 98 ارائه مجوز به شرکت های پرداخت یاری را در دستور کار قرار داد بانک مرکزی در بخشنامه ای »ضوابط اجرایی 
تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت« را به شبکه بانکی ابالغ کرد. این »ضوابط« مشتمل بر 9 فصل، 44 ماده و 16 تبصره در جلسه کمیسیون پولي و 

بانکي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران به تصویب رسید.

2امرداد ماه  ۱۴۰۱- شماره ۲۷- جدیدخبرنامه داخلی ایران کیش                                                                                                                     



                                       »میر کارت« چیست و چه مزایایی دارد؟

✍�� ترجمه و تحقیق-روابط 
: براســاس  عمومی ایران کیش 
گفته هــای مهدی صفــری معاون 
امور  وزارت  اقتصادی  دیپلماســی 
خارجه بین ایران و روسیه توافقی 
برای استفاده از کارت بانکی »میر« 
که نسخه روسی ویزا و مستر کارت 
بوده در ایران صورت گرفته است. 
در صورت فعال ســازی، میر اولین 
سیستم گســترده پرداخت جهانی 
است که در ایران به صورت رسمی، 
خدمات خود را عرضه خواهد کرد. 
مهــدی صفری، همچنیــن اظهار 
داشته است که ایران و روسیه هم 
اکنون تقریبــا به یک توافق خوب 
برای جایگزینی سوئیفت رسیده   اند. 

»کاظم جاللی« سفیر ایران در روسیه نیز اعالم کرده 
است که مسکو و تهران برای برقراری سامانه پیامکی 
مالــی به نام MIR تالش می کنند تــا از این طریق 
گامی در راستای بی نیازی از سامانه مالی »سوئیفت« 

برای پرداخت های بین بانکی بردارند. 

*میر کارت چیست؟ 
در سال 2۰14، پس از رأی گیری کریمه به پیوستن 
به روسیه در همه پرسی، سیستم کارت ملی پرداخت 
)NPCS( اپراتــور کارت های »MIR« ایجاد شــد. 
کلمه »میر« به معنای »جهان« یا »صلح« است. این 
سیســتم برای مقابله با شرایط قطع ارتباط کارت ها 
از سیســتم های پرداخت بین المللی ایجاد شد. در 
آن زمان، سازمان های بودجه شروع به کنار گذاشتن 
تدریجی پرداخت کارت های ویزا و مسترکارت کردند 
و پرداخت حقوق بازنشســتگی، مزایای اجتماعی و 
حقوق کارکنان ســازمان های بودجه ای به سیستم 

پرداخت »میر« منتقل شد. 
اولین بانک روســی که کارت های پرداخت را با نام 
تجاری Mir صادر کرد Sberbank بود. اخیراً بیش 

از 64 بانک از این برند حمایت می کنند. 
طبــق NPCS، در تابســتان 2۰21، بیــش از 5۰ 
درصد از روس ها حداقل یک کارت MIR داشــتند. 
تا پایان سه ماهه سوم سال 2۰21، دو درصد از کل 
پرداخت های کشور را با مجموع 112 میلیون کارت 

صادر کرده است. 
این سیســتم اکنون در ویتنام، ارمنستان، بالروس، 
ازبکستان،  تاجیکســتان،  قرقیزســتان،  قزاقستان، 
اوستیای جنوبی، آبخازیا، کوبا، ترکیه قابل استفاده 
اســت. همچنین پذیرش این کارت در امارات، کره 

جنوبی و انگلیس در حال آزمایش است. 
»میر بیزنس بانک« بر اساس مجوزهای دریافت  شده 
عملیات زیر را انجام می دهد: خدمات سپرده پذیری 
)مدت دار و عندالمطالبه( برای شرکت ها و اشخاص 
حقیقــی ، ســپرده گذاری وجوه دریافت  شــده از 
شرکت ها و اشخاص حقیقی در سپرده های مدت دار 
و عندالمطالبه از طرف خود و با هزینه خود؛ افتتاح 
حساب های بانکی برای اشخاص حقوقی و حقیقی؛ 
نقل و انتقال پول به درخواست شرکت ها و اشخاص 

حقیقی و بانک های کارگزاری به حســاب های آن ها؛ 
وصول اســناد مالــی، تجاری و نقــل و انتقال وجوه 

حاصل از آن ها برای شرکت ها و اشخاص حقیقی؛ 
تبدیل ارزهای نقدی و غیر نقدی )صرافی(؛ پذیرش 
سپرده طال و فلزات گران بها؛ صدور ضمانت نامه های 
بانکی؛ انتقال وجوه بدون افتتاح حساب بانکی و هم 

پول الکترونیکی )به غیراز مراسالت پستی(. 

شیوه ی کار میر کارت چگونه است؟ 
می توان گفت میــر کارت جایگزین مســترکارت و 
ویزا کارت در روسیه اســت، با ورود جنگ اوکراین، 
شــرکت های خدمات مالی ویزا و مسترکارت مستقر 
در ایاالت متحده، اعالم کردند که فعالیت خود را در 
روســیه به حالت تعلیق در می آورند. به همین علت 
روسیه بیش از پیش به سیستم جایگزینی برای این 

دو شــرکت احتیاج پیدا کرد. مستر و ویزا کارت ها با 
موسسات مختلف در سراسر جهان برای ارائه خدمات 
پرداخت در شــبکه بین المللی همکاری می کنند. با 
در اختیار داشــتن این کارت ها هنگام سفر به خارج 
از کشور می توانید از عابر بانک ها یا دستگاه های پوز 
اســتفاده کرده و بدون محدودیــت پول های خود را 
جابجا کنید و بدون نیاز به گرفتن پول کشور مقصد 
به راحتی خرید کنید. شــیوه ی کار میر کارت نیز به 
همین شــکل است، گردشــگر روس هنگام سفر به 

ایران و کشورهای پذیرنده میرکارت 
به راحتی می تواند پرداخت های خود 
را انجام دهد. بنابراین راه اندازی میر 
کارت در ایران می تواند به گسترش 

گردشگری در ایران کمک کند. 

