


2اخبارایرانکیش
اگر عالقمند به اخبار داخلی شرکت ایران کیش هستید، تازه های ایران کیش را در این 

صفحه  بیابید.

6  معیارهاوروشهایارزیابیعملکردسیستمتلفنگویا
در هرسازمان، چگونگی ارایه خدمات به مراجعین و نحوه پاسخگویی به مشتریان، یکی 

از مهمترین عوامل رضایت مشتری و در نتیجه سودآوری و پیشرفت موسسه است. 

10ازگذشتهتاامروز؛بانکداریآنالین
از سال 1980 با افزایش نوآوری های بانکداری آنالین، مدیریت پول برای مردم راحت تر شده 
است. بانک ها هر روز در حال ارایه خدمات، اطالعات و افزایش امکان دسترسی به حساب ها 

برای مشتریان هستند تا آن ها را به اهداف مالی خود سوق دهند...

12 گردهماییمدیرانومعاونینشرکتایرانکیشباروسایدفاتر
وپیمانکاران

گردهمایی مدیران و معاونین شرکت ایران کیش با روسای دفاتر و پیمانکاران روز پنجشنبه 
مورخ 28 فروردین  ماه1393، در سالن گلزار هتل الله برگزار شد...

14اخبارجهان
هرشماره، آخرین اخبار پرداخت الکترونیک از سراسر جهان در دو صفحه...

16بهبودنظامبازاریابیباتوسعهکارتهایتشویقی
پیشپرداختی

از زمانی که اولین کاتالوگ به  صورت مستقیم برای مشتریان ارسال شد حدود 140 سال 
را  مستقیم  بازاریابی  روی  پیش  چالش های  نمی توانست  زمان کسی  آن  در  می  گذرد. 

پییش بینی کند. در دنیای امروز ...

19 برنامههایکاربردیاندروید
این  از  استفاده  و  بوده  افزایش  حال  در  روزمره  زندگی  در  اندروید  سیستم عامل  تاثیر 
سیستم عامل می تواند در مدیریت و برنامه ریزی صحیح شغلی تاثیر مثبتی داشته باشد. رییس 
دفتر استان فارس آقای نسیم اسکندری در چند شماره از ماهنامه هر ماه یک برنامه اندرویدی 

با کاربری مناسب جهت استفاده همکاران ایران کیش معرفی خواهد کرد.

24 دانستنیهایصنعتپرداخت
اگر به دنبال منبعی برای افزایش اطالعات و معرفی اصطالحات پرکاربرد صنعت پرداخت 

الکترونیک هستید، مطالعه این صفحه و دنبال کردن آن را به شما پیشنهاد می کنیم.

ومطالبدیگریازقبیلمطالبخواندنیصفحه»اندیشه«،
»اخبارمشتریان«،»خانوادهایرانکیش«و...
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عزیزانی که تمایل به ارتباط با ماهنامه یاریاران دارند می توانند از طریق 
به  تمایل  در صورت  باشند.  تماس  در  ما  با  پیامک 3000333  شماره 
شامل  پیامکی  ارسال  با  است  کافی  ماهنامه  این   PDF نسخه  دریافت 
آدرس ایمیل و شماره ماهنامه درخواستی، آن را از طریق ایمیل خود 

دریافت نمایید. 
متن پیام درخواست ماهنامه:

 Yareyaran, E-mail, PDF, شمارهماهنامهدرخواستی
همچنین  با ارسال پیشنهادات و انتقادات خود از طریق این سامانه، ما را 

در بهبود مطالب ماهنامه یاری فرمایید. 
متن پیام ارسال نظرات:

 Yareyaran, نظراتوپیشنهادات



برای برخورد و حل مسئله در ابتدا به دنبال پاسخ »چرا« و پس از آن به دنبال 
پاسخ »چگونه« خواهیم بود.
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 فرامـرزی خاطـر نشـان کـرد: »تـک تـک اقدامـات و برنامه هایـی کـه 
صحـت و سـودآوری آن بـه تاییـد و تصویـب هیـات مدیـره رسـیده، بـا 

جدیـت و پشـتکار همـکاران پیگیـری و عملیاتـی خواهـد شـد.«
وی همچنیـن آغـاز مـاه مبـارک رمضـان را بـه کلیه پذیرندگان شـرکت 
کارت اعتبـاری ایران کیـش و همـکاران شـرکت تبریـک گفتـه و ابـراز 
امیـدواری کـرد کـه تحـت حمایـت و اطمینـان کلیـه سـهامداران و بـا 
تـاش و حمایـت کارکنـان شـرکت بـه ویـژه در دفاتـر سراسـر کشـور، 
اهـداف ترسـیم شـده در سـال جـاری محقـق شـده و ایران کیـش بـه 
خدمـات  ارایه دهنـده  شـرکت های  بیـن  در  خـود  شایسـته  جایـگاه 

پرداخـت الکترونیـک دسـت خواهـد یافـت.
بنابـر اظهـارات فرامـرزی، اسـتراتژی اتخـاذ شـده فعلـی ترکیبی اسـت 
از تمرکـز و تمایـز و در ایـن راسـتا برنامـه یـک سـاله ایران کیش شـامل 
اهدافـی روشـن و مشـخص اسـت کـه عبارتنـد از: »افزایـش تراکنـش 
دسـتگاه های کارتخـوان، افزایـش فـروش شـارژ و اسـتقبال پذیرنـدگان 
از خدمـات پرداخـت قبـوض روی دسـتگاه ها، عمـل به تعهدات شـرکت 
نسـبت بـه نصـب بیـش از 230 هـزار پایانه فـروش تا پایان سـال جاری 
و توسـعه مناسـب و متـوازن شـبکه و خدمـات و ارایـه سـرویس های 

ارزش افـزوده مبتنـی بـر پرداخـت الکترونیک.«
وی تصریـح کـرد: »تحقـق هـر یـک از اهـداف تعییـن شـده، مسـتلزم 
اجـرای برنامه هایـی اسـت کـه مسـتندات آن آمـاده شـده و بعضـا در 

مرحلـه اقـدام قـرار دارد.«
مدیرعامـل شـرکت کارت اعتبـاری ایران کیـش از تشـکیل هیـات علمی 
شـرکت به عنـوان مرکزی بـرای گـردآوری، مطالعه و تکمیـل طرح های 
تحقیقاتـی نویـن، سـازماندهی نیازهـای آموزشـی همـکاران و تولیـد و 
نشـر دانـش روز صنعـت پرداخـت الکترونیک بـه ویژه از طریـق ماهنامه 
جشـنواره های  برگـزاری  و  داده  خبـر  )یاریـاران(  شـرکت  اختصاصـی 
مختلـف تشـویقی بـرای پذیرنـدگان و دارنـدگان کارت را بـه عنـوان 

بخشـی دیگـر از اسـتراتژی های خـود برشـمرد.
عامـل  مدیـران  فعالیت هـای  و  اقدامـات  از  تقدیـر  ضمـن  فرامـرزی   
پیشـین کـه هـر یـک بـه سـهم خـود در راسـتای ارتقـای جایـگاه ایـن 
شـرکت تـاش کرده انـد، در  خاتمـه گفـت: »تثبیـت روال هـا، اصـاح و 
بهینه سـازی سـاختار و فرایندهـای سـازمانی و همچنین نحـوه تعامل با 
سـهامداران و پذیرندگان، از جمله مباحث عملیاتی بسـیار مهم شـرکت 

در دوره پیـش رو خواهـد بـود.«

»احسان طاعتی« مدیر ســرمایه های انسانی گفت: »کمیته هیات علمی 
ایران کیش به خواست مدیرعامل، تشکیل و اعضای آن از بین سطوح غیر 

مدیریتی این شرکت انتخاب شده اند.«
وی افزود: »این گروه مشــورتی جدید، متشکل از یک نماینده از هر یک 
از معاونت ها و مدیریت های این شرکت است که در جلسات هفتگی خود 
موضوعات متنوعی را مورد بحث قرار داده و پس از بررسی آن ها، ایده های 
خود را مدون ساخته و به مدیرعامل ارایه می دهند.« تیم مشاوران جوان 

ایران کیش که تاکنون یک جلســه نیز برگزار کرده است، به زودی شرح 
وظایف و اساســنامه خود را برای تصویب به مدیرعامل ارایه خواهد کرد. 
به گفته طاعتی، در مرحله نخســت، اعضای این تیم بر اســاس پیشنهاد 
مدیران هر معاونت و برپایه تخصص و خاقیت آن ها انتخاب شده اند. این 
گروه دارای اعضای ثابت٬ موقت و افتخاری اســت که بسته به موضوعات 
مورد بررسی، تغییر می کنند. ایده های مدون شده هیات علمی ایران کیش 
پس از تایید مدیرعامل به صورت مکتوب در شرکت منتشر خواهد شد. 

مباحث منابع انســانی از این پس در جلســات هفتگــی با حضور دکتر 
»سید حسین ابطحی« در شرکت کارت اعتباری ایران کیش مورد بررسی 
قرار گرفته و تمامی فرایندهای منابع انســانی از پایه و منطبق با رویکرد 
اســتراتژیک شــرکت، بازنگری و ســند راهبردی با دید تکریم کارکنان 

ارزشمند تدوین خواهد شد.
مدیرعامل ایران کیش، دانش کارکنان را مزیت رقابتی غیرقابل کپی  برداری 
برای هر شرکت در عرصه رقابتی کنونی عنوان و تاکید کرد: »برگ برنده 

هر سازمان، شناسایی این مزیت و استفاده درست از آن است.«
وی در پایان خاطر نشان کرد: »از همکاران در ایران کیش انتظار دارم در 
این برهه حساس که نقطه آغازی بسیار مهم برای جهشی بزرگ و رو به 

جلوست، یاری رسان مدیریت باشند.«
دکتر ســید حسین ابطحی، دارای مدرک دکتری آموزش و توسعه منابع 
انســانی از دانشــگاه کالیفرنیای جنوبی و رییس ســابق دانشگاه عامه 

طباطبایی است.
»آموزش و توســعه منابع انسانی«، »مدیریت منابع انسانی« و »مدیریت 
حقــوق و دســتمزد« از جمله کتاب های تالیفــی و »برنامه ریزی نیروی 
انســانی«، »مدیریت استراتژیک منابع انســانی« و »شایسته ساالری در 
سازمان های دولتی« از جمله کتاب های ترجمه شده توسط دکتر ابطحی 

است. 

صادق فرامرزی مدیرعامل ایران کیش 

ثبات و تقویت جایگاه شرکت 
را پیگیری خواهیم کرد

»صادق فرامرزی« مديرعامل شــرکت کارت اعتباری ايران کیش، با اشــاره به برخی ابراز نگرانی ها از سوی سهامداران 
و همکاران در خصوص تغییرات مديريتی در اين شــرکت، اظهارداشــت: »برخی تغییرات به مقتضای شــرايط و خواست 
ســهامداران عمده اتفاق افتاده که امیدواريم نتايج آن در راســتای صالح شرکت و همکاران باشد اما آنچه قطعی است 
اين که ثبات و تقويت جايگاه ايران کیش در میان رقبای قدرتمند صنعت پرداخت الکترونیک را با رويکردی تازه دنبال 

خواهیم کرد.«

»هیات علمی ايران کیش« به منظور ايده پردازی و تولید دانش، در شرکت 
کارت اعتباری ايران کیش تشکیل شد.

بهبــود فرايندهــا و تدوين اســتراتژی های تمرکز و تمايز منابع انســانی، با 
تاکید مديرعامل شــرکت کارت اعتباری ايران کیش و با بهره گیری از دانش 
و تجربیات يکی از بزرگترين اســاتید آموزش و توســعه منابع انســانی، در 

اولويت برنامه های اين شرکت قرار گرفت.

هیات علمی ایران کیش 
تشکیل شد

بهینه سازی فرایندهای منابع انسانی 
در اولویت برنامه های ایران کیش قرار گرفت

روابط عمومی شرکت ایران کیش

روابط عمومی شرکت ایران کیش



تجارت کارت های بانک تجارت از تاریخ انتشار 
این خبر در صورتی که ســه بــار متوالی با رمز 
اشتباه استفاده شوند به جای ضبط در دستگاه، 

غیرفعال خواهند شد.
ایــن بانک با اعمال تغییراتی، این امکان را فراهم کرده 
که در صورت وارد کردن ســه بار رمز اشــتباه، تجارت 
کارت مشــتریان به جای ضبط در دســتگاه، غیرفعال 
شود که بدین ترتیب صاحب کارت می تواند با در دست 
داشتن کارت شناسایی و تجارت کارت خود و مراجعه 

به هریک از شــعب بانک تجارت نسبت به فعال سازی 
آن اقدام کند. پیش از این در صورتیکه ســه بار متوالی 
در یــک روز رمز تجارت کارت اشــتباه وارد می  شــد، 
کارت در خودپرداز ضبط می شــد. گفتنی است، ضبط 
شدن کارت در ســاعات غیر اداری، روزهای تعطیل و 
مســافرت ها، مشــکاتی را برای دارندگان کارت های 
ATM ایجــاد می کرد که با این امکان جدید، صاحبان 
تجــارت کارت به راحتــی و در کمترین زمان ممکن، 
می توانند نسبت به فعال سازی کارت خود اقدام کنند. 

وب ســایت بانکداری الکترونیک برای مشــتریان 
»حقوقی« بانک توسعه صادرات توسط مرکز فناوری 
اطالعات و ارتباطات این بانک ایجاد و به بهره برداری 

رسید.
این وب ســایت عاوه بــر خدمات بانکــداري اینترنتي، 
پشــتیباني سیســتم امضای الکترونیک و احراز هویت 
الکترونیک را نیــز انجام مي دهد. این گزارش مي افزاید: 
»مشــتریان جهت استفاده از این خدمت باید با مراجعه 
به صفحه بانکداري الکترونیک بانک توســعه صادرات و 
ورود به بخش بانکداري اینترنتي )BIB( اقدام به تکمیل 
فرم درخواســت عضویت نمایند.« بنابــر اعام کارگروه 
بانکداري الکترونیک مرکز فناوري اطاعات و ارتباطات 

این بانک خدمات بانکي قابل استفاده از طریق سیستم 
بانکداري اینترنتي ویژه اشــخاص حقوقي عبارتست از  
اعام خاصه حساب، مانده حساب، صورتحساب، تغییر 
مشــخصات، غیر فعال ســازي و انتقال وجه. همچنین 
عملیــات انتقال وجه بــه چهار طریق انتقــال وجه به 
حســاب خود شــخص، انتقال وجه به حساب سایرین 
)به اشــخاص حقیقي یا حقوقــي در بانک(، انتقال وجه 
بین بانکي )ســاتنا( و انتقال وجه بیــن بانکي )پایا( در 
این سیســتم صورت مي پذیرد. الزم به ذکر است کلیه 
تراکنش هاي مالي از طریق ســامانه مذکور پس از احراز 
شــرایط برداشــت از حساب تعریف شــده در سیستم 

صورت مي پذیرد.

امــکان پرداخت اقســاط تســهیالت از طریق 
صادرات  بانک   )ATM( خودپرداز  دســتگاه های 

ایران فراهم شد.
و  مسـاوی  اقسـاط  می تواننـد  بانـک  ایـن  مشـتریان 
نامسـاوی تسـهیات مشـارکت مدنـی مرحلـه ای را از 
طریق دسـتگاه های خودپـرداز این بانک بـدون مراجعه 
به شـعب در هر سـاعت از شـبانه روز پرداخت کنند. با 

اسـتفاده از خودپردازهـای بانـک صـادرات ایـران عاوه 
بـر امـکان پرداخت اقسـاط تسـهیات، امـکان پرداخت 
همـراه،١0  تلفـن  اپراتورهـای  شـارژ  خریـد  قبـوض، 
گـردش آخر حسـاب های متصـل بـه کارت، انتقال وجه 
بـه حسـاب و کارت خـود، حسـاب و کارت دیگـر )عضو 
شـتاب( برداشـت وجـه، واریـز وجه بـه حسـاب عتبات 
عالیـات و موسسـات خیریه، تغییر رمـز دوم وجود دارد. 

موسســه »ســینما شــهر« به منظور ترغیب و 
جذب شهروندان به ســینماها قصد دارد تمامی 
»سینما  کارتخوان  دستگاه  به  را  سینماهای شهر 

کارت« تجهیز کند.
این اقدام که قرار اســت تا عید فطر اجرایی شود ناشی 
از همکاری موسســه سینما شــهر و بانک آینده است. 
»مجید مسچی« مدیرعامل موسسه سینما شهر، درباره 
طرح "سینما کارت" گفت: »سازمان هایی که قصد ارائه 
این کارت را به پرســنل خود دارند به سازمان سینمایی 

درخواست داده برای آن ها کارت صادر می  شود.«
 وی تاکیــد کرد : »این کارت هــا فقط با کارتخوان های 
بانک آینده که در سینماها نصب می شود قابل استفاده 
خواهد بود.« به گفته وی اگر فردی یک کارت شــتاب 

صادر شــده از بانک دیگری را در دســت داشــته باشد 
می تواند از همین کارتخوان استفاده و مبلغ را پرداخت 
کند اما شکل معکوس آن که با سایر کارتخوان ها بشود 

از سینما کارت استفاده کرد امکان پذیر نیست.
 مســچی اظهار داشــت: »در جلســه ای که با انجمن 
ســینما داران داشــتیم، هماهنگی هایــی بــرای نصب 
کارتخوان هــا صورت گرفــت. بانک آینــده کار تجهیز 
ســینماها به کارتخوان را به عهــده دارد و فکر می کنم 
تا عید فطر کلیه سینماها به کارتخوان های بانک آینده 

تجهیز شوند.«  
او گفــت: »تا کنون چنــد ســازمان تفاهم نامه هایی با 
سازمان ســینمایی امضا کرده اند که برای پرسنل خود 

سینما کارت دریافت کنند.«  

تجارت کارت دیگر ضبط نمی شود 

سینماها در انحصار کارتخوان های بانک آینده

سایت بانکداری الکترونیک بانک توسعه صادرات ویژه مشتریان »حقوقی« راه اندازی شد

پرداخت اقساط تسهیالت از طریق خودپردازهای بانک صادرات ایران

غیر فعال شدن کارت هایی که با رمز اشتباه استفاده شوند؛ 

تجهیز همه سینماها به کارتخوان »سینما کارت«؛ 
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روابط عمومی بانک تجارت

شمار مشــتریان اســتفاده کننده از بانکداری 
اینترنتی بانک صادرات ایران تا پایان اردیبهشت 
مــاه 1393 به 334 هزار و 600 نفر رســید و در 
همین ماه تقریبا 10 میلیون تراکنش انجام شــده 

است.
تعـداد مشـتریان اسـتفاده کننده از بانکـداری اینترنتی 
و  درصـد   2٨ گذشـته  سـال  اردیبهشـت  بـه  نسـبت 
اینترنتـی ١٩ درصـد  بانکـداری  تراکنش هـای  تعـداد 

رشـد داشـته اسـت. بـر اسـاس همیـن گـزارش، تعداد 
تراکنش هـای موفـق سـامانه پرداخـت اینترنتـی بانک 
صادرات ایران در مقایسـه با اردیبهشـت سـال گذشـته 
١60 درصـد رشـد داشـت. در اردیبهشـت مـاه سـال 
جـاری 242 هـزار تراکنش موفـق در سـامانه پرداخت 
اینترنتـی ایـن بانـک ثبـت شـد کـه ایـن آمـار حاکـی 
اردیبهشـت سـال  بـه  نسـبت  از رشـد١60 درصـدی 

است. گذشـته 

انجام 10 میلیون تراکنش بانکداری اینترنتی در بانک صادرات ایران

روابط عمومی بانک صادرات ایران

روابط عمومی بانک صادرات ایران

خبرگزاری فارس

روابط عمومي بانک توسعه صادرات

بهادار،  اوراق  بورس  سازمان  ارزیابی های  براساس 
بانک کارآفرین در ســال 1392 رتبه اول شفافیت 
مالی را در میان گروه بانک های برتر کشور کسب 

کرد.
این بانک با کســب ٩٨ درصد امتیاز، حائز رتبه نخست 
شــفافیت اطاعات مالی، در میان ده بانک برتر کشور و 
رتبه پنجم در میان کل شــرکت های پذیرفته شــده در 
بورس اوراق بهادار )از تعداد 2٩6 شــرکت( شد. مبنای 

رتبه بنــدی بانک ها در زمینه شــفافیت مالــی، ارزیابی 
شاخص های کیفی اطاعات شرکت ها بر اساس معیارهای 
"ارایه اطاعــات به موقع"و"قابل اعتمــاد و اتکا بودن" 
اطاعات مطابق با ضوابط و دســتورالعمل های سازمان 
بورس اوراق بهادار است. شایان ذکر است که کسب رتبه 
نخست شفافیت مالی در میان بانک های مورد بررسی از 
سوی ســازمان بورس اوراق بهادار، موجب ارتقای برند و 

جایگاه بانک کارآفرین در بازار سرمایه می شود.

کسب رتبه اول شفافیت مالی توسط بانک کارآفرین در سال 92

روابط عمومی بانک کارآفرین
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ARTICLE مقاله مقـالـه

تلفن گویا
تلفــن گویا، یک واحد خدمت دهی اســت که گروهی از 
اپراتورها به حجم انبوهــی از تماس ها به منظور فروش، 
ارایه خدمت یا معامات مشــخص پاسخ می دهند. یک 
تلفن گویا شــامل خطوط تلفن مستقیم، اپراتورها و یک 
ماشین تقســیم کننده تماس است که با نام توزیع کننده 
  ACD.2( شناخته می شود، استACD( اتوماتیک تماس
 IVR می توانــد از اطاعاتی که از طریق سیســتم های
جمع آوری شده است، برای مسیریابی تماس ها به بخش 
مربوطه اســتفاده نماید و از وصل شــدن به بخش های 
دیگر جلوگیری کــرده و روند ارایه خدمات مورد نیاز به 
مشتری را سرعت بخشــد. مشتریان با شماره گیری یک 
شماره خاص به یک سیستم تلفن گویا متصل می شوند. 
چنانچه خطوط تلفن اصلی سیســتم آزاد باشــند، آن ها 
وارد سیســتم می شوند. در غیر این صورت با بوق اشغال 
مواجه شــده و تماس را از دست می دهند. زمانی که یک 
خط، به مشتری اختصاص می یابد، مشتری می بایست از 
میان گزینه هایی که سیستم پاسخگوی خودکار تماس ها 
)IVR( در اختیــار وی می گذارد، انتخابی را انجام دهد. 
بعد از اتمام فرایند سیســتم IVR، مشــتری به سمت 
اپراتورها هدایت می شــود. اگر تمام اپراتورها مشــغول 
باشــند تماس به صفی در واحد ACD منتقل شــده تا 
زمانی که یکی از اپراتورها آزاد شود و تماس به آن اپراتور 

متصل شود.

معیارها و روش های 
ارزیابی عملکرد سیستم  تلفن گویا

در هر سازمان، چگونگی ارايه خدمات به مراجعین و نحوه پاسخگويی به مشتريان، يکی از مهم ترين عوامل رضايت مشتری 
و در نتیجه ســودآوری و پیشــرفت موسسه است. با توجه به گســترش خدمات تلفنی و استفاده آسان از تلفن برای عموم 
مردم، يکی از مهم ترين راه های ارتباط آنان با سازمان ها، ارتباط تلفنی بوده و از اين رو وجود بخش پاسخگويی به تماس های 
مراجعین يکی از اساسی ترين نیازهای هر سازمان است. در اين راستا، سیستم های تلفن گويا ، ابزاری برای ارتباط مستقیم 
و دريافت اطالعات از يک مرکز اطالع رسانی به حساب می آيند. با تجهیز سازمان ها به تلفن گويا، ارباب رجوع می تواند بدون نیاز به داشتن 
تخصص و با در اختیار داشــتن يک خط تلفن، با اين سیســتم تماس گرفته و اطالعات مورد نیاز خود را که قباًل در اين سیســتم برای وی 

فراهم شده است به صورت صوتی دريافت نمايد.
تلفن گويا، اسلحه استراتژيک آشکاری برای هر شرکت است. جايی که به عنوان خط مقدم تماس با مشتريان شرکت قلمداد شده و هزاران 
مشــتری، ثانیه ها و دقايق خود را در آن ســپری می کنند. اکثر مراکز تلفن گويا از سیســتم پاســخگوی خودکار تماس ها يا 1IVR اســتفاده 
می کنند. تکنولوژی IVR به سرعت در حال رشد و گسترش بوده و استفاده از اين تکنولوژی بسیار مهم تلقی می شود. متأسفانه، علی رغم 
مزايای استفاده از تکنولوژی IVR مانند کاهش هزينه های جاری سازمان، دسترسی 7/24 مشتريان به خدمات سازمان و افزايش کارايی 
سیستم های تلفن گويا، اندک تحقیقاتی برای بررسی اين سیستم، صورت گرفته است؛ لذا انجام مطالعه ای برای پی بردن به اين نکته که 

تکنولوژی IVR تا چه حد می تواند فرايند خدمت و عملکرد واحد تلفن گويا را بهبود بخشد، بسیار با اهمیت است. 

چالش های ارزیابی سیستم تلفن گویا
کیفیــت خدمــات به عنــوان معیــار مهــم عملکرد 
سازمان های خدماتی شناخته شده و جایگاه ویژه ای در 
میان پژوهشگران پیدا کرده است. سازمان های بسیاری 
به دنبال خواسته های مشتریان و کیفیت خدمات بوده و 
در نتیجه استراتژی هایی را برای ارائه خدماتی با کیفیت 
مورد انتظار مشتری و حتی فراتر از آن تدبیر نموده اند.

امروزه، به دلیل بهبود ســریع تکنولوژی، خواســته ها 
و توقعــات روز افــزون و بی شــمار مدیریــت، طراحی 
سیســتم های تلفن گویا بسیار ســخت و پیچیده شده 
اســت. همچنیــن، ســاختار پیچیده این سیســتم ها، 
مدیریت آنان را با چالش های جدی روبرو کرده اســت؛ 
لذا، در چنین سیســتم هایی دغدغــه مدیریت تعیین 
سطح کیفیت خدمت رســانی )3SL( و راندمان نیروی 
انسانی به گونه ایست که از یک سو رضایت مشتریان را 
به همراه داشته باشد و از سوی دیگر هزینه های مرتبط 
با نیروی انســانی را به عنوان اصلی ترین عامل هزینه ای 
)بین 70-60 درصد کل( کاهش دهد. افزایش ســطح 
خدمت رســانی که به منزله کاهش مدت زمان انتظار و 
قطعی تماس ها اســت، نیازمند افزایش در تعداد نیروی 
انســانی )اپراتورها( و متعاقب آن پایین آمدن راندمان 
کارکنان اســت. از ســویی، تصمیم گیری برای افزایش 
راندمــان کارکنان منجر به افزایــش مدت زمان انتظار 
مشــتریان و افزایــش تعداد قطعی تماس ها می شــود. 