*مزایای میر چیست؟ 
مزایای میر برای شرکت های روسی 
آشکار اســت. این سیستم حمایت 
زیــادی از دولت دریافــت می کند. 
عــالوه بر این، میــر از طریق کارت 
اعتباری یا کارت نقدی در دسترس 
اســت. با بیش از 7۳ میلیون کارت 
صادر شده، میر به رقیب جدی ویزا، 
مسترکارت و سایر شبکه های کارت 

اعتباری تبدیل شده است. 
یکی از اهــداف میر ارائــه انتقال امن پول اســت. 
همچنین هدف آن ثابت نگه داشــتن پرداخت های 
ملــی و مســتقل از رکودهای اقتصــادی داخلی یا 

موقعیت های سیاسی است. 
عالوه بر اینها با توجه به آنکه ایران و روســیه تحت 
تحریم های آمریکا و اروپا قرار دارند دسترسی این دو 
کشور به سیســتم های مالی جهانی قطع شده است 
بنابراین راه اندازی میر باعث ســهولت تبادل تجاری 
با ایران نیز می شود و مشــکالت تجار روس در این 

زمینه را برطرف می کند. 
اما در کنار این مزایا باید گفت که یکی از معایب میر 
کارت آن است که تنها شهروندان روس می توانند از 
آن اســتفاده کنند و امکان اســتفاده از این کارت ها 
برای شهروندان دیگر کشــورها وجود ندارد. این در 
حالی اســت که در خبرهای آخر سال 96، آمده بود 
که قرار اســت کارت های شبکه شتاب به شبکه میر 
روســیه وصل می شود. چند مقام ایرانی و روسی نیز 
خبــر از این اتصال داده بودند و قرار این بود که میر 
و شــتاب به هم وصل شوند. اتصال این دو شبکه به 
یکدیگر به معنی این بود که کارت های عضو شــبکه 
شتاب در روسیه قابل استفاده شود. در صورت اتصال 
شبکه شتاب به میر شــهروندان ایرانی می توانستند 
با کارت های اعتباری خود بــه راحتی تبدیل پول و 
خرید کنند با این حال هنوز خبری از اتصال شــتاب 

به شبکه میر نیست.

*بانک میر چیست :
 بانــک میر بیزنس یک بانک روســی با مشــارکت 
1۰۰ درصدی ســرمایه خارجی است. موسس و تنها 
سهامدار آن بانک ملی ایران است. بانک میر بیزینس 
در ژانویه 2۰۰2 به ثبت رسید و در 15 آوریل )شماره 
۳۳96( مجوز عملیات بانکی را از بانک مرکزی روسیه 
دریافت کرد.این بانک در آســتاراخان شــعبه دارد و 
قصد دارد یک شــعبه دیگــر در کازان افتتاح کند. 
قرار بود در مهرماه 1۳96 این بانک با ســامانه بانکی 
شــتاب ادغام شــود. در نوامبر 2۰18، این بانک در 
زمره مؤسسات مالی است که در فهرست تحریم های 

خزانه داری ایاالت متحده قرار گرفت.

 ،۲۰۲۱ تابستان  در   ،NPCS طبق 
بیــش از ۵۰ درصــد از روس ها 
حداقل یک کارت MIR داشتند. 
تا پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱، 
۲ درصــد از کل پرداخت هــای 
کشــور را با مجموع ۱۱۲ میلیون 

کارت صادر کرده است. 
این سیستم اکنون در چند کشور 

قابل استفاده است.
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                                                        اعتباری های ایران کیش و بانک تجارت کدامند ؟
                                            سیستم های اعتباري از آغاز تا امروز

ادامه در صفحه بعد 

عمومی  تحقیق-روابط  و  ✍�� ترجمه 
ایران کیش : رابطه ما بــا کارت هاي اعتباري 
بیش از 1۰۰ ســال قدمت دارد. داســتان تکامل 
کارت اعتباري، از مبدأ اولیــه آن تا امروز، داراي 

پیچش ها و چرخش هاي جذاب بسیاري است.
ایده کارت اعتباري از رویه وام دهي تجار آمریکایي 
در دهه 18۰۰ نشأت گرفت. به سادگي شروع شد؛ 
بازرگانان اعتباري را به مشتریان قابل اعتماد ارائه 
کردند و آن ها را قادر ســاختند که صورت حساب 
را بعــداً پرداخت کنند. گزارش کاغذي از خریدها 
با شــماره حساب و نام تاجر معادل صورت حساب 
کارت بــود. در اوایل دهه 19۰۰، چند فروشــگاه 
بــزرگ و یک شــرکت نفت شــروع بــه صدور 

نسخه هاي کارت هاي اعتباري فروشــگاه ها کردند. اولین 
کارت صادر شده توســط بانک که مشتریان مي توانستند 
در بیش از یک فروشــگاه تجاري از آن استفاده کنند، در 
سال 1946 توسط بانک ملي Flatbush بروکلین )تحت 
پوشــش بانکدار جان بیگینز( توســعه یافت. از آن زمان، 
کارت هــاي اعتباري به آرامي اما با اطمینان راه خود را به 

زندگي روزمره ما باز کرده اند.

*کارت هاي اعتباري در زندگي روزانه ما
 Diners در ســال 195۰، فرانک مک نامــارا، بنیانگذار
Club، کارتي همراه با یک پیش بیني صادر کرد: این کارت 
در تمام رســتوران هاي نیویورک تجلیل شد. مک نامارا و 
کارت Diners Club او راه را براي سایر صادرکنندگاني 
که پتانســیل چنین کارت هایي را تشخیص دادند، هموار 
کــرد. بانک آمریکا کارت خود را در ســال 1958 با یک 
شــیرین کاري تبلیغاتي به نام »فرزنو دراپ« معرفي کرد. 
به گزارش واشنگتن پست، این بانک 6۰۰۰۰ کارت فعال 
شــده با خط اعتباري 5۰۰ دالري را بــراي عموم مردم 
در فرزنو، کالیفرنیا ارســال کرد. در سال 1958، امریکن 
اکســپرس با موجودي کارت اعتباري گــردان خود وارد 
صحنه شــد. مدت کوتاهي پس از آن، ویژگي امنیتي نوار 
مغناطیســي )اختراع شده توسط IBM( به ویژگي اصلي 
کارت تبدیل شد و به افزایش اعتماد آمریکا به کارت هاي 

اعتباري کمک کرد.

*ایمن تر کردن کارت هــاي اعتباري: قانون و 
امنیت

در دهه بعد، قوانین با هدف تنظیم صنعت نوشــته شد. 
در ســال 1968، قانــون حقیقــت و وام ارائه شــد و به 
سرعت قانون کارت اعتباري ناخواسته در سال 197۰ به 
تصویب رسید. در همان سال، قوانیني براي جلوگیري از 
شرکت هاي کارت اعتباري از اعمال رفتارهاي تبعیض آمیز 
که کارت هاي افراد را بر اساس نژاد، جنسیت و/یا مذهبي 
رد مي کردند ایجاد شد. همچنین اصالحاتي که مشتریان 
را از فعالیت هاي کالهبرداري محافظت مي کرد به وجود 
آمد. در سال 1974، قانون صورت حساب اعتباري منصفانه 
)FCBA( به عنــوان اصالحیه اي در قانون حقیقت و وام، 
به قانون فدرال تبدیل شــد و از مصرف کنندگان در برابر 
شیوه هاي صورت حســاب ناعادالنه محافظت کرد. سپس 
در سال 1977، قانون شــیوه هاي وصول بدهي منصفانه 

)FDCPA( براي ایجاد حمایت قانوني در برابر شــیوه هاي 
وصول بدهي ســوء استفاده به تصویب رسید. از آن زمان، 
توجه به سمت امنیت معطوف شد؛ در اواسط دهه 199۰ 
فنــاوري EMV توســط Europay، MasterCard و 
Visa براي جلوگیري از کالهبرداري توسعه داده شد. این 
فناوري تراشــه اي را که روي کارت اعتباري قرار دارد قادر 
مي سازد تا از طریق احراز هویت در برابر تقلب ها محافظت 
کند. در اصل، سیاست هاي امنیتي بین شرکت هاي کارت 
متفاوت بود. اما پس از تشــکیل شــوراي استانداردهاي 
امنیتي صنعت کارت پرداخت )PCI SSC( شــرکت هاي 
کارتي سیاست هاي فردي خود را با PCI DSS - استاندارد 
امنیت داده ها هماهنگ کردند. اولین PCI DSS در ســال 

2۰۰4 و آخرین نسخه در مي 2۰18 منتشر شد.
معرفي و پذیرش انبوه کارت هاي اعتباري نحوه استفاده و 
تفکر ما در مورد »اعتبار« و پول خود را تغییر داده اســت. 
داستان تمام نشده صنعت کارت اعتباري براي پاسخگویي 
به نیازهــاي مصرف کنندگان و پیشــرفت در فناوري به 
تکامــل خود ادامــه خواهد داد. فناوري هــاي کارت هاي 
موجود در حال حاضر به طور فزاینده اي توسط بازرگانان و 

مصرف کنندگان مورد استفاده قرار مي گیرند.
اما باید گفت همانطور که بیشتر زندگي مالي ما به صورت 
آنالین انجام مي شود، نحوه پرداخت ما به سرعت در حال 
تغییر است. در 5۰ سال گذشته، غول هاي کارت اعتباري 
Visa و Mastercard بــراي فعالیت مصرف کنندگان 
ضروري بوده اند. اما این سیســتم هاي قدیمي در معرض 
تهدید راه حل هاي جدید و نوآورانه اي هســتند که به طور 

خاص براي عصر دیجیتال ساخته شده اند.
سیســتم کارت هاي اعتباري براي دنیاي قبل از دیجیتال 
طراحي شده اســت. اساس آن ایده »واسط مورد اعتماد« 
اســت؛ خریدار و فروشــنده هر دو مي تواننــد به معامله 
اطمینان داشته باشــند زیرا سیستم کارت به عنوان یک 
ضامن بیــن آن ها عمل مي کند. این به گســترش عظیم 
مصــرف گرایي جهاني کمک کرد. اما این سیســتم براي 
دنیاي آنالیني طراحي نشده بود که در آن بتوانیم با کلیک 

یک دکمه با یکدیگر معامله کنیم.

نوآوري  نبرد  میدان  پرداخت  *سیســتم هاي 
هستند

 AliPay، UnionPay، WeChat Pay، Apple Pay،
Google Pay، Cash App… فهرســت سیســتم هاي 
پرداخت دیجیتال جدید بي پایان به نظر مي رسد. پي پال 