فريد صفايی نیک
مدير مشتريان کالن 
معاونت توسعه بازار

مدیران 
سیستم های 
تلفن گویا 
به دلیل 
اندازه گیری 
راحت معیارهای 
عملیاتی، به 
آنها اعتماد 
زیادی دارند

تلفن گویا، 
اسلحه 
استراتژیک 
آشکاری برای 
هر شرکت 
است. جایی که 
به عنوان خط 
مقدم تماس 
با مشتریان 
شرکت قلمداد 
شده و هزاران 
مشتری، ثانیه ها 
و دقایق خود 
را در آن سپری 
می کنند
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در نتیجــه، رویکرد مدیریــت در اغلب مراکز 
ارتباطــات تلفنی در جهت برقــراری تعادل 
میان این دو حالت پیگیری می شود. از جمله 
چالش هایــی که در زمینه تلفــن گویا وجود 
دارد، تعییــن تعداد خطــوط اصلی به منظور 
ارائه بهتر خدمات و پاسخگویی به تماس های 
وارد شــده به سیســتم تلفن گویا می باشد. 
اکویر و بویســت4 )2006( مشــکات بزرگ 
در مدیریت مراکز تلفــن گویا را بهینه کردن 
تعداد اپراتورهایی که با مشتریان در تماس اند، 
زمان بندی ساعت کار این اپراتورها و کیفیت 

خدمات آن ها می دانند.

معیارهای ارزیابی عملکرد سیستم های 
تلفن گویا

»پییــر ال اســیویر« 5 مهم تریــن معیارهای 
عملکرد در سیســتم های تلفن گویا را کیفیت 
خدمــات و هزینه های عملیاتی می داند. »کیم6 
و همکاران« معیارهای کیفیت در تلفن گویا را 
چهار فاکتور سطح خدمت رسانی، میانگین زمان 
انتظار، نرخ رهاســازی یا ترک سیستم و میزان 
کارکرد منابع می دانند. آن ها همچنین اشــاره 
می کنند کــه این معیارها به یکدیگر وابســته 
هستند. »الم و ال 7« هفت بعد مهم کیفیت در 
تلفن های گویــا را فاکتور خدمت دهی از طریق 
تلفن )TSF ٨(، میانگین ســرعت پاسخگویی، 
نرخ رها ســازی تماس، مدت زمــان تا لحظه 
ترک سیستم، احتمال مشغولی تمامی خطوط 
و میزان کارکرد اپراتورها و نرخ ترک سیســتم 
می دانند. آنها نرخ ترک سیســتم را به صورت 
کســری از تماس ها که سیستم تلفن گویا را به 
دلیل وجود صف طوالنی ترک می کنند، معرفی 
کرده اند. از دیگر معیارهای ارزیابی سیستم های 
تلفن گویا، می توان بــه میانگین طول تماس، 
درصد تماس های پاسخ داده شده بدون انتظار، 
ســطوح خدمت، میزان کارکرد خطوط تلفن و 
بیشــترین زمان انتظار برای یک تماس اشاره 
کرد. ارزیابی خدمت ارائه شده در سیستم تلفن 
گویا به ضبط و بازبینی عملکرد این سیســتم 
از طریــق معیارهایی مانند تعــداد تماس های 
پاسخ داده شــده، میانگین سرعت پاسخگویی 
و زمــان صــف محــدود نمی شــود. مطالعات 
پیشین نشان داده اســت که این معیارها تمام 
تجربه ای که یک مشــتری در سیستم با آن ها 
مواجه می شــود را اندازه گیــری نمی کنند؛ لذا 
به منظور ارزیابی سیســتم های تلفن گویا نیاز 
بــه معیارهــای عملیاتی می باشــد. معیارهای 
عملیاتی به دو دسته تقســیم می شوند. اولین 

دســته مربوط به تماس های تلفنی است مانند 
میانگین سرعت پاســخگویی  و زمان در صف 
ماندن مشــتری. دسته دوم عواملی هستند که 
با تجربه اپراتورهای شــاغل در سیســتم تلفن 
گویــا مربوطند. این عوامــل عبارتند از درصد 
اپراتورهایی که مشغول به ارائه خدمت هستند 
یا درصد اپراتورهایی که در بازه زمانی خاص به 
ارائه خدمت نمی پردازند. مدیران سیســتم های 
تلفن گویا به دلیل اندازه گیری راحت معیارهای 

عملیاتی، به آنها اعتماد زیادی دارند.

مقایسه روش های ارزیابی سیستم های 
تلفن گویا

در قدیم، مدیران سیســتم های تلفن گویا از 
تکنیک هــای تحلیلی با کمــک مداد، کاغذ و 
صفحات گســترده  برای تجزیه و تحلیل این 
استفاده  اگرچه  استفاده می کردند.  سیستم ها 
از این موارد در آن زمان مناســب بوده است، 
اما امروزه با توجه بــه پویایی و تغیرات ذاتی 
سیســتم تلفن گویا، چندان مناســب به نظر 

نمی رسند.
امروزه، به منظور ارزیابی سیســتم های تلفن 

گویا از دو روش استفاده می شود:
١. تئوری صف 
2. شبیه سازی 

تئــوری صف، بــه مطالعه صف هــا از دیدگاه 
ریاضــی می پردازد. این تئــوری تأثیر عوامل 
تشــکیل دهنده صف و راه های منطقی کاهش 
زمــان انتظار را بررســی می کنــد. مدل های 
تحلیلی مبتنی بر فرمول های ارلنگ٩ در سال 
١٩١7 در تئــوری صف مطرح شــده اند که 
محاســبات مربوط به تصمیم گیری در مورد 
تعــداد اپراتورها، ظرفیت خطوط اصلی و نرخ 
ترک سیســتم را در سیســتم های تلفن گویا 
انجام می دهند. فرمول هــای ارلنگ در تلفن 
 ،A گویا، به سه دسته تقسیم می شوند: ارلنگ
ارلنگ B  و ارلنگ C. ارلنگ A برای نرخ ترک 
سیستم، ارلنگ B برای بوق مشغولی خطوط 
اصلی سیســتم در ابتدای تماس با سیستم و 
ارلنگ C نیز برای صف تماس گیرندگانی که 
در انتظار اتصال به اپراتورها هســتند، در نظر 
گرفته می شــوند. علی رغم ماهیت ریاضی این 
مدل ها، در عصر حاضر دارای محدودیت هایی 
هســتند. در ادامه به دیدگاه محققان بسیاری 
که به محدودیت ها و فرضیات این مدل ها که 
باعث کاهش کارایــی تئوری صف در ارزیابی 
سیســتم های پیچیده تلفن گویا می شــوند، 
می پردازیــم. از دیدگاه شــریل١0 دالیل عدم 
انتخاب تئوری صف دریک تلفن گویای مدرن 

عبارتست از:
1. تئوری صف مانند یک »جعبه سیاه« مورد 

در سیستم تلفن گویاست. تکنیک شبیه سازی، تقلیدی 
از عملکرد فرایند یا سیســتم واقعی با گذشــت زمان 
است. این تکنیک بهترین ابزار تجزیه و تحلیل سیستم 
است که برای مدیریت تغییرات در محیطی که روز به 
روز پیچیده تر می شــود مناسب است. شبیه سازی یکی 
از روش هایی اســت که می تواند به طــور موثر و دقیق 
عملکرد یک سیســتم تلفن گویــا را مورد مطالعه قرار 
داده و موضوعات مطرح شده را حل نماید. شبیه سازی 
فراهم کننده یک رویکرد ساختار یافته برای مدل سازی 
پویا از محیــط زندگی واقعــی، درک رفتارها، تجزیه 
و تحلیــل و بهبــود عملکرد در سیســتم فعلی و آتی 
می باشــد. همان طور که بیان شد، سیستم های تلفن 
گویا بســیار پیچیده و تصادفی هســتند و تنها توسط 
شبیه سازی می توانند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. 
همچنین می توان از ریسک خطا در سیستم های زنده 
و پویا اجتناب کرد. اســتفاده از تکنیک شبیه ســازی 
در سیســتم های تلفن گویا دارای هدف های گوناگونی 

است. برخی از این اهداف عبارتند از:
1. انجام ارزیابی

2. مقایسه کردن
3. پیش بینی خروجی ها
4. انجام آنالیز حساسیت

5. پیدا کردن راه حل های بهینه
6. آنالیز روابط وظیفه ای

باپات١3 معتقد اســت که قدرت شبیه ســازی کاستی  
مدل هــای ارلنگ را جبران و اطاعــات مفیدی برای 

برنامه ریزی سیستم های تلفن گویا فراهم می کند.

نتیجه گیری
 IVR در این مطالعــه با توجه به اهمیــت تکنولوژی
بــه مطالعه کلی سیســتم تلفن گویا پرداخته شــد و 
معیارهای ارزیابی عملکرد این سیســتم مورد بررسی 
قــرار گرفت. با مطالعه تحقیقات انجام شــده دو روش 
تئوری صف و شبیه ســازی به عنوان روش های مناسب 
برای ارزیابی عملکرد سیستم های IVR معرفی شدند. 
همچین روش شبیه ســازی در مقایســه با روش صف 

دارای مزایای نسبی بیشتری تشخیص داده شد.

شبیه سازی در 
حوزه ارزیابی 
سیستم های 
تلفن گویا هیچ 
محدودیتی 
ندارد. 
شبیه سازی 
ابزار بصری 
خوبی برای درک 
رفتار و فرایند 
در سیستم 
تلفن گویاست. 
تکنیک 
شبیه سازی، 
تقلیدی از 
عملکرد فرایند 
یا سیستم 
واقعی با گذشت 
زمان است

 ")DOE( منبع: "فرید صفایی نیک"؛ "ارزیابی سیستم تلفن گویا با استفاده از تکنیک شبیه سازی و طراحی آزمایش ها

مقاله ARTICLEمقـالـه

اســتفاده قرار می گیرد- تئوری صف از جداول ارلنگ 
اســتفاده می کند که نمی توانــد محدودیت ها را درک 

نماید.
2. فرض عدم ترک سیستم در تئوری صف وجود دارد 

که برای بسیاری از تلفن های گویا غیرواقعی است.
3. شــدت ترافیک )حاصل تقسیم تقاضای خدمت بر 
ظرفیت خدمت( نمی تواند همیشــه کمتر از یک فرض 

شود.
4. نمی توان رفتار پایداری برای زمان مسدود سازی ها 

انتظار داشت که به طور فزاینده ای کاهش یابند.
5. پیچیدگی توزیع تماس ها بسیار رایج است و تئوری 

صف قادر به مدل سازی این پیچیدگی نیست.
در این زمینه »کول١١« به موارد زیر اشاره نموده است:
1. نرخ ورود به سیســتم و تعداد اپراتورها متنوع است. 
در نظریه تئوری صف، نرخ ورود به سیستم می بایست 
دارای توزیع پواســون١2 باشــد. اما پارامتر آن می تواند 

متنوع باشد.
2. زمان خدمت دهی الزاماً دارای توزیع نمایی نیســت. 
مانند نرخ ورود به سیســتم در تئوری صف و در اکثر 
نرم افزارهای تجاری زمان خدمت دهی دارای توزیع از 

پیش تعریف شده ای است.
3. نرخ ترک سیســتم، نرخ تماس هایی که در صورت 

طوالنی بودن زمان انتظار، سیستم را ترک کرده اند.
بــر خاف تئوری صف، تکنیک شبیه ســازی در حوزه 
ارزیابی سیستم های تلفن گویا هیچ محدودیتی ندارد. 
شبیه سازی ابزار بصری خوبی برای درک رفتار و فرایند 

1. Interactive Voice Response
2. Automatic Call Distributor
3. Service Level
4. L'Ecuyer Pierre and Eric Buist
5. Pierre L'Ecuyer
6. Yun Bae Kim
7. Kokin lam and R.S.M Lau
8. Telephone Service Factor
9. Erlang
10. Sherryl 
11. Ger Koole
12. Poisson distribution
13. Vivek Bapat 
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بانکداری آنالین
از گذشته تا امروز؛

از سال 1980 با افزايش نوآوری های بانکداری آنالين، 
مديريت پول برای مردم راحت تر شــده است. بانک ها 
هر روز در حال ارايه خدمات، اطالعات و افزايش امکان 
دسترسی به حســاب ها برای مشتريان هستند تا آن ها 
را به اهداف مالی خود سوق دهند. يک گروه تحقیقاتی 
اعالم کرده است اســتفاده جهانی از ابزارهای مديريت 
مالی در سال 2014 به 70 میلیون نفر خواهد رسید. با 
توجه به اهیمت موضوع، در اين اينفوگرافی از گذشته 
تــا امــروز بانکــداری آنالين را بررســی خواهیــم کرد.

بحران مالی جهان

بانک اســکاتلند در این ســال به مشــتریان خود اولین ســرویس 
بانکــداری اینترنتی را ارایه داد و نــام "HomeLinke" یا "ارتباط 
خانگــی" را بر آن نهاد. پرداخت قبوض از طریق اتصال با تلویزیون 
و تلفن، پایه بانکداری آناینی بود که امروزه به صورت گســترده و 

فراگیر درآمده است. 

بانکداری آناین وارد نرم افزار مالی مایکروسافت شد. صد هزار 
خانواده شروع به دریافت حساب های بانکی آناین کردند. 
»اتحادیه اعتباری استنفورد« اولین وب سایت های آناین 

بانکداری را ایجاد کرد. 