اولین مبتکر بزرگ در ایــن فضا بود که به بیش 
از 4۰۰ میلیون کاربر افزایش یافت. در سال هاي 
اخیر، چین رشــد چشــمگیري در سیستم هاي 
پرداخت مبتني بر اپلیکیشــن داشــته است، به 
 PayPal در ســال 2۰1۳ از AliPay طوري که
به عنوان بزرگترین پلتفرم پرداخت موبایلي جهان 
پیشــي گرفت. سیســتم هاي پرداخت دیجیتال 
گامي به ســوي »میانجي گري« هستند - اساساً، 
واســطه هایي مانند بانک ها و شرکت هاي کارت 
اعتباري را حذف مي کنند. کیف پول هاي دیجیتال 
نیاز به اعتبار و بررسي اعتباري را از بین مي برند، 
زیرا به کاربر اجازه مي دهند موجودي برنامه خود 
را شارژ کند یا برنامه را مستقیماً به حساب بانکي 
متصــل کند. این به نوبه خــود کارمزدهاي باال را کاهش 
مي دهــد، زیرا نیاز محدودي بــه محافظت از تقلب وجود 
دارد - اگر پولي در حســاب وجود نداشته باشد، تراکنش 
به ســادگي انجام نخواهد شــد. این سیستم ها همچنین 
نحوه تجارت خرده فروشــان، تولیدکنندگان محتوا و ارائه 
دهندگان خدمات را با مشــتریان خــود تغییر مي دهند. 
 Stripe و Square پلتفرم هاي مبتني بر برنامــه مانند
دریافت پرداخت ها را در دســتگاه هاي تلفن همراه بسیار 
آســان مي کنند و به دلیل هزینه پایین ورود، آن ها به هر 
کسي اجازه مي دهند تا زماني که اتصال تلفن همراه دارند، 

در تجارت دیجیتال شرکت کنند.

*اعتباری های ایران کیش و بانک تجارت 
اما شرکت کارت اعتباری ایران کیش باتوجه به استانداردها 
و قوانین کشــور در زمینه های مختلف، توانسته سیستم 
پرداخت اعتباری را در کنار انواع کیف پول های آفالین و 
آنالین خود تحقق بخشد ، سیستم های اعتباری که بخش 
عمده آن با همکاری هایی که با بانک تجارت داشته است 

تحقق بخشیده.

*دارو پرداخت :
این محصول کــه خدمتی جدید از ایــران کیش و بانک 
تجارت برای صنعت دارویی کشــور است در قالب سامانه 
ای برای مدیریت تعامالت اعتباری بین شرکت های پخش 
و داروخانه ها پیاده سازی شده است. با این سامانه زنجیره 
پرداخت در صنعت دارو تکمیل می شود. از جمله مزایای 
این طرح می توان به حذف کامل چک از چرخه مبادالت 
دارویی، خرید دین الکترونیکی اسناد توسط بانک و کاهش 
هزینه های مالی در این صنعت اشاره کرد. بزرگترین مزیت 

این سیستم حذف چک از چرخه مبادالت است.

*ترمه 
سیســتم پذیرش کیف پول اعتباری ترمه اپلیکیشن بانک 
تجارت، نخستین بار در فروشگاه رفاه عملیاتی شده است.

دراین روش پرداخت اعتباری، افراد توســط ســازمان ها 
با حد اعتباری مشــخص به بانک تجارت و ســپس ایران 
کیش معرفی می شوند و از طریق اپلیکیشن زمرد، کاربران 
معرفی شــده می توانند برای دریافت اعتبار و تســهیالت 

ثبت نام کنند
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                                                             برندگان جشنواره اتم ۲ مشخص شدند  
                                                         تحقق طرح برد- برد 

✍��محبوبه ســاعتچیان: در حــال حاضر و با 
پیشــرفت روز افزون انواع خدمات قابل ارائه به مشتریان، 
شاید خرید شــارژ از طریق دستگاه های کارتخوان روش 
مرســوم و متداولی نباشد اما بســیاری از صنف های پر 
تراکنش از جمله ســوپر مارکت ها و دکــه های روزنامه 
فروشی برای مشتریان خود کماکان از این نوع شارژ تهیه 
و به فروش می رسانند.ســایر افراد نیز این امکان را دارند 
که با اســتفاده از کارتخوان ها، شارژ تلفن همراه خریدای 
نموده و اعتبار ســیمکارت خود را افزایش دهند.دریافت 
شارژ از طریق POS با همراه داشتن یک عابر بانک معتبر 
و رمز آن به سادگی امکان پذیر بوده و کاربران می توانند 
از طریق پایانه فروش، گزینه خرید شارژ و مبلغ مورد نظر 

را انتخاب و شارژ مورد نظر را خریداری نمایند.
توجه و تمرکز کمتر به امکان خرید شارژ از طریق دستگاه 
کارتخوان باعث شــده تا فعاالن حوزه صنعت پرداخت با 
اســتفاده از طرح ها و جشــنواره هــای مختلفی، توجه 
پذیرندگان کارتخوان را به اســتفاده هر چه بیشتر از این 

امکان جهت خرید شارژ سیمکارت معطوف نمایند.
شــرکت کارت اعتبــاری ایــران کیش بعنــوان یکی از 
شــرکتهای مطرح در حوزه خدمات پرداخت با برگزاری 
جشــنواره ای برای پذیرندگان دســتگاه های کارتخوان 
خود، اقدام به جذب تراکنش و افزایش سهم بازار در این 

حوزه از تراکنش ها نموده است. 

این جشنواره  با نام طرح  اتم 2 در شرکت کارت اعتباری 
ایران کیش طراحی و  عملیاتی شده، که از طرق مختلفی 
همچون چاپ پیام جشنواره در انتهای پرفراژ دستگاه ها، 
ارسال پیامک به دارندگان دستگاه کارتخوان و نیز با کمک 
نمایندگان و پشــتیبانان فعال شــرکت در سراسر کشور 
جهت جذب و ترغیب پذیرندگان به استفاده از کارتخوان 
ایران کیش و خرید شــارژ و افزایش شــانس قرعه کشی 
پذیرندگان اطالع رسانی نموده است. شایان ذکر است که 
دستگاه های کارتخوان ایران کیش قابلیت خرید شارژ هم 

بصورت مستقیم و هم بصورت چاپ کد شارژ را دارند.
ایران کیش، قرعه کشــی جشنواره فروش شارژ )طرح اتم 
2( را بصورت ماهانه برای پذیرندگان خود )طبق شــروط 

جشنواره( برگزار می نماید.
شرط قرارگرفتن در قرعه کشــی ماهانه طرح اتم2 برای 
پذیرنــدگان ایران کیش، "خرید حداقل 5 شــارژ 5 هزار 
تومانی از دســتگاه کارتخوان ایران کیش" می باشــد که 
با افزایش تعداد خرید شــارژ، شانس پذیرندگان در قرعه 
کشی ماهانه گوشی های سامسونگ نیز افزایش می یابد.

این طرح عالوه بر جوایز و قرعه کشــی برای پذیرندگان، 
ســبب درآمد زایــی ماهانه برای پرســنل پشــتیبان و 
کارشناســان  و رؤسای دفاتر از محل انجام تراکنش های 

خرید شارژ پذیرندگان نیز می باشد. 
شرط کسب این درآمد ماهانه نیز تحقق اهداف تراکنشی 

های مشخص شــده در طرح می باشد که جزییات آن به 
تفصیل در کانال های مختلف تشریح و اطالع رسانی شده 

است.
در صورت تحقق اهداف دفاتر، طبق جدول ، میزان درآمد 
و جایزه طرح به صورت ماهانه به پرسنل پرداخت خواهد 
شــد. در پایان طــرح نیز به  5 پشــتیبان برتر  در طرح 
جایزه ویژه موتورســیکلت اهدا خواهد شــد.قرعه کشی 
پذیرندگان جشــنواره اتم 2  با حضــور معاونین محترم 
توسعه بازار و امورپذیرندگان و نمایندگان محترم بازرسی 
و مالــی،  برگزار و برندگان ماه های گذشــته  از اســتان 
های هرمزگان، کردستان و فارس معرفی و جوایز ایشان از 
طریق دفاتر و نمایندگان ایران کیش در استانهای مذکور 
اهدا گردیده اســت. )اســامی و تصاویر اهدا جوایز نیز در 

سایت شرکت ایران کیش قابل مشاهده می باشد(.
قرعه کشــی تیرماه جشنواره طرح اتم 2 نیز در امرداد ماه 
انجام و برنده ی خوش شــانس جشــنواره از کانال های 

رسمی شرکت اطالع رسانی خواهد شد.
جشنواره طرح اتم 2 با پیام ذیل به مخاطبان اطالع رسانی 
شده است:شارژ بخره ، سهم می بری!هر 5 تراکنش خرید 
شــارژ بیش از 5 هزار تومان، یک  شانس در قرعه کشی 
ماهانه گوشی سامســونگ.گفتنی است علی رحیم زاده- 
بندرعباس،  حسین کاظمی نژاد- شیراز، شهرام لطیفی- 

سنندج پذیرندگان برنده این ماه بودند. 

ادامه از صفحه 4-در اپلیکیشن بانک تجارت افراد بعد از تشکیل پروفایل دیجیتال 
و احــراز هویت  تصویری غیر حضوری بــرای ثبت نام اعتبار اقدام می کنند، فرم های 
مربوطه امضا و شــرایط را پذیرفته و کیف پول ترمه اعتباری آن ها به میزان مشخص 
شده تا اندازه ای که از سوی سازمان مربوطه تعیین شده، شارژ خواهد شد و سپس از 

طریق پایانه های پذیرشگر ترمه اعتباری می توانند اقدام به خرید کنند

scf
Scfپلتفرمی در جهت تامین نقدینگی زنجیره های تامین است.

 این پلتفرم به عنوان یکی از نوآوری های مالی جدید، خدمتی است که فقط موسسات 
مالی حرفه ای قادر به تامین آن هستند.

  Scf بــه معنای فراهم کردن پول و جریان های نقدی جهت انجام فرایندهای مختلف 
یک سازمان یا شرکت است، جریان مالی که از سوی یک بانک برای زنجیره تامین یک 

سازمان یا شرکت شکل می گیرد . 
ساز و کار تامین مالی الزم میان بانک با شرکت مذکور )زنجیره تامین(، نیاز به زیرساخت 
های فنی دارد که ایران کیش آن را فراهم کرده است. این رویکرد حاصل اتحاد مدیریت 
مالی و مدیریت زنجیره تامین  است. در نخستین گام در راهکار scf ایران کیش، بانک 
تجارت و ساپکو این پلتفرم را اجرایی کرده اند و شرکت ایران کیش بستر و زیر ساخت 

تبادل مالی زنجیره تامین ساپکو را از سوی بانک تجارت فراهم کرده است.
 بانک تجارت جریان نقدینگی الزم برای ســاپکورا ایجاد و ساپکو از این نقدینگی بهره 
می برد. ایران کیش آمادگی این را دارد تا برای ســایر بانکها و شــرکت ها نیز چنین 

امکانی را فراهم کند.
از این طریق موضوع جریان نقدینگی که یکی از مشــکالت اساسی زنجیره تامین است 
رفع می شود. از این راهکار در نمایشگاه کیتکس امسال نیز رونمایی و با استقبال روبه 

رو شد.

                                                  اعتباری های ایران کیش و بانک تجارت کدامند ؟
                                           سیستم های اعتباري از آغاز تا امروز
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کتابماه:

ذهن استراتژیستعنوان

مجتبی لشکر بلوکی، سید حسین جاللینویسنده/ مترجم

موضوع

کتاب ذهــن استراتژیســت با اســتفاده از پرســش هایی 
هوشمندانه، ذهن شــما را ویروســی می کند تا همواره به 
استراتژیک اندیشیدن عادت کنید. این کتاب هم از زندگی 
شخصی و هم در سطح سازمانی نیز مثال هایی را آورده است 
تا متوجه شــوید که از تفکر اســتراتژیک در تمامی سطوح 
می توانید استفاده کنید، به شرط آنکه اصول و تکنیک هایش 

را با تمرین و تکرار در درون خود نهادینه نمایید.