»Yodlee« درهای خود را برای ایجاد اولین نرم افزار یکپارچه 
حساب ها به سوی مشتریان گشود و به آن ها این امکان را داد تا 

بتوانند حساب های مالی خود را در یک فضای باز ببینند. 
در آن سال هشت بانک ایاالت متحده آمریکا بیش از یک 

میلیون کاربر آناین یافتند و ١٩ میلیون خانواده ایاالت متحده 
آمریکا، به صورت آناین به حساب های خود دسترسی  یافتند. 

با فراگیر شدن بانکداری آناین ، قوانین نیز می بایست متناسب با آن تغییر 
می کرد. برخی موسسات و نهادهای نظارتی معتبر قوانین و مقررات جدید 

برای موسسات مالی وضع کردند. برنامه های اطاع رسانی به مشتریان، ارزیابی 
ریسک های احتمالی و شاخص های امنیتی مهم برای تایید هویت از راه دور، 

آغاز شد. 

 »Apple« از »iphone« رونمایــی کــرد و 
این رونمایی آغازی بود برای جایگزین شــدن 
گوشی های هوشــمند به جای کامپیوترهای 

شخصی در انجام عملیات بانکداری.

بانکداری آناین در مســیر اصلــی خود قرار 
گرفــت. اکثر امریکایی ها با دامنه ســنی 55 
ســال به باال، بانکــداری آناین را به ســایر 
 ATM روش ها همچون مراجعه به شــعبه یا

ترجیح می دادند.
ما در حال وارد شدن به بانکداری اجتماعی هستیم. در آینده ای نزدیک بایستی 

منتظر یک همگرایی میان بانکداری آناین، شبکه های اجتماعی، پرداخت ها، 
موبایل و بازی های موبایلی باشیم. 

54 میلیون خانواده تا سال 200٩ به شبکه 
بانکداری آناین پیوستند. 

http://thefinancialbrand.com/25380/yodlee-history-of-internet-banking/

افزایش انتظارات مردم آمریکا و 
تغییر شاخص های آماری با افزایش 

گروه سنی 7 تا 27 سال

• 70 میلیون نفر در دامنه سنی 
15 تا 32 سال 

• آن ها کارت اعتباری را ترجیح 
می دادند، به بانکداری آنالين 
خو گرفته بودند، آنالين خريد 
می کردند و سبک زندگیشان 

موبايلی بود.
• حريم شخصی باعث نگرانی نبود

آمار نشان می دهد در حدود یک سوم 
مشتریان در سطوح مختلف دچار 

آسیب پذیری های مالی شدند. 

مشتریان می خواستند به کاهش بحران کمک کنند و پس انداز 
خود را افزایش دهند. در یک نظرسنجی از 3000 نفر، 40 درصد 

%40اعام کردند ابزارهای مدیریت مالی به آن ها کمک خواهد کرد. 
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مرحله بعدی چیست؟ 

 2009

1994

 2001

شروع

YAR-E-YARAN

KiCCC Organizational Monthly
INFOGRAPHY

11 اینفوگرافی اینفوگرافی يارياران 10
نشريه داخلی شرکت کارت اعتباری ايران کیش 

| شماره 49 | بهار 1393

 قابل دریافت از سایت:



YAR-E-YARAN

KiCCC Organizational Monthly
13 يارياران 12

نشريه داخلی شرکت کارت اعتباری ايران کیش 
| شماره 49 | بهار 1393

YAR-E-YARAN

KiCCC Organizational Monthly
GALLERY

13 گزارشتصویری گزارشتصویری

این گردهمایی روسای دفاتر و پیمانکاران با مدیران و معاونان، به یکی از 
جذاب ترین گردهمایی های ایران کیش در سال های اخیر تبدیل شد. برای 
اولین بار پیمانکاران نیز فرصت آن را یافتند تا در محفل خصوصی شرکت 
ایران کیــش حضور یافتــه و به بیان نظرات، مشــکات و طرح راه حل ها 

بپردازند. 
در ایــن گردهمایــی بعد از ایراد ســخنرانی مدیرعامــل و ارایه گزارش 
عملکرد مختصر معاونین از سال ٩2 و برنامه های آتی خود، روسای دفاتر 

و پیمانکاران به معرفی خود پرداخته و مشکات خود را مطرح کردند.
آن چــه این گردهمایی را بــا گردهمایی های پیشــین متفاوت می کرد، 
برگزاری مراسم قرعه کشی و اهدای یک دستگاه خودروی سمند به یکی 
از ١0 پشتیبان برگزیده   با باالترین تراکنش بود. همچنین جوایز ارزشمند 
دیگری از جمله چندین سکه بهار آزادی و چند دستگاه تبلت به روسای 

برگزیده دفاتر و پشتیبانان اهدا شد. 

گردهمایی مدیران و معاونین 
شرکت ایران کیش با روسای دفاتر و پیمانکاران

گردهمايی مديران و معاونین شرکت ايران کیش با روسای دفاتر و 
پیمانکاران روز پنجشنبه مورخ 28 فروردين ماه 1393، در سالن گلزار 

هتل الله برگزار شد.



يارياران 14
نشريه داخلی شرکت کارت اعتباری ايران کیش 

| شماره 49 | بهار 1393

YAR-E-YARAN

KiCCC Organizational Monthly
15 اخبارخارجی اخبارخارجی

ریسک  ناشی از ارزهای مجازی توسط ناظران بانکی اروپا بازنگری می شود

اســتفاده از ارزهای مجازی همچون بیت کوین می تواند ریســک هایی برای مشتریان، سرمایه گذاران و در مجموع برای 
کل جامعه ایجاد کند. 

مرجع بانکداری اروپا اعام کرده اســت یک کارگروه تا پایان دوره ســه ماهه اول 20١4 ماموریت یافته دستورالعمل ها 
را دوباره بازنگری و تشدید کند. ارزهای مجازی تحت موشکافی تنظیم کنندگان مقررات و قوانین قرار گرفته است. 

این تصمیم به دنبال اعام ورشکســتگی و از دســت دادن ٨50 میلیون بیت کوین یک کمپانی مبادله بیت کوین اتخاذ 
شــده است. بانک مرکزی چین نیز موسسات مالی را از درگیر شــدن در تراکنش های ارز مجازی در سال 20١3 منع 

کرده و اعام کرده بود سرمایه گذاران در معرض ریسک های ناشی از استفاده بیت کوین در مبادالت هستند. 

تعطیل کردن حساب های بیت کوینی توسط بانک ملی استرالیا 

بانک ملی اســترالیا اعام کرد معامات بیت کوین ریســک هایی را  ایجاد می کند که نمی توان از آن چشم پوشــی کرد 
بنابراین حســاب مشــتریان تجاری که با بیت کوین معامله کنند و ســایر ارزهای مجازی از نیمه دوم می 20١4 بسته 

می شود. 
این بانک نامه هایی را به مشــتریان تجاری ارســال کرده و آن ها را از تصمیم خود مطلع ســاخته است. طبق مفاد این 
نامه، یک بررســی داخلی نشان می دهد تامین کنندگان ارز دیجیتال ریســک باالیی را برای این بانک ایجاد می کنند. 
گفتنی است این بانک هرگز با ارزهای مجازی معامله نکرده است اما سرویس های بانکداری را به کمپانی هایی که این 
کار را می کنند ارایه داده اســت. تصمیم این بانک اســترالیایی بعد از آن اعام شد  که بانک های ایرلند و مونترال نیز از 
مشــتریانی که با ارزهای مجازی و دیجیتالی معامله می کردند، فاصله گرفتند. یک کارشــناس بیت کوین ادعای بانک 
NAB را اغراق آمیز توصیف کرد و اعام کرده است معامات تامین کنندگان محلی ارز دیجیتال این بانک استرالیایی 

کوچک تر از آن است که ریسکی با این ابعاد ایجاد کند. 

ASB پرداخت های غیرتماسی را به گوشی های همراه می برد

بانک ASB، تامین کننده خدمات مالی، از ســرویس جدیدی با نام PayTag رونمایی کرد که به کارت های اعتباری و نقدی 
اجازه می دهد با یک ضربه به گوشی موبایل، پرداخت انجام شود. 

این سرویس جدید دارای یک چیپ غیرتماسی است. با استفاده از استیکری که به گوشی ضمیمه شده است، مشتریان می توانند 
با تکان دادن گوشــی، درست به همان روشــی که کارت های payWave ویزا عمل می کند پرداخت خود را انجام دهند. این 
ســرویس با برنامه بانکداری موبایلی بانک یکپارچه اســت و مشتریان را قادر می سازد تا استیکر را به حساب پرداخت ترجیحی 

خود متصل کنند. همچنین این استیکر قابلیت استفاده روی هر گوشی حتی گوشی های فاقد NFC را داراست. 

توسعه سرویس های پرداختی در فیس بوک

دو کمپانــی ارایــه کننده خدمات مالی و انتقال وجه جهانی برای برقراری امکان ارســال پول از طریق فیس بوک وارد 
همکاری شدند. 

سرویس جدید برای مشتریان فیس بوک امکان ارسال وجه به 336 هزار نمایندگی در 200 کشور را فراهم می کند. این 
ســرویس به مشــتریان همچنین امکان می دهد پرداخت های فرد به فردی را که توسط کیف پول دیجیتال خود انجام 
داده اند، مدیریت کرده یا کارت های هدیه مجازی برای دوســتان و آشــنایان خود در فیس بوک خریده و ارسال کنند. 

گزارش ها حاکی از آن است که این سرویس بزودی رونمایی خواهد شد. 

شبکه سرگرمی سونی از پرداخت موبایلی در کانادا رونمایی کرد   

شبکه بین المللی سرگرمی سونی از پرداخت قبوض موبایلی در کانادا با همکاری یک شرکت آمریکایی خبر داد. 
مشخصه های جدید، کاربران را قادر می سازد با استفاده از حساب های گوشی خود از شبکه های سرگرمی سونی و پلی استیشن 
خرید کنند. سرویس های تاپ-آپ موبایلی از طریق سیستم پرداخت موبایلی انجام می شود. مشتریان می توانند از فروشگاه های 
مجازی پلی استیشن یا مدیریت حساب، خرید خود را انجام دهند. مشتریان می توانند با انتخاب گزینه موبایل به عنوان روش 
انتخابی خود، شــماره تلفن همراه خود را وارد کنند و از طریق پاســخ به اس ام اس صادر شده، تاپ-آپ را تایید کنند. هزینه 

تاپ-آپ در فیش آتی تلفن همراه آن ها صادر یا از حساب پیش پرداختی آن ها کسر خواهد شد. 

ارایه سرویس های جدید توسط موسسه مالی سنگاپور

یک موسسه مالی  در سنگاپور از یک سرویس جدید با قابلیت انتقال وجه میان بانکی رونمایی کرد. 
این سرویس در پاسخ به تقاضای مشتریان برای گسترش سولوشن های انتقال وجه تجاری معرفی شده است. 

مشتریانی که به دنبال انتقال وجه هستند شاید مجبور باشند اطاعات اضافی همچون بانک گیرنده و کد شعبه را سرچ 
کنند اما با استفاده از این سرویس جدید مشتریان تنها نیاز دارند اطاعات گیرنده و شماره حساب خود را وارد کنند.  

China UnionPay گوی سبقت را از ویزا ربود  

در سال 20١3 کارت  نقدی UnionPay با باالترین میزان استفاده و حجم 
خرید ، گوی سبقت را از ویزا ربود و در رتبه نخست جای گرفت.   

با مقایســه حجم خرید کارت های اعتباری، سهم بازار ویزا با 3٩.22 درصد، 
262 پایه کاهش یافته اســت. سهم مســترکارت با 26.٨ درصد ١5٨ واحد 
کاهش، ســهم UnionPay با 534 واحد افزایش به 20.3٩ درصد، ســهم 
 JCB امریکن اکسپرس با از دست دادن ١0٩ امتیاز به ١١.06 درصد، سهم
با افزایش ســه امتیاز به 2.2١ درصد و ســهم Diners Club نیز با هشت 
پله کاهش به 0.32 درصد رســید.  در زمینــه حجم خرید کارت های نقدی 
نیز، سهم UnionPay با افزایش 73٨ واحد به 47.١٩ درصد رسید. به این 
ترتیب این شرکت به بزرگترین صادرکننده کارت نقدی بر اساس حجم خرید 
تبدیل شــده است. سهم ویزا با 605 واحد ســقوط به 40.62 رسید و سهم 
مســترکارت نیز با ١33 واحد کاهش به ١2.2 درصد رسید. تعداد کارت های 
اعتباری، نقدی و پیش پرداخت در پایان سال 20١3 با افزایش ١3.3 درصد 
معادل ٩75 میلیون کارت نسبت به سال 20١2 به رقم ٨.33 میلیارد رسید. 

انفجار بانکداری آنالین در برزیل – 2013

آمارهــای اخیر حاکی از افزایش قابل توجه اســتقبال از بانکداری آناین در 
آمریکای التین به خصوص در برزیل است. 

بنابراین گزارش 5١ درصد از تراکنش های بانکداری در برزیل از طریق اتصال 
بــه اینترنت انجام شــده و از این میزان، 45 درصــد از طریق کامپیوترهای 
شــخصی بوده که دو درصد در مقایســه با سال گذشته افزایش داشته است.  
نتایج همچنین نشــان می دهد کــه ابزارهای همراه بیــش از کامپیوترهای 
شخصی مورد توجه عموم قرار گرفته اند. سه درصد از تراکنش های دیجیتال 
در برزیل در ســال 20١2 با ابزارهای همراه بوده است که این رقم برای سال 
20١3، 6.2 درصد افزایش را نشــان می دهد. برزیل ســومین کشــور بزرگ 
آمریکای التین اســت که در بانکداری آناین از سایرین پیشی گرفته است. 
در این کشــور 43.7 درصــد از کاربران اینترنتی به انجــام بانکداری آناین 
می پردازند. آمار دیگری نشــان می دهد برزیلی ها به طور متوسط یک ساعت 
و 22 دقیقه در ســال 20١3 صرف بانکداری آناین کرده اند که این رقم در 

مقایسه با رقم 47 دقیقه ای آلمانی ها به طور قابل توجهی باالتر است. 

www.thepaypers.com

www.thepaypers.com

www.thepaypers.com

www.thepaypers.com

www.thepaypers.com www.thepaypers.com
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تحول نظام بازاریابی مستقیم
به صـورت  کاتالـوگ  اولیـن  کـه  زمانـی  از 

مسـتقیم برای مشتریان ارسـال شد حدود ١40 
سـال می گـذرد. در آن زمـان کسـی نمی توانسـت 

را  مسـتقیم  بازاریابـی  روی  پیـش  چالش هـای 
پیش بینـی کنـد. در دنیـای امـروز مشـتریان انتظـار 

نیـاز  و  سـود  بازاریابـی،  معنـا دار  پیغام هـای  دارنـد 
مشـخص مشـتریان را بـه آن هـا منتقـل کنـد. چالـش 

اصلـی ایـن اسـت کـه پیغـام مناسـب کـه در برگیرنـده 
آفرهـا و پیشـنهادات تشـویقی اسـت چگونه بایـد نیازهای 

جدیـدی را بـه مشـتریان القـا کنـد. 
به روزرسـانی  نیازمنـد  مسـتقیم  بازاریابـی  منظـور  ایـن  بـه 

اسـت. کوپن هـا و تخفیف هـا غالبـا در جلـب نظـر مشـتریان و 
بـرآورده کـردن نیـاز صاحبـان صنایـع بـا شکسـت مواجه می شـوند. 
همچنیـن پیشـنهادات معمـوال عمومی بـوده و هدف گذاری نشـده اند 
و نمی تواننـد بـا مشـتریان امـروزی کـه اغلـب عـادت بـه دریافـت 

پیغام هـای بازاریابـی هدفمنـد دارنـد ارتبـاط برقـرار کننـد. 
اگر شما بتوانید یک کمپین تبلیغاتی کامل طراحی کنید، این 

کمپین چه کمکی به شما خواهد کرد؟
 بـه شـما ایـن امـکان را می دهـد تـا مطابـق بـا هـر دسـته بندی 

هـر  بـا  متناسـب  آفرهـای خـاص 
فراهـم کنیـد. را  دسـته 

 یـک فاکتـور انگیزشـی قـوی 
مشـتریان  تـا  باشـید  داشـته 
را نسـبت بـه اقـدام فـوری 

ترغیـب کنیـد.
 در برخی مـوارد امکان 
دنبـال کـردن هـر یـک 
از مشـتریان را بـه شـما 
متوجـه  تـا  می دهـد 
آن هـا  از  یـک  هـر  شـوید 
بـا چـه طـرح تشـویقی، دوبـاره خریـد 

کـرد. خواهنـد 

روش انگیزشی؛ کارت های تشویقی پیش پرداختی
مقـدار  بـا  پرداخـت  کارت  یـک  پیش پرداختـی،  تشـویقی  کارت 
مشـخصی اعتبـار، درسـت شـبیه کارت هدیـه اسـت. در روش هـای 
تشـویقی ممکـن اسـت از مشـتری خواسـته شـود یـک پرسشـنامه 
آنایـن خاصـه را پـر کند و به محـض تکمیل این پرسشـنامه، کارت 
تشـویقی فعـال می شـود یا ممکن اسـت به محـض اینکه مشـتری به 

فروشـگاه مشـخصی رفتـه و خریـد کنـد ایـن کارت فعال 
. د شو

می گیـرد  صـورت  آنـی  به صـورت  کارت  فعال سـازی 
را  آن  می توانـد  مشـتری  لحظـه  همـان  کـه  به گونـه ای 
خـرج کند. همچنین صاحبـان صنایع می تواننـد کارت را 
دوبـاره شـارژ کننـد تـا مشـتری به خریـد دوباره تشـویق 
شـود بـرای مثـال یک رسـتوران فسـت فود ممکن اسـت 
یـک روش تشـویقی شـامل یـک کارت پیش پرداخـت به 
همـراه هزینـه یـک وعـده غذایـی مشـخص را پیشـنهاد 
کـرد  اسـتفاده  را  کارت  مشـتری،  اینکـه  از  بعـد  دهـد. 
ممکـن اسـت طبـق برنامـه تنظیم شـده، مبلغ یـک آیتم 
اضافـی مانند یک نوشـیدنی یـا هر چیز دیگـری در زمان 

مشـخص بـه کارت وی واریـز شـود.

چرا کارت های تشویقی در کمپین های بازاریابی 
مستقیم از آفرهای ترغیبی سنتی و تخفیفی 

موثرترند
از سـایر  را  ایـن کارت هـا  چنـد دلیـل وجـود دارد کـه 

می  کنـد: متمایـز  روش هـا 
1. بازاریابـی بـا تمرکـز بـر کارت هـای تشـویقی، میانگین 
بازاریابـی مسـتقیم  برابـر  تـا هفـت  از چهـار  را  فـروش 
افزایـش می دهـد زیـرا این کارت هـا آنی بوده و مشـتریان 
به صـورت آنـی می تواننـد از آن اسـتفاده کننـد. همچنین 
ایـن کارت هـا ماننـد پـول نقـد هـر لحظـه قابل اسـتفاده 
هسـتند. ایـن کارت هـا برای هـر پذیرنده با هـر نوع کاری 
قابـل اسـتفاده بوده و مشـتریان زیادی را برای شـرکت ها 

جـذب می کننـد. 
بیشـتر  انعطاف پذیـری  باعـث  تشـویقی  کارت هـای   .2
مسـتقیم  بازاریابـی  کمپین هـای  ایجـاد  و  طراحـی  در 
می شـوند. ممکـن اسـت هـدف از یـک کمپیـن بازاریابی 
افزایـش مشـتریان یا ایجـاد وفـاداری در مشـتریان فعلی 
باشـد. ایـن کارت ها بـرای هر دو هـدف قابـل برنامه ریزی 
اسـت همچنیـن بـرای هـر مقـدار وجـه پیش پرداختـی 

قابـل تنظیم اسـت. 
3. دریافـت اطاعـات ارزشـمند از مشـتریان و شناسـایی 
رفتـار آن هـا نیـز از دیگـر مزایـای ایـن روش اسـت. در 
پرسشـنامه  یـک  مشـتریان  اسـت  الزم  مـوارد  برخـی 
نظرسـنجی را پرکننـد تـا کارت آن هـا فعـال شـود. ایـن 
اطاعـات همگـی بـرای آنالیز رفتـار مشـتریان و طراحی 
یـک کمپیـن بازاریابی موثـر در آینده مورد اسـتفاده قرار 

می گیـرد. 

استراتژی های موثر بازاریابی  که از کارت های 
تشویقی استفاده می کنند

بـرای  می تواننـد  پیش پرداختـی  تشـویقی  کارت هـای 
رسـیدن بـه هـر یـک از اهداف زیـر بـه کار گرفته شـوند:

 افزایش ترافیک مشتریان در موقعیت های مکانی خاص
 افزایش بازدید مشتریان وفادار

 افزایش متوسط خرید

 افزایش ترافیک مشتریان در موقعیت های مکانی 
خاص

پرکاربـرد  مواقعـی  در  به خصـوص  تشـویقی  کارت هـای 
هسـتند کـه هـدف تجـاری مشـخصی بـرای آن تعریـف 
شـده باشـد بـرای مثـال کشـاندن مشـتریان بـه موقعیت  
تجـاری جدیـد فروشـگاه. بـرای بسـیاری از فروشـگاه ها 
ایـن مشـکل محتمـل اسـت کـه هنـگام جا به جایـی بـه 
یـک فروشـگاه جدیـد تعداد مشتریانشـان به صـورت قابل 
توجهـی کاهـش  یابـد. از جملـه راهکارهـای پیشـنهادی 
صـدور کارت های تشـویقی و فعال سـازی آن هـا به محض 
بازدیـد مشـتری از فروشـگاه جدید یـا خرید از فروشـگاه 
جدیـد اسـت. ایـن نـوع تبلیـغ در مـواردی حتـی تـا 35 

درصـد موجـب افزایـش بازدید شـده اسـت. 
کمپانی First-Data که دنبال کننده این شیوه تبلیغات 
است توانسته چهار تا هفت برابر بیش از روش های سنتی 

تبلیغات پاسخ دریافت کند.
جانـب  از  روش  ایـن  شـدن  واقـع  قبـول  مـورد  البتـه 

دارد: بسـتگی  زیـر  عوامـل  بـه  مشـتریان 
 برند و هویت فروشنده

 زمان پیشنهاد 
 مبلغ تشویقی

 الزامـات فعالسـازی کارت تشـویقی )به طـور مثـال اگـر 
از مشـتری خواسـته شـود تـا بـه سـایتی مراجعـه کند و 
یـک پرسشـنامه بلند بـاال را تکمیل کند، میزان اسـتقبال 

مشـتریان کاهـش می یابد.(

 افزایش بازدید مشتریان وفادار
اسـتراتژی  وفـادار،  مشـتریان  خریـد  الگوهـای  تغییـر 
دیگـری اسـت کـه بـا کمـک کارت هـای تشـویقی موثـر 
واقـع می شـود بـه عنـوان مثـال الگـوی خرید مشـتریان 
وفـادار یکـی از فروشـگاه های کفـش  لوکـس مردانـه هـر 
دو سـال یکبـار اسـت. این فروشـگاه  تصمیـم گرفت زمان 
مراجعـه ایـن مشـتریان خـاص را بـه حداکثر هـر ١2 ماه 
در سـال کاهـش دهـد بنابرایـن مشـتریان وفـادار خود را 
بـا کارت های تشـویقی بـا ارزش باال مورد هـدف قرار داد. 

 افزایش فروش فصلی
بـا توجـه به اینکـه کارت هـای تشـویقی در مبلـغ و نحوه 
خـرج کـردن انعطاف پذیرنـد بنابرایـن در تبلیغاتـی کـه 
به صـورت فصلـی انجـام می شـود بسـیار موثـر هسـتند. 
کمپیـن  یـک  اسـت  ممکـن  پذیرنـدگان  مثـال  بـرای 
تبلیغاتـی در هنـگام بازگشـایی مـدارس بـه پـا کننـد تـا 
دانش آمـوزان را بـه فروشـگاه ها بکشـانند. ایـن کمپیـن 

بهبود نظام بازاریابی 
با توسعه کارت های تشویقی 

پیش پرداختی
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تهیه شده در
واحد روابط عمومی و تبلیغات

کارت های 
تشویقی 
به خصوص 
در مواقعی 
پرکاربرد هستند 
که هدف تجاری 
مشخصی برای 
آن تعریف شده 
باشد برای 
مثال کشاندن 
مشتریان به 
موقعیت  تجاری 
جدید فروشگاه
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تبلیغاتـی می توانـد به گونـه ای طراحی شـود که در نیمه سـپتامبر 
یعنـی زمانـی کـه تمـام دانش آمـوزان بـه مدرسـه رفتنـد منقضـی 
شـود. کمپین هـای تبلیغاتـی همچنیـن بـرای روزهای مـادر، پدر و 

غیـره نیـز بسـیار موثر اسـت. 

ایجاد مرحله به مرحله و صحیح برنامه کارت های تشویقی 
پیش پرداختی

 گام اول؛ تعیین اهداف کمپین تبلیغاتی
در ایـن مرحلـه بایسـتی هـدف از کمپیـن تبلیغاتـی را مشـخص 
کنیـم. آیـا هـدف افزایـش مشـتریان اسـت؟ آیـا هـدف افزایـش 
بازدیـد مشـتریان از فروشـگاه جدیـد اسـت؟ آیـا هـدف جمع آوری 
اطاعـات مشـتریان بـرای برنامه  هـای بازاریابـی دیگـر اسـت؟ یـا 

هـدف افزایـش فـروش و ایجـاد وفـادارای در مشـتریان اسـت؟
 گام دوم؛ شناسایی مشتریان هدف

موفقیت هر کمپین تبلیغاتی ریشـه در شناسـایی درسـت مشتریان 
هـدف دارد. شـناخت گروه هـای هـدف بـرای آنکه اسـامی درسـت 
انتخـاب شـوند و الگوهـای دقیق انتخاب شـوند ضروری اسـت. رنج 
سـنی گروه هدف چیسـت؟ جنسـیت آن ها چیسـت؟ آیا خردسـال 
هسـتند؟ آیـا گروه هـدف، مشـتریان فعلی هسـتند یا از مشـتریان 

رقبا محسـوب می شـوند؟
 گام سوم؛ شناسایی رفتار مورد انتظار از مشتریان 

آیـا ایـن کمپیـن تبلیغاتی بـه راه افتاده اسـت تا رفتار مشـتریان را 
به سـمت اقداماتـی همچون خرید یک محصول، اشـتراک اطاعات 
یـا دریافـت یـک سـرویس سـوق دهـد. به روشـنی مشـخص کنید 
کـه چـه نـوع عکس العملـی از مشـتریان خـود انتظـار داریـد و چه 

عملـی کارت تشـویقی مشـتریان را فعـال خواهد کرد؟
 گام چهارم؛ انتخاب محرک ها

شـناخت گـروه هـدف مشـخص خواهـد کـرد که چـه پیشـنهادی 
بهتریـن محـرک مشـتریان هـدف اسـت؟ در برخـی مـوارد انتخاب 

مشـوق ها ضمنـی اسـت درحالیکـه در سـایر مـوارد ممکـن اسـت 
الزم باشـد تـا از طریـق متدولوژی هـای امتیازدهی بانـک اطاعاتی 
موجـود، انـواع آفرها، مبالغ و حتی شـرکای پذیرنـدگان )در صورت 

امـکان( را شناسـایی و تعریـف کرد.
بعـاوه مبلـغ مشـوق ها بایسـتی ارزیابـی شـود تـا ایـن اطمینـان 
حاصـل شـود کـه گروه هـای هـدف به درسـتی تشـویق می شـوند و 
مبالـغ انتخابـی نیز بـا پارامترهـای اقتصـادی برنامه منطبق اسـت. 