پیشگیری برای جلوگیری از اضطراب                   
مقاالت متعددی در مورد چگونگی درمان اضطراب و 
افسردگی نوشته شده است، اما تعداد بسیار کمتری به 
پیشگیری می پردازد. در این مطلب راه هایی را معرفی 
می کنیم که به وسیله ی آن می توان از بروز اضطراب و 

افسردگی جلوگیری کرد.
1. عالئم هشدار دهنده خود را بشناسید

بدن خود را بشناســید و از احساسات فیزیکی خود 
آگاه باشــید، که می تواند نشانه های اولیه اضطراب و 
افسردگی باشد. مردم در اکثر مواقع احساس تنش را 
مانند فنر پیچ خورده در شــکم توصیف می کنند که 
اغلب با ناراحتی عاطفی عمیق همراه است. از آنجایی 
که هر فردی منحصر به فرد است، افراد مختلف عالئم 
هشدار دهنده متفاوتی دارند که باید از آنها آگاه باشند. 
برای برخی از افراد، عالمت هشدار دهنده در رابطه با 
اشتها ظهور می کند. افراد دیگر به طور غیرعادی خسته 
هستند، مشکل خواب دارند، مشــکل تمرکز دارند، 
تحریک پذیرتر هســتند یا بیشتر به سمت نوشیدنی 

های الکلی یا مواد مخدر گرایش پیدا می کنند.
2. به آنچه مردم در مورد شما می گویند گوش دهید

برخی از افراد از عالئم اولیه اضطراب و افسردگی خود 
آگاه نخواهند شد، اما اعضای خانواده یا دوستان متوجه 
خواهند شــد .اگر کسی که شما را خوب می شناسد 
بپرسد: "خوبی؟" »به نظر خوب نمی آیید«، به درون 

خود نگاه کنید و بفهمید چه اتفاقی دارد می افتد.
۳. به تصاویر اخیر خود نگاه کنید

وقتــی به تصاویر اخیــر نگاه می کنیــد، آیا به طور 
غیرعادی غمگین و یا مضطرب به نظر می رسید؟ اگر 
چنین اســت، در مورد آنچه بدن شما می تواند به آن 

واکنش نشان دهد فکر کنید.
4. احساسات قوی را تخلیه کنید

اگر در زندگی خود استرس دارید، عصبانی و یا غمگین 
هستید، از طریق صحبت کردن با یک دوست، یکی از 
اعضای خانواده یا یک درمانگر آن را تخلیه کنید. شما 
همچنین می توانید با خیال راحت احساسات خود را 
با نوشتن، نقاشی، رقصیدن، آواز خواندن، نواختن یک 
آالت موسیقی، یا انجام یک ورزش یا فعالیت های دیگر 

بیان کنید. 
5. فوراً یک منفی را به مثبت تبدیل کنید 

آنچه مهم است این اســت که شما چگونه چیزها را 
درک می کنید. ســعی کنید روی لحظه حال تمرکز 
کنید و قدر چیزهای کوچکی را در زندگی بدانید که 

باعث شادی شما می شود.

روانشناسی
کتاب ذهن استراتژیست، به شما یاد می دهد تا با به کارگیری تفکر استراتژیک در زندگی شخصی و کاری خود، تصمیمات 
و انتخابات هوشــمندانه ای داشــته باشید و پیشرفت کنید تفکر استراتژیک مهارتی ذهنی ســت که اگر آن را ارتقا دهیم، 
تأثیرات اساسی در نتایج کلیدی عملکردمان خواهد گذاشت. موفقیت هر سیستم اجتماعی در هر سطحی به ظرفیت تفکر 
استراتژیک اعضای آن سیستم وابسته است. این عقیده که تفکر استراتژیک تنها برای مدیران سازمان های تجاری کاربرد دارد 
کامال غلط است؛ انسان های عادی در تمام زمینه های زندگی شخصی شان می توانند از آن بهره برده و تصمیمات و انتخابات 
هوشمندانه ای داشته باشند .به طور ساده تر همه ی ما در زندگی به تفکر استراتژیک نیاز داریم؛ تفکر استراتژیک این فرصت را 
به ما می بخشد تا اهداف خود را با دقت انتخاب و سپس با تمرکزی پویا ابزارهای دستیابی به آن ها را پیدا کنیم. این مهارت 
بیش از آنکه ذاتی باشد آموختنی ست. بنابراین افرادی که با آن آشنایی ندارند می توانند با به کارگیری مجموعه ای از شیوه ها 
و رویکردهای خاص، مهارت تفکر استراتژیک خود را افزایش دهند و از آن در زندگی شخصی و حرفه ای خود استفاده کنند. 
اکثر مردم نیز با تفکر استراتژیک و اصول آن نا آشنا هستند و مفهومی رازآلود، مبهم و سنگین برایشان دارد. نویسندگان بعد 

از سال ها تحقیق و تمرین توانستند این مفهوم را در کتاب ذهن استراتژیست به خوبی توضیح دهند.

📕

📡

AirCar نسل آینده خودروهای پرنده 
گواهی صالحیت پرواز یک خودروی پرنده که می تواند با سرعت بیش از 16۰ کیلومتر 
در ســاعت و ارتفاع باالی 25۰۰ متر پرواز کند، توســط سازمان حمل و نقل اسلواکی 
صادر شده است. خودرو-هواپیمای هیبریدی، AirCar، مجهز به موتور BMW است و 
با سوخت معمولی بنزین کار می کند. این خودرو دو دقیقه و 15 ثانیه طول می کشد تا 
از ماشین به هواپیما تبدیل شود .این شرکت مدعی است که این گواهینامه پس از 7۰ 

ساعت آزمایش پرواز و بیش از 2۰۰ برخاست و فرود ، صادر شده است.
پروفسور اســتفان کالین، خالق این خودرو می گوید که گواهینامه AirCar راه را برای 

تولید انبوه خودروهای پرنده بسیار کارآمد، باز می کند در ماه ژوئن، این خودروی پرنده یک پرواز ۳5 دقیقه ای بین فرودگاه 
های بین المللی در نیترا و براتیسالوا، اسلواکی را تکمیل کرد این شرکت می گوید قصد دارد در آینده نزدیک از پاریس به 
لندن پرواز کند AirCar مانند یک هواپیمای معمولی بلند می شــود و فرود می آید و برای پرواز به گواهینامه خلبانی نیاز 
دارد.امروزه تعدادی از شرکت ها در حال کار بر روی خدمات تاکسی هوایی بدون خلبان با پرواز مستقل و فرود و برخاست 

عمودی هستند. این شرکت ها امیدوارند که خودروی پرنده شکل راحت و انعطاف پذیری از حمل و نقل باشد.
 