 گام پنجم؛ زمانبندی منطقی برنامه 
داشـتن یـک برنامه زمانی مناسـب بـرای پیاده سـازی کامل چرخه 
عمـر برنامـه مـورد نظـر الزم اسـت تـا شـناخت درسـتی از برنامـه 
زمانـی داشـته باشـیم. بـرای مثـال سـایت برنامـه نمی توانـد پیش 
از شناسـایی پذیرنـدگان و شـناخت آن هـا تکمیـل شـود. همچنین 
بایسـتی مشـخص شـود کـه کل برنامـه چقـدر طـول می کشـد و 
کارت هـای تشـویقی تا چـه زمانی معتبر اسـت. این مسـائل همگی 

بسـتگی بـه برنامه ریـزی تعریف شـده دارد. 

نتیجه گیری 
درحالیکـه تاثیـر تبلیغـات بازاریابـی مسـتقیم در مقابـل هزینه هـای 
رو بـه رشـد آن محـدود باقـی مانـده اسـت، کسـب و کارها بایسـتی 
راه هـای جدیـدی بـرای جلـب توجـه مشـتریان خـود بیاینـد. یـک 
اسـتراتژی جدیـد بازاریابـی، بکارگیـری کارت هـای تشـویقی اسـت. 
کسـب و کارهایـی کـه از ایـن کارت هـا اسـتفاده می کننـد اغلـب 
اوقـات چندیـن برابـر روش های بازاریابـی قدیمی مبتنـی بر تخفیف، 
سـود می برنـد. ایـن سـود کامـا براسـاس برنـد پذیرنـده و کیفیـت 
لیسـت گـروه هـدف ممکـن اسـت بـه 35 درصـد نیـز برسـد. بـرای 
اجـرای موثـر ایـن روش، شـرکت ها بایسـتی بـا یـک تامین کننـده 
سیسـتم کامپیوتـری جامـع همـکاری کننـد. نتیجـه بهتـر زمانـی 
حاصـل می شـود که از کارشناسـان خبـره  و با تجربه در پیاده سـازی 

نیـز بهـره ببرند. 
آیـا تـا به حـال پیـش آمـده موقـع اسـتفاده از همـراه 
بانـک یـا اینترنـت بانـک یـا مراجعـه بـه شـعب بانک ها 
بـا کلمات یـا اصطاحاتـی روبرو شـوید که معنـی آن ها 
را نمی دانیـد یـا عاقه منـد باشـید مترادف انگلیسـی آن 

اصطـاح بانکـی را بدانید؟
آیـا بـا این اصطاحات آشـنایی دارید یا معانی انگلیسـی 
ایـن کلمـات را می دانیـد؟ سـاتنا، سـحاب، شـبا، جعاله، 

شـبه پول یـا خیلـی اصطاحات و کلمـات دیگر.
افزایـش  همچنیـن  و  تکنولـوژی  پیشـرفت  بـا  امـروزه 
بانکـی،  اصطاحـات  جملـه  از  اصطاحـات  تعـداد 
 ... و  کامپیوتـری  اینترنتـی،  حسـابداری،  الکترونیـک، 
روی  لغت نامه هـا  و  دایره المعـارف  نرم افزارهـای  وجـود 

اسـت. محسـوس  کامـا  همـراه  گوشـی  هـر 
در ایـن نرم افـزار کـه در ایـن شـماره از ماهنامـه قصـد 
معرفـی آن را داریـم مجموعـه ای از اصطاحـات بانکی و 
حسـابداری قـرار داده شـده اسـت که مطالعـه آن کمک 
شـایانی بـه افزایش علم بانکـداری الکترونیـک همکاران 

گرامی  خواهـد کـرد.
بـا توجـه بـه اینکـه ایـن نرم افـزار بـرای پرسـنل بانـک 
بـه نظـر می رسـد،  نیـز بسـیار مفیـد و جالـب توجـه 

پیشـنهاد می شـود ایـن برنامـه بـه پرسـنل بانک هـای 
طـرف قـرارداد شـرکت نیـز معرفـی و در اختیار ایشـان 
قـرار گیـرد. در ایـن لغت نامه تمام کلمـات و اصطاحات 
بانکـی بـه همـراه ترجمه انگلیسـی آن قرار داده شـده تا 
عـاوه بـر فهم اصطـاح بانکـی، با متـرادف انگلیسـی و 

بین المللـی آن نیـز آشـنا شـویم.
در ایـن نرم افـزار اصطاحـات بـا دو دسـته بندی بانکـی 
و حسـابداری قـرار گرفتـه اسـت کـه مطالعـه آن تاثیـر 
بسـزایی در افزایش سـطح معلومات بانکی و حسـابداری 
خواهـد داشـت و در جامعـه امـروزی کـه هـر لحظـه 
اسـتفاده از بانـک و بانکـداری الکترونیـک رو بـه افزایش 
اسـت می توانیـم راحت تـر بـا مسـائل مرتبـط برخـورد 

. ییم نما
تمـام  روی  اجـرا  و  نصـب  قابلیـت  برنامـه  ایـن 
سیسـتم عامل  های اندرویـد کـه از پلتفـرم 2.2 بـه بـاال 
اسـتفاده می کننـد را دارا اسـت. ایـن اپلیکیـش اندروید 
را می توانیـد از کافـه بـازار اندروید با قیمـت 700 تومان 
خریـداری کنید. در کافـه بازار لغـت "اصطاحات بانکی 
و حسـابداری" را جسـتجو نمـوده و بـا پرداخـت آناین 

اقـدام بـه نصـب کنید.

اصطالحات بانکی و حسابداری
برنامه های کاربردی اندروید

تاثیــر سیســتم عامل اندرويد در زندگــی روزمره در حال افزايش بوده و اســتفاده از 
اين سیســتم عامل می تواند در مديريت و برنامه ريزی صحیح شغلی تاثیر مثبتی داشته 
باشد. ريیس دفتر محترم استان فارس نسیم اسکندری، در چند شماره از ماهنامه هر 
ماه يک برنامه اندرويدی با کاربری مناســب جهت استفاده همکاران ايران کیش معرفی 
shiraz@ خواهــد کرد. ســواالت مرتبط با سیســتم عامل اندرويد را از طريــق ايمیل

kiccc.com با ايشان مطرح کنید.

 در این لغت نامه 
تمام کلمات و 
اصطالحات بانکی 
به همراه ترجمه 
انگلیسی آن 
قرار داده شده تا 
عالوه بر تفهیم 
اصطالح بانکی با 
مترادف انگلیسی 
و بین المللی آن 
نیز آشنا شویم

:منبع 
"Boost Your Direct Marketing Success with Prepaid Incentive Cards", a First Data white paper, 2013

يارياران 18
نشريه داخلی شرکت کارت اعتباری ايران کیش 

مقـالـه| شماره 49 | بهار 1393

در یک کمپین 
تبلیغاتی به 
روشنی مشخص 
کنید که چه نوع 
عکس العملی از 
مشتریان خود 
انتظار دارید 
و چه عملی 
کارت تشویقی 
مشتریان را 
فعال خواهد 
کرد؟

نسیم اسکندری
ريیس دفتر استان فارس
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تعامل سازنده  ATM ها و گوشی های هوشمند
آمــار منتشــر شــده از مرکز آمــار آمریکا نشــان می دهد که بــازار ATMهای 
 فیزیکــی در حــال کاهــش بــوده و این آمار با توســعه و اســتقرار سولوشــن 
ATMهای موبایلی هوشــمند که به کاربران امکان دریافت صورتحســاب، انجام 
پرداخت و غیره را از طریق موبایل  می دهد ممکن اســت با کاهش بیشتری همراه 

باشد.
سـازندگان اصلـی دسـتگاه های ATM اخیـرا تکنولـوژی ای را ارایـه کرده انـد کـه 
دسـتگاه های موبایـل را بـا عملکـرد ATM یکپارچـه می کنـد. ایـن سـازندگان 
از روش هـای مختلفـی بـرای انجـام و تاییـد تراکنـش بهـره می برنـد بـرای مثـال 
ممکـن اسـت موبایـل بـا اسـتفاده از تکنولـوژی GPS از موقعیت مکانی دسـتگاه 
موبایلـی کـه بـه ATM متصل می شـود، اطمینان یابد یا سیسـتم ها ممکن اسـت  
تراکنـش را بـا اسـتفاده از بارکـد یـا یـک کد عـددی انجـام دهند. اما هـدف همه 
روش هـا یکی اسـت: فراهـم کردن امـکان دریافت وجـه نقد ازATMهـا به صورت 

غیرتماسـی و ساده.      
کمپانـی دیگـری، نرم افزاری را توسـعه داده اسـت کـه به مشـتریان بانک ها امکان 
برداشـت پـول نقـد با اسـتفاده از گوشـی های موبایل و بـدون اسـتفاده از کارت را 
می دهـد. مشـتریان از برنامـه ای روی گوشـی های خـود اسـتفاده می کننـد که به 
حسـاب بانکـی آن هـا متصـل  می شـود. مشـتری پسـورد را وارد گوشـی موبایـل 
می کنـد تـا تراکنـش آغـاز شـود سـپس حسـاب خـود را انتخـاب کـرده و مقـدار 
وجـه نقـد را وارد می کنـد. یک کـد QR روی صفحه ATM  نمایش داده می شـود. 
مشـتری کـد را بـا گوشـی اسـکن می کنـد و دسـتگاه ATM وجـه نقـد را بیـرون 

می فرسـتد.
در ایـن روش مشـتری بـدون وارد کـردن PIN در دسـتگاه و در عـرض ١0 ثانیـه 
وجـه خـود را دریافـت می کنـد و در نهایـت یـک رسـید الکترونیـک بـه آدرس 
ایمیل مشـتری ارسـال می شـود. ایـن روش بدون نیاز بـه کارت به کاربـران امکان 

برداشـت وجـه نقـد را می دهد. 

کمپانـی دیگـری برنامه خـود را به گونه ای توسـعه داده اسـت که 
بـا اسـتفاده از بارکـد، تراکنش تایید می شـود. از نـکات قابل توجه 
ایـن نرم افزار این اسـت کـه نزدیک تریـن خودپـردازی را که قادر 
بـه پشـتیبانی ایـن نرم افـزار اسـت نشـان می دهـد زیـرا برخاف 
برنامـه ای کـه در بـاال بـه آن اشـاره شـد ایـن برنامـه کـد QR را 
در موبایـل نمایـش داده و دسـتگاه ATM بایسـتی دارای قابلیـت 
شناسـایی و اسـکن این کد باشـد. همچنین گوشـی های اندروید 
بـه جای اسـتفاده از کـد QR می توانند از NFC بهـره گیرند. الزم 
 POS دسـتگاه های ،ATM بـه ذکر اسـت عـاوه بـر دسـتگاه های

نیـز رفتـه رفته با ایـن تکنولـوژی یکپارچه می شـوند. 

خدمات توسعه یافته ATMها
موبایـل، آینـده سیسـتم بانکـداری را تغییـر داده اسـت این بدان 
معنـی اسـت کـه اکثـر تراکنش ها بـا موبایـل انجام خواهند شـد 
بنابرایـن تعامـل میـان گوشـی موبایـل بـا دسـتگاه ATM از یک 

ارتبـاط مسـتقیم فراتر خواهـد رفت.
بـرای مثـال مسـافران خـارج از کشـور می تواننـد ارز مـورد نظـر 
خـود را به صـورت آنایـن سـفارش داده و سـپس بـا اسـتفاده از 
 ATM دسـتگاه موبایـل بـرای تاییـد تراکنـش از طریـق دسـتگاه
مسـتقر در فـرودگاه نسـبت بـه دریافـت وجـه نقـد خـود اقـدام 
کننـد. تهیـه بلیـت بـرای مراکـز سـرگرمی و بلیت حمـل و نقل 
 ATM نیـز از دیگـر خدماتی اسـت کـه اخیـرا روی دسـتگاه های

فعال شـده اسـت.
توسـعه دهندگان نرم افزاری همواره در تاشـند تـا دریابند چگونه 
می تـوان کاربـری دسـتگاه ATM را توسـعه داد. اخیـرا کارتـی با 
نـام »Triton« تسـت شـده اسـت که بـه کاربران امـکان می دهد 

مبلـغ کارت هدیـه را با اسـتفاده از دسـتگاه ATM تعیین کنند.
تعامـل میـان ATM و موبایـل، پرداخت هـای فـرد بـه فـرد را نیز 
افزایـش داده اسـت. مشـتری مبلـغ پرداخـت و اطاعـات تماس 
گیرنـده را وارد نرم افـزار مربوطـه کـرده و ارسـال می کند سـپس 
گیرنـده یـک کـد یک بـار مصـرف دریافـت می کنـد کـه بـا وارد 
را  مربوطـه  وجـه  ATM می توانـد  در دسـتگاه  کـد  آن  کـردن 
دریافـت کند. این سـرویس می توانـد برای افرادی کـه در مخارج 
خـود و خانواده خود مقید و منضبط هسـتند بسـیار مفید باشـد. 

ATMها و غیربانکی ها

تعـداد کسـانی کـه در ایـاالت متحده آمریـکا به صورت سـنتی از 
خدمـات مالـی ماننـد انتقـال و جابه جایی پـول و منابـع اعتباری 
جایگزیـن اسـتفاده می کننـد بـه 60 میلیون نفر می رسـد. با یک 
گوشـی هوشـمند، مشـتریان یـک بانـک مجـازی در جیـب خود 
خواهند داشـت و در نتیجـه غیربانکی ها می تواننـد بدون مراجعه 

بـه بانک از خدمـات بانکی اسـتفاده کنند. 
ATMهـا بـا همراهـی گوشـی های موبایـل می تواننـد دسترسـی 
غیربانکـی بـه وجـه ذخیـره شـده در کارت هـای پیش پرداختـی 
ایجـاد کننـد که دقیقـا از نظر عملکـرد همان کارایـی کارت های 

اعتبـاری و نقـدی را دارنـد. در حقیقـت برخی موسسـات مالی از 
طریـق اسـتفاده از دسـتگاه های POS و ATM امـکان دسترسـی 
بـه سیسـتم های مالـی را بـرای غیربانکی هـا فراهم می کننـد.  به 
طـور مثـال یک خانـواده می تواند یـک مقدار مشـخص موجودی 
در کارت پیـش  پرداختـی ATM شـارژ کنـد سـپس هـر یـک از 
اعضـای خانـواده بـر حسـب نیـاز خـود از ATM وجـه مـورد نیاز 

خـود را برداشـت کنـد یـا از آن در شـبکه POS اسـتفاده کند.

تراکنش ها و ATM های غیرتماسی
پیوسـتن بـه اسـتاندارد EMV مسـتلزم فراهـم شـدنNFC روی 
دسـتگاه های POS و ATM اسـت. بـا توجـه بـه همه گیـر شـدن 
NFC بسـیاری از دسـتگاه ها بایسـتی برای فراهم کردن شـرایط 
تکنولـوژی  ایـن  بـا  سـخت افزاری  نظـر  از   ،NFC بـا  پرداخـت 
سـازگار شـوند. اگـر بخواهیم کمـی فراتر رویم تثبیـت تکنولوژی 
بـر روی دسـتگاه های POS و  ATM در حقیقـت  غیرتماسـی 

پایانـی اسـت بـرای کارت های پاسـتیکی. 
و  موبایـل  گوشـی های  میـان  دیگـری  تعاملـی  کانـال   NFC
ایـن  همه گیرشـدن  بـا  می کنـد.  فراهـم   ATM دسـتگاه های 
تکنولـوژی، کدهـای QR و PINهـای یک بـار مصـرف برچیـده 
خواهنـد شـد و مراحـل خوانـدن کدهـای تاییـد یـا وارد کـردن 

کدهـای دیجیتـال کاهـش خواهنـد یافـت. 
بـه تازگـی برخـی از بانک هـا دسـتگاه های ATM خـود را مجهـز 
بـه NFC کرده انـد. آن هـا اعـام کرده انـد کـه بـا تجهیـز ایـن 
دسـتگاه ها بـه NFC، کاربـران می تواننـد از تایید هویـت موبایلی 
نیـز بـه عنـوان آپشـن جدیـد اسـتفاده کننـد. بنابرایـن، ایـن 
دسـتگاه ها بـه کاربـران اجـازه می دهـد تـا از گوشـی های خود به 

عنـوان ابـزار تاییـد اسـتفاده کنند. 

نتیجه گیری
طبـق آنچـه در ایـن مقاله مرور شـد پیوند میـان ATM و موبایل 
می توانـد باعـث رونـق اسـتفاده از خدمـات ATMهـا شـود. ایـن 
پیونـد از طریـق تراکنش هـای غیرتماسـی و تکنولـوژی جدیـد 
و  توسـعه یافته  سـرویس های  غیربانکـی،  تراکنش هـای   ،NFC
صـورت  گوشـی ها  روی  بـر  نصـب  قابـل  حرفـه ای  برنامه هـای 
می پذیـرد. بـه نظر می رسـد بـزودی دسـتگاه های پذیـرش کارت 
ماننـد ATM و دسـتگاه های POS بـا توجه به گسـترش سیسـتم 
بانکـداری موبایلی و توسـعه تکنولوژی هایی مانند NFC بایسـتی 

بـه راه هـای ارتباطـی بـا گوشـی های موبایـل مجهز شـوند.
و در پایـان سـوالی کـه مطـرح می شـود این اسـت کـه آیا عمر 
کارت هـای پاسـتیکی بـه پایان رسـیده اسـت؟ آیـا درآینده ای 
نـه چنـدان دور دیگـر خبـری از کارت هـای متعـدد در کیـف 
پـول نخواهـد بـود؟ اگـر این چنین اسـت چـه الزامـات امنیتی 
برای گوشـی های موبایل و روش های جایگزین اندیشـیده شـده 
اسـت؟ در ماهنامه هـای بعـدی بـه ایـن سـواالت پاسـخ داده 

شـد.  خواهد 

چگونه تکنولوژی موبایلی
خدمات ATM ها را تغییر خواهد داد

علی رغــم افزايــش بانکداری و تجارت الکترونیک، پول نقد همچنان به عنوان يک فاکتور اساســی برای مشــتريان باقی 
مانده اســت. در حال حاضر اســتراتژی هايی در حال توسعه هستند که از تعامل میان دستگاه های متعلق به مشتريان و 
ATMها نهايت استفاده را می برند. به عنوان مثال ATMها با همراهی موبايل ها می توانند تکنولوژی پرداخت را برای 
مشــتريان بهبود بخشــند. به همین دلیل امروزه بانک ها در ايجاد همگرايی میان ATMها و کانال های موبايلی پیشــرو 
شــده اند. بنابراين الزم اســت شرکت های ســاخت و نصب دســتگاه های ATM نگاهی عمیق تر به تکنولوژی های جديد 

داشته باشند.

موبایل، آینده 
سیستم بانکداری 
را تغییر داده 
است این بدان 
معنی است که 
اکثر تراکنش ها 
با موبایل 
انجام خواهند 
شد بنابراین 
تعامل میان 
گوشی موبایل با 
 ATM دستگاه
از یک ارتباط 
مستقیم فراتر 
خواهد رفت
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کارشناس ارشد روابط عمومی و تبلیغات

“Five ways mobile technology will revolutionize ATMs”, 2013 Networld Media Group منبع : 
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تا شیراز
با سمند ایران کیش

در گردهمايــی مديران و معاونان شــرکت کارت اعتباری ايران کیش که پنجشــنبه 
28 فرورديــن 1393، در ســالن گلــزار هتل الله تهران برگزار شــد، قرعه کشــی 
طرح تشويقی پشــتیبان فعال نیز انجام و برنده خوش شانس يک دستگاه خودروی 
ســمند مشخص شــد.  طبق بسته تشــويقی پايان سال، میان ده پشــتیبان برتر با 
معیارهــای کارمزد، درصد پايانه های فاقد تراکنش و کارمزد ســاير پشــتیبانان آن 
دفتر، قرعه کشی يک دستگاه خودروی سمند و میان 21 پشتیبان برتر، قرعه کشی 
چهار عدد تبلت انجام شــد. همچنین طبق تعهدات جشــنواره پشــتیبان برتر مقرر 
شده بود مبلغ چهار میلیون تومان به دفتری که پشتیبان آن برنده سمند می شود، 
اهدا شود. اين هديه با توجه به انتخاب آقای “سید حامد سجاديان“ به دفتر استان 

فارس اهدا شد.  

سجادیان 
با حضور در 
دفتر روابط 
عمومی شرکت 
اظهارداشت: 
»در بدو ورود به 
شرکت، وقتی تازه 
استخدام شده 
بودم، می شنیدم 
که ما یک 
خانواده هستیم 
بنابراین همیشه 
برای موفقیت 
شرکت تالش 
می کردم.«

نفر برگزیده جشـنواره طرح تشـویقی 
پشـتیبان فعـال شـرکت کارت اعتباری 
ایـران کیش، روز دوشـنبه 2٩ اردیبهشـت 
مـاه، بـا حضـور در دفتـر شـرکت در تهـران، 

ییچ  محتـرم سو مدیرعامـل  از  را  سـمند  خـودروی 
شـرکت دریافت کرد. گفـت و گوی صمیمانه ای 
بـا ایـن پذیرنده خوش شـانس صورت گرفته اسـت کـه مطالعه 

آن خالـی از لطف نیسـت.
سـجادیان بـا حضـور در دفتر روابط عمومی شـرکت 
اظهارداشـت: »در بـدو ورود بـه شـرکت، وقتی تازه 
یـک  مـا  کـه  می شـنیدم  بـودم،  شـده  اسـتخدام 
خانـواده هسـتیم بنابرایـن همیشـه بـرای موفقیـت 

شـرکت تـاش می کـردم.«

س: چطـور از طرح جشـنواره پشـتیبان فعال شـرکت 
شـدید؟ مطلع 

سـجادیان: خبـر برگـزاری جشـنواره را رییـس دفتـر فـارس 
اعـام کـرد و از همـان روز مـن و بقیـه همـکاران تاشـمان را 

بیشـتر کردیـم تـا شـاید برنـده جایـزه اصلـی باشـیم.

بنابرایـن بایـد قبـول کرد کـه برگـزاری جشـنواره در 
ایجـاد انگیـزه بـرای همـکاران موثـر بوده اسـت؟

سـجادیان: صـد در صـد موثـر بـوده و امیـدوارم جشـنواره های 
مشـابه بـا پرداخت جایـزه یـا کارمزد ادامـه پیدا کنـد. فعالیت 
همـکاران اسـتان فـارس در ایـن جشـنواره و البتـه جشـنواره 

خانـواده ایـران کیـش بسـیار خـوب بود.

نحـوه  داریـد،  پذیرنـدگان  بـا  کـه  ارتباطـی  طـی 
اطالع رسـانی جشـنواره بـه ایشـان را چگونـه دیدید؟
سـجادیان: اسـتفاده از پیـام کوتـاه بـرای اطـاع رسـانی کار 
مثبتـی اسـت. شـاید تعـداد انگشـت شـماری از پذیرنـدگان از 
دریافـت پیامک هـا ناراضـی باشـند امـا اغلـب آنها از ایـن اقدام 

اسـتقبال کرده انـد و تماس هـای دفتـر کمتـر شـده اسـت.

آیـا این درسـت اسـت کـه سرکشـی پشـتیبان باعث 
ناراحتـی پذیرنـده و بـه نوعی مزاحمت برای کسـب 

است؟ وی 
سـجادیان: در بـازار رقابتـی امـروز هـر چـه بـه پذیرنـده 
از  صرفنظـر  بنابرایـن  هسـتی  برنـده  باشـی،  نزدیک تـر 
و  چـه سرکشـی  هـر  پذیرنـدگان،  معـدود  تعـداد  یـک 
PM بیشـتر باشـد، مشـکل خرابـی و تامیـن رول کمتـر 
عمـل  ترتیـب  همیـن  بـه  مـا  رقیـب  بانک هـای  می شـود. 
می کننـد و اغلـب پذیرنـدگان هـم سرکشـی مرتـب را ترجیـح 
می دهنـد. تجربـه مـا در زمسـتان ٩2 کـه یـک بـار بـه خاطـر 
توزیـع برگه هـای شـاپرک و یک بـار هم PM داشـتیم، همین 
را ثابـت می کنـد امـا توجـه بـه ایـن نکتـه هـم ضروری اسـت 

کـه اسـتان ها و مناطـق یا اصنـاف مختلـف، نیازهـای مختلفی 
دارنـد. بنابرایـن اگـر هر اسـتانی خـودش بتواند تصمیـم بگیرد 
بهتـر اسـت چـون بعضـی پذیرنده ها به سرکشـی هفتـه ای یک 
بـار نیـاز دارنـد و بـرای بعضی هـم دو مـاه یک بار کافی اسـت.

کـه  پذیرنـدگان  تشـویقی  طرح هـای  جشـنواره  آیـا 
اولیـن تجربـه ایـران کیـش بـود، تاثیـر مثبتـی روی 

داشـت؟ پذیرنـدگان شـما 
سـجادیان: تصـور اغلـب پذیرنده هـا ایـن اسـت کـه مجموعـه 
ایـن قرعـه کشـی ها کـه توسـط هـر سـازمانی انجـام می شـود 
دروغ اسـت ولـی پشـتیبان می توانـد ایـن تصور را عـوض کند. 
بعـد از توزیـع جوایـز، وقتـی پذیرنده هـا سـراغ قرعه کشـی را 
می گرفتنـد، بـه آنهـا می گفتـم کـه کـدام پذیرنـده جایـزه اش 
را دریافـت کـرده و چـون همدیگـر را می شناسـند، حـاال دیگر 

صحـت جشـنواره و جوایـز را بـاور کرده انـد.

بـه نظر شـما راهـکار ما بـرای بهبـود خدمـات و جلب 
رضایـت هرچـه بیشـتر پذیرنـدگان چه باید باشـد؟

سـجادیان: بعـد از اجرایـی شـدن واریزهـا طبـق سـیکل پایـا، 
مشـکل اساسـی و مـورد اعتراض پذیرندگان تاخیـر و بی نظمی 
در واریـز وجـوه اسـت و پایانه هـای مختلـف را بـا هـم مقایسـه 
می کننـد. ایـن تاخیرهـا باعـث بی اعتمـادی شـده و بـه کـم 
شـدن تراکنش هـا منجـر شـده یـا خواهـد شـد. در حالـی کـه 
بایـد بـرای تامیـن انتظاراتی مثـل انتقال وجه تـاش کرد، االن 

واریـز منظـم وجـه دغدغـه اصلـی پذیرندگان اسـت.