عقب نشینی اینستاگرام از ارائه ویژگی های جدید 
به دنبال واکنش شــدید کاربران، اینفلوئنســرها و افراد مشــهور، اینســتاگرام عرضه 
ویژگی های جدید را در اپلیکیشــن خود متوقف می کند.از جمله این ویژگی ها افزایش 
محتوای ویدیویی توصیه  شــده، به سبکی مشابه با برنامه TikTok بود. نمایش و فیدها 
مورد انتقاد قرار گرفته اند زیرا مردم احساس می کردند که عکس های دوستان و خانواده 
را به اندازه کافی نمی بینند. متا، شــرکت مادر اینستاگرام می گوید تصمیم دارد »زمان 
بگذارد« تا تغییرات را به درســتی انجام دهد آدام موسری، رئیس اینستاگرام گفت که 

نســخه آزمایشی این برنامه اصالح  شده ظرف چند هفته آینده حذف خواهد شد. تونی تون، نویسنده و خالق محتوا، پستی را 
منتشر کرد که از تغییرات ناامید شده و اینستاگرام وقتی محتوایی را از افرادی که برای دنبال کردن انتخاب کرده بود دریافت 
می کرد، بسیار بهتر بود.سخنگوی متا به بی بی سی گفت: »بر اساس یافته های خود و بازخوردهای جامعه، آزمایش تمام صفحه 
را در اینستاگرام متوقف می کنیم تا بتوانیم گزینه های دیگر را بررسی کنیم و به طور موقت تعداد توصیه هایی را که در فید خود 
می بینید کاهش می دهیم. ما می توانیم کیفیت تجربه شما را بهبود ببخشیم ما می دانیم که تغییرات در برنامه می تواند یک 

تعدیل باشد، و در حالی که معتقدیم اینستاگرام باید با تغییر جهان تکامل یابد.

تکنولوژی
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امرداد  ماه ۱4۰۱

     *مطالب یا سوژه های خود را به شماره ۰۹۱۹۸77۰7۸۸ ارسال کنید

 

                                                        بگوییم َاُمرداد نه ُمرداد 

                                              »بانکداری ابری« آینده بانکداری؟    

✍��تحقیق و ترجمه - روابط عمومی 
ایران کیش : طی چند ســال گذشته، بخش 
بانکداری، مانند سایر صنایع، استفاده از محاسبات 
مبتنی بر »ابر« را برای عملیات بانکی روزانه آغاز 
کرده اســت. اما بانک ابری چیست و چه مزایایی 
دارد؟ در این مقاله، چالش ها و مزایای بانکداری 
دیجیتال مبتنی بر ابر را بررســی می کنیم. اما 

ابتدا، بیایید اصطالحات مرتبط را تعریف کنیم.

*بانکداری مبتنی بر ابر چیست؟
بانکداری مبتنی بر ابر به اســتقرار )و مدیریت( 
زیرســاخت بانکی بــه منظور کنتــرل عملیات 

بانکــداری مرکزی مبتنی بر ابــر و خدمات مالی 
بدون ســرورهای فیزیکی اختصاصی اشــاره دارد. قبل از 

ادامه، اجازه دهید تعریف کنیم که بانک ابری چیست؟
بانک ابری هر زیرســاخت بانکی اســت که روی ابر وجود 

دارد.

*بانکداری ابری چگونه کار می کند؟
ارائه دهندگان خدمات ابری )CSP( مانند مایکروســافت، 
گوگل و آژور زیرســاخت های ابری پیچیــده را مدیریت 
می کننــد و به بانک هــا اجازه می دهند تا بــا هزینه های 
مشخص از آن اســتفاده کنند. بســته به اندازه و بودجه 
شــرکت، یک CSP می تواند ابرهای خصوصی، عمومی یا 

ترکیبی را ارائه دهد.

*تاریخچه
اصطالح ابر در اوایل سال 199۳ برای اشاره به پلتفرم هایی 
برای محاســبات توزیع شــده مورد اســتفاده قرار گرفت، 
 » Apple spin-off General Magic «زمانــی کــه
و»AT&T« از آن در توصیف فناوری های ترنســکریپت و 

لینک شخصی استفاده کردند.   
در دهه 199۰، شــرکت های مخابراتی که قباًل مدارهای 
داده نقطه  به  نقطه اختصاصی را ارائه می کردند، شروع به 
ارائه خدمات شــبکه خصوصی مجازی )VPN( با کیفیت 
خدمات مشــابه، اما بــا هزینه کمتر کردنــد. با جابجایی 
ترافیک همانطور که برای متعادل کردن استفاده از سرور 
مناسب می دیدند، می توانستند از پهنای باند کلی شبکه 
به طور موثرتری اســتفاده کنند. رایانش ابری این مرز را 
برای پوشش تمام ســرورها و همچنین زیرساخت شبکه 
گســترش داد. با گسترش بیشــتر رایانه ها، دانشمندان و 

فــن آوران راه هایی را برای در دســترس قرار دادن قدرت 
محاســباتی در مقیاس بزرگ برای کاربران بیشــتری از 

طریق اشتراک گذاری زمانی بررسی کردند. 