سخن آخر، پیشنهاد، انتقاد، راهکار؟
سـجادیان: مـن بـه ایـن بـاور رسـیده ام کـه اگـر دسـتگاه های 
کارتخـوان نباشـد، کار مـا هم رونقـی نـدارد و روی زندگی مان 
تاثیـر خواهـد داشـت بنابرایـن مـن هم مثل سـایر پشـتیبان ها 
از صـد در صـد تـوان و جسـمم بـرای کارم هزینـه کـرده ام. 
پشـتیبان مثل سـربازی اسـت که هر کاری به دسـتور فرمانده 
انجـام می دهـد بنابراین فقط کافی اسـت شـرکت راهـکار الزم 
بـرای موفقیـت و نیـل بـه اهدافـش ارایـه کنـد تـا همـه بـرای 

تحقـق آن تـاش کنند. 
سـرکار  فرجپـور،  خانـم  سـرکار  همچنیـن  همایـش  ایـن  در 
خانـم منتظـری، سـرکار خانـم چیت سـاز و جناب آقای نسـیم 
اسـکندری بـه عنـوان چهـار رییـس دفتـر برتـر سـال ٩2 و 
آقایـان هـادی عبـداهلل زاده از فـارس، داوود قربانـی از تهـران، 
غامحسـین حسـنپور از هرمزگان و مهدی امیدی از خوزستان 
بـه عنـوان پرتاش ترین و برترین همکاران پشـتیبانی در سـال 
گذشـته، بـا اهـدای لـوح تقدیـر و یـک دسـتگاه تبلـت مـورد 
تقدیـر قـرار گرفتنـد. ضمـن تبریـک بـه همه ایـن عزیـزان، از 
همـه پشـتیبانانی کـه در طـول ایـن طـرح حامـی ایران کیـش 
بودنـد تشـکر کـرده و امیدواریـم در طرح هـای آتـی یکـی از 

برنـدگان خوش شـانس مـا باشـند.
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Wallet

کیف پول؛

 WIMAX 
یـک شـبکه بی سـیم بـرای اتصال بـه اینترنت پس از Dial-Up ،XDSL،Wi-Fi اسـت. وایمکس سیسـتم دیجیتال ارتباط بی سـیم اسـت 
کـه بـا اسـتفاده از منطقه وسـیع پوشـش دکل های وایمکـس، کل مناطق راهبردی را پوشـش می دهـد. از مزیت های اصلـی وایمکس می توان 

بـه امنیـت بـاال برای انتقـال اطاعات و ارایـه خدمات ارزش افزوده اشـاره کرد.

  
   Wire Transfer

دستورالعملی برای انتقال وجوه پرداخت میان موسسات مالی

 
  WireLess
بی سـیم؛ هـر کارت خـوان بانکـی کـه بـا ایـن صفت مشـخص می شـود نوعی کارت خوان اسـت کـه می توانـد از طریـق شـبکه Wi-Fi به یک 

شـبکه محلی وصل شـود. 

 
 Withdraw

برداشت وجه؛

 
 Windows Open Source Architecture
بسـته نرم افزاری ارایه شـده از سـوی شـرکت مایکروسـافت برای تعریف و شناسـاندن قطعات سـخت افزاری الکترومکانیکی در ویندوز؛ امروزه 

بـه کمـک این واسـط نرم افزار، قطعـات الکترومکانیکی دسـتگاه خودپرداز برای سیسـتم عامل آن تعریف می شـود.

 
 Digital Subscriber Line
نوعـی تکنیـک انتقـال پرسـرعت اطاعـات روی زوج سـیم های مسـی اسـت. ایـن زوج سـیم ها از قبـل بابـت شـبکه تلفـن PSTN1 موجود 
 ADSL .در انـواع مختلفی اسـت DSL می توانـد اطاعـات را بـا سـرعت باالیـی روی آن انتقـال دهـد. تکنیک ،DSL بـوده و تکنیک هـای

کـه کاربـرد خانگـی آن اسـت اشـاره به پهنـای باند نامتقـارن ارسـال و دریافت اطاعـات دارد. 

دانستنی های 
صنعت  پرداخت الکترونیک

چگونه 
مدیر خود را  مدیریت کنیم؟

بر فشار روحی غلبه کنید
فشـار روحـی، اغلـب نشـانه ای از تعـارض بالقـوه ای اسـت که به خوبی به آن پرداخته نشـده اسـت. توانایی تشـخیص نشـانه های فشـار روحی 
در شـما یـا مدیرتـان ایـن امـکان را فراهم می سـازد که پیـش از تبدیل شـدن اضطراب به مشـکلی که نتایـج کارتان را مخـدوش کند، عوامل 

و موجبـات آن را شناسـایی و بـر ان غلبه کنید.

نشانه ها را شناسایی کنید.
تاخیـر پی در پـی بـرای حضـور در محـل کار، فراموشـکار شـدن، ناتوانـی و ضعـف در تصمیم گیـری و بی توجهـی نسـبت بـه وضعیـت ظاهـر، 
نشـانه های رفتـاری اضطـراب و فشـار روحـی بـه شـمار می رونـد. نشـانه های هیجانـی و عاطفـی ایـن حالـت نیـز شـامل مـواردی همچـون 
عصبانیـت، نگرانـی و تـرس اسـت کـه می توانـد منجـر بـه تـرک روابـط بـا دیگـران در محیـط کار شـود. فشـار روحـی، اغلـب می توانـد آثار 
جسـمانی، همچـون احسـاس درد در پشـت یـا گـردن و زخم هایـی در صـورت یـا بـدن نیـز در پـی داشـته باشـد. گرچـه همـه این نشـانه ها 
می تواننـد ناشـی از مشـکات ناخواسـته و نامربـوط باشـند اما هرگاه شـاهد تعـدادی از آن ها بـه طور همزمـان در خودتان و مدیرتان باشـید، 

اضطـراب می توانـد بـه عنـوان یـک علـت احتمالـی مدنظر قـرار گیرد.

علت ها را کشف کنید
تعـارض در محیـط کار می توانـد موجـب اضطـراب شـود و اضطـراب در سـطح باال نیز ممکن اسـت زمینه سـاز تعـارض باشـد. مدیرتان ممکن 
اسـت انتظـارات بیـش از حـد از شـما داشـته باشـد. این امـر می تواند بـه روابط شـما و کیفیت کارتـان لطمه بزند. ایـن امکان نیـز وجود دارد 
کـه مدیرتـان اجـازه هیـچ نـوع کنترلـی بـر جـدول کارها یـا مطرح کـردن پیشـنهادی را به شـما ندهـد و احسـاس کنید کـه نادیـده گرفته 
می شـوید و از مهارت هـای شـما اسـتفاده ای نمی شـود. چنیـن موقعیتـی نیـز می توانـد موجب فشـار روحی شـود. اگـر احسـاس می کنید که 
اضطـراب، عملکردتـان را تضعیـف می کنـد و آینـده شـما را بـه خطـر می اندازد، پیـش از آن که چنیـن اوضاعی شـما را از پـای درآورد، قضیه 

را بـا مدیرتان در میـان بگذارید.

منبع: آزبرن، کریستینا )1388(، چگونه مدیر خود را اداره کنید، 
مترجم علی فروزفر، نشر مبلغان
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چوپانـی گلـه را بـه صحـرا بـرد و بـه درخـت گـردوی تنومنـدی رسـید. از آن بـاال رفـت و بـه چیـدن گردو مشـغول شـد که ناگهـان گردباد سـختی 
در گرفـت، خواسـت فـرود آیـد، ترسـید. بـاد شـاخه ای را کـه چوپـان روی آن بـود بـه ایـن طرف و آن طـرف می بـرد. دید نزدیک اسـت کـه بیفتد و 
دسـت و پایـش بشـکند. در حـال مسـتاصل شـد... از دور بقعـه امامزاده ای را دیـد و گفت: »ای امـام زاده گله ام نذر تـو، از درخت سـالم پایین بیایم.«
 قـدری بـاد سـاکت شـد و چوپـان بـه شـاخه قوی تـری دسـت زد و جـای پایی پیـدا کرده و خـود را محکـم گرفـت. گفت: »ای امـام زاده خـدا راضی 
نمی شـود کـه زن و بچـه مـن بیچـاره، از تنگـی و خـواری بمیرنـد و تـو همـه گلـه را صاحـب شـوی... نصـف گله را بـه تو می دهـم و نصفی هـم برای 

خودم.«
قـدری پاییـن تـر آمـد. وقتـی کـه نزدیک تنـه درخت رسـید گفت: »ای امـام زاده نصـف گله را چطـور نگهـداری می کنی؟ آن هـا را خـودم نگهداری 

می کنـم در عـوض کشـک و پشـم نصـف گلـه را به تـو می دهم.«
 وقتی کمی پایین تر آمد گفت: »باالخره چوپان هم که بی مزد نمی شود. کشکش مال تو، پشمش مال من به عنوان دستمزد.«

 وقتـی باقـی تنـه را ُسـرخورد و پایـش بـه زمین رسـید نگاهـی به گنبد امامـزاده انداخت و گفت: »مرد حسـابی چه کشـکی چه پشـمی؟ مـا از هول 
خودمـان یـک غلطی کردیـم، غلط زیـادی که جریمـه ندارد.«

 
احمد شاملو  
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برگزاری مسابقه دوستانه 
تیم والیبال ایران کیش مقابل بانک رفاه کارگران

معجزه والیبالیست های ایرانی؛ 
کسب رتبه چهارم جهان
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27 دیدگاه

ایران کیش:3 
بانک رفاه کارگران:1 

روز یک شنبه مورخ ٩3/2/2٨ مسابقه ای دوستانه میان تیم والیبال شرکت کارت اعتباری ایران کیش و بانک رفاه کارگران استان فارس با حضور تعدادی 
از تماشاگران و با میزبانی بانک رفاه در سالن ورزشی شهید سلطانی شیراز برگزار شد که با برتری 3 بر ١ شرکت ایران کیش همراه بود.

این مسابقه در راستای تداوم همکاری و تعامل فی مابین بانک و شرکت برگزار و مقرر شد هر ماه یک مسابقه دوستانه بین این دو تیم برگزار شود.
امید است در آینده ای نزدیک و با حمایت مسووالن، مسابقات در سطح ملی برگزار و نتایج آن به اطاع عموم برسد.   

تیم ملی ایران با پیروزی 3 بر یک 
مقابــل برزیل، بــرای اولین بار به 
جمع چهار تیــم برتر لیگ جهانی 
والیبــال صعود کرد؛  ســایت های 
بین المللی از صعود ایران به مرحله 
نیمه  نهایی بــه عنوان یک معجزه 
یاد کردنــد. ایران کیش این صعود 
تاریخــی را بــه همــه هم وطنان 
تبریک گفته و تــداوم موفقیت ها 
را بــرای تیم ملی والیبــال ایران 

آرزومند است.



يارياران 28
نشريه داخلی شرکت کارت اعتباری ايران کیش 

ایرانکیش| شماره 49 | بهار 1393 يارياران 28
نشريه داخلی شرکت کارت اعتباری ايران کیش 

| شماره 49 | بهار 1393

آقـای عبدالوحیـد مازهـی، جنـاب آقـای میثـم لقمان نیـا، جنـاب آقـای محمد حسـن غامـزاده، جنـاب آقـای نسـاء رحمانـی، سـرکار خانم سـیده سـمیه رادمنش، سـرکار خانـم بتول جهانشـاهی جواران، سـرکار خانم تولد جنـاب  جهان شـیر،  حسـین  آقـای  شـادباش ها جنـاب آقـای علیرضا فرزان پـور، جناب آقـای مرتضی آقـای علـی زارع، جنـاب آقـای مرتضی لشـکربلوکی، حرفـت، جنـاب آقـای سـید  مهـدی سـجادی، جناب محمد جـواد عوض پـور ناصر آبـاد، جناب آقـای روح اهلل جنـاب  صمیمانه تریـن  تقدیـم  بـا  شـادي هاي به یمـن تولـد فرشـته کوچکتـان، آرزومندیم اربابـی،  از  سرشـار  زندگیتـان  لحظـات 
باد.   پـردوام 

آقـای علـی ازدواج نرگـس صفیلـی، جنـاب  مهـدی فریورپـور، جنـاب آقـای یوسـف محسـنی راد، جنـاب سـرکار خانـم  آقـای  جنـاب  فـرد،  امیـدی  مهـدی  شـادکامی قریـن تمامـی روزهـای زندگی تـان سـرخ پیوندتـان را تبریک گفتـه و آرزو داریم جالـی فراهانـی، بـا تقدیـم هـزاران شـاخه گل آقـای 
. د با

محتـرم انتصاب )معاونـت  هادی پـور  احمـد  آقـای  روزافـزون خواسـتاریم.طرح وبرنامـه(، انتصـاب شـما را تبریـک گفتـه و جنـاب  موفقیـت  برایتـان 

)کارشـناس ارتقا طوسـی  قنـادان  علیرضـا  اقـای  تبریـک گفتـه و برایتـان موفقیـت روزافـزون مسـئول واحـد فنـاوری اطاعـات(، ارتقاي شـما را جنـاب 
خواسـتاریم.

خانوادهاریانکیش