*مزایای بانکداری مبتنی بر »ابر«
اکنون که رابطه ای بین محاسبات ابری و بانکداری برقرار 
کرده ایم، بیایید مزایای انتقال بانک شــما به ابر را بررسی 

کنیم.
توان مالی: وقتی زیرســاخت بانکی روی ابر میزبانی شود، 
آن موسســه مالی مجبور نخواهد بود تا هزینه های سرور 
بپردازد. فروشنده خدمات ابری تعمیر و نگهداری را انجام 
می دهد. در عوض، موسسه مالی فقط باید هزینه اشتراک 

را بپردازد.
سازگاری: هنگامی که خدمات بانکی بر روی ابر اجرا شود، 
سازگاری با پلتفرم های مختلف مشکلی ایجاد نخواهد کرد 
زیرا زیرســاخت ابری روی همه پلتفــرم ها کار می کند. 
در مقابل، سازمان های بانکی که به نرم افزار قدیمی متکی 
هستند ممکن است هنگام مدرن ســازی زیرساخت های 

خود با مشکالت سازگاری مواجه شوند.
راحتی: اکثــر بانک ها به دلیل راحت بودن اســتفاده به 
بانکداری مبتنی بر ابر روی آورده اند. اســتفاده کنندگان 
براحتی می توانند خدمات مورد نظر خود را در کوتاه ترین 

زمان و به آسان ترین شیوه دریافت کنند. 
محبوبیت:در حال حاضر، آمازون، مایکروســافت، گوگل، 
علی بابا و هواوی بیش از 8۰ درصد از سهام بازار بانکداری 
ابری را در اختیار دارند، که نشــان می دهد این غول ها از 
بانکداری مبتنی بر ابر حمایت می کنند. با در نظر گرفتن 
این موضوع، ســازمان های مالی می توانند هر CSP را که 

نیازها و بودجه آنها را برآورده می کند انتخاب کنند.

ســازگار بــا محیــط زیســت: رایانــش ابــری، 
زیرســاخت های ســازگار با محیط زیست را برای 

خدمات داخلی و خارجی خود ارائه می کند.

*چالش های بانکداری مبتنی بر» ابر«
علیرغم وعده های چشم نواز راه حل های بانکداری 
هسته ای مبتنی بر ابر، چالش های این مدل بسیار 
زیاد است. بیایید خطرات بانکداری مبتنی بر ابر را 

بررسی کنیم:
امنیت: با وجود وعده هــای امنیتی و حفظ حریم 
خصوصی، »ابر« بهشــتی برای داده های حســاس 
کاربران و شرکت نیست. شرکت هایی مانند گوگل 
به دلیل فروش داده های کاربران بدنام هستند، که 
برخالف اســتانداردهای مطابقت با GDPR است. اگرچه 
این شــرکت ادعا می کند که از داده های بانکی محافظت 
مــی کند، اما هیچ تضمینی وجود نــدارد که آنها به قول 

خود پایبند باشند.
مهاجرت داده ها: انتقال خدمــات بانکداری مبتنی بر ابر 
بســته به اندازه بانک و زیرســاخت های زیربنایی ممکن 
اســت چندین ماه طول بکشد و در دستان تکنسین های 
ناکارآمــد مهاجرت، این فرآیند می تواند عملیات بانکی را 

به طور قابل توجهی مختل کند.
خطای انســانی: اگرچــه اکثر بانک های ابــری مدرن به 
الگوریتم های خودکار متکی هستند، اما انسان ها همچنان 
کد را می نویســند و زیرســاخت اصلی را مونتاژ می کنند. 
اســکای نیوز گزارش می دهد که »کد نویســی نامرتب« 
بیش از 1 میلیون ضعف در زیرســاخت نرم افزاری ایجاد 

می کند که هکرها می توانند از آنها سوء استفاده کنند.
شرایط پیش بینی نشــده: جدا از خطای انسانی، شرایط 
پیش بینی نشــده می تواند عملکردهای بانکداری مبتنی 
بر ابر را مختل کند. خرابی ســرور و حمالت سایبری می 

تواند برنامه را غیرقابل استفاده کند. 

*نتیجه
آینده بانکداری در سیســتم های مبتنی بر »ابر« اســت 
و مشــارکت غول های فناوری مانند گوگل، مایکروسافت 
و آمــازون این واقعیت را تثبیت می کند. اما موسســات 
مالی قبل از اتخاذ راه حل های بانکداری مبتنی بر ابر، باید 
چالش ها، مزایا و هزینه های صورت حساب را بررسی کند.

به هرحال آینده ای متفاوت در بانکداری شــاهدخواهیم  
بود.

زمانی که امردادماه فرا می رسد، گفت وگوهایی پیرامون کاربری واژه ی امرداد به جای مرداد در می گیرد. واژه ی امرداد یا امرتات به معنای بی مرگی در برابر واژه ی مرداد یا مرگ است و 
به راستی کاربرد واژه  ی مرداد با این معنا که دم از نیستی و تباهی بزند، درست نیست.

چندی است برخی از سازمان ها و مراکز می کوشند واژه ی اَمرداد را جایگزین مرداد سازند و بر فراگیری این واژه در میان همگان بیفزایند. روشن است رسانه ها، خبرگزاری ها و مسئوالن 
آموزش کشــور نیز نقش بســزایی را در فراگیرِی هر چه بیشتر این واژه و حذف واژه ی مرداد از رسانه ها و کتاب های آموزشی دارند. از این رو همچنان نیز کاربری واژه ی امرداد به جای 

مرداد به توجه بیشتری از سوی مسئوالن نیازمند است.
تاکید می شود »اَمرداد« به معنی »بی مرگی و جاودانگی« است. مانیز بنا داریم تا با استفاده صحیح از این واژه تغییر را از خودمان شروع کنیم در ادبیات اوستایی، امشاسپند اَمرداد از 
دید مینوی، نمودار جاودانی، بی آغازی و بی انجامی و در جهان مادی نگاه بان گیاهان و ُرستنی ها است. ارج و ارزش گیاهان در نزد ایرانیان آن چنان است که، َمثل ها و گفتارهای نغز و 

پندآمیز فراوانی در پیوند با گیاهان به یادگار مانده است.


