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نسل جدید خودپرداز های غیربانکی در راه است
مدیرعامـل شـرکت ایران ارقام از بررسـی طرح نسـل جدیـد خودپرداز ها 
بـا نظـارت بانـک مرکـزی خبـر داد و گفـت: «بـر اسـاس ایـن طـرح 
خودپرداز هـای غیـر بانکـی فعال می شـوند.» امیرحسـین فتاحـی افزود: 
«ایـن مـدل جدید بـه دنبال ارائه خدمات هوشـمند اسـت تا شـرکت های 
غیربانکـی، بتواننـد سـرویس هایی کـه در بانـک انجـام می شـود را هـم 
ارائـه کننـد.» او ادامـه داد: «بـه عنـوان نمونـه اجـرای شـبکه مسـتقل 
خودپـرداز جـدا از بانک، یـک نمونه از طرح هـا در این زمینه اسـت که در 
دنیا یک مدل شـناخته شـده اسـت و مـا می توانیـم نظـارِت خودپرداز ها، 
سـرویس دهی، حمل ونقـل پـول و... را در ایـن بخـش دنبـال کنیـم و در 
حـال حاضـر تحقـق این مـوارد تحت نظـارت بانـک مرکزی، در دسـتور 
کار اسـت.» فتاحـی در ادامـه می افزایـد: «ایـن طرح می توانـد کمک کند 
کـه به نوعـی خدمـات حرفه ای تر بانکـی، خارج از شـبکه بانکی کشـور، 
بـه وسـیله شـرکت های فعـال در ایـن عرصـه ارائه شـود و ایـن موضوع 
کمـک می کنـد کـه بانک هـا از حـوزه اجـرای صـرف بسـیاری از امـور 
خـارج شـوند تـا بتواننـد بـه کار اصلی خـود که می تـوان گفـت مدیریت 
داده هـای بـا ارزش بانکـی اسـت، بپردازنـد. البتـه در این زمینه بـا بانک 
ملـی در مدیریـت مناسـب داده هـا همکاری هایـی انجام شـده تـا بانک 
بتوانـد در تشـخیص سـرویس های مناسـب تر بـرای مشـتریان اقدامات 
«مباحـث  گفـت:  ارقـام  ایـران  مدیرعامـل  باشـد.»  داشـته  دقیق تـری 
مربـوط به مدیریـت داده ها، تأثیـرات هزینـه ای، بازاریابی، رفتارشناسـی 
بـا  مطابـق  سـرویس هایی  طراحـی  و  جامعـه  نیازسـنجی  مشـتریان، 
نیاز هـای روز مـردم، نه صرفـاً آن چیزی اسـت که خود بانـک به صورت 
یکطرفـه طراحـی و ارائـه کند بلکـه از حداقل کار هایی اسـت کـه در دنیا 
در زمینـه هوشمند سـازی نظام هـای پرداخت، انجـام می شـود.» او ادامه 
داد: «بـه طـور قطـع، همه باید تـالش کنند که بـه این سـمت بروند ولی 

بـه نظر می رسـد فاصله بانکـداری در ایران بـا نظام های نویـن پرداخت، 
نظام هـای  هوشمند سـازی  در  کـه  دیگـری  نکتـه  اسـت.  زیـاد  اندکـی 
پرداخـت و بانکـی تأثیـر عمیقی دارد این اسـت که شـبکه بانکی کشـور 
بایـد از اجـرای بسـیاری از کار هـا فـارغ شـود.» او بابیـان این کـه، زمانی 
کـه زیرسـاخت ها در حـوزه بانکـداری الکترونیـک کامل تـر می شـود به 
همـان نسـبت نیـز، سـرعت گردش پـول باالتـر مـی رود، اظهار داشـت: 
«ایـن موضوع نشـان می دهد که وقتـی در بانکـداری الکترونیک گردش 
پـول تریلیـون تومانـی اتفاق می افتـد؛ یعنی زیرسـاخت ها فراهم شـده و 
مـا در سـال های گذشـته، ایـن ظرفیت هـا را نداشـتیم و امـروز بـه دلیل 
کامل تـر شـدن زیرسـاخت ها، سـرعت گـردش پول هـم افزایـش یافته 
اسـت.» فتاحی خاطرنشـان کـرد: «نکته دیگر این اسـت که چـون کار ها 
از طریـق بانک هـا انجـام می شـوند از آن سـو داده هـا و آمار هـا نیـز بـه 
صـورت شـفاف قابل دسـتیابی و اسـتخراج اسـت و قبـاًل، چـون از کانال 
بانک هـا نبـود و ابزار های بانکی وجود نداشـت، شـفافیتی نیز نداشـتیم.» 
او گفـت: «منظـور این اسـت کاری کـه شـرکت های پرداخـت می توانند 
در ایـن نقل وانتقـال وجـوه انجـام دهنـد ایـن اسـت کـه مـا بـه عنـوان 
شـرکت های فعـال، در حـوزه خدمـات پولـی و بانکـی تـالش کنیـم که 
زیرسـاخت های مناسـب بـا هزینه هـای کمتـر، ایجـاد شـود کـه کمـک 
می کنـد تـا بانک ها نیـز بتواننـد هزینه تمام شـده پول را کاهـش دهند و 
زمانـی کـه بانک به عنـوان مدیـر نقل وانتقال پـول در این بخـش هزینه 
کمتـری داشـته باشـد می توانـد هزینـه مصـرف پـول و تزریـق آن بـه 
جامعـه را نیـز ارزان تـر دنبـال کنـد. در این بخش مـا به عنوان شـریکان 
بانک هـا می توانیـم یـک بازیگـر فعال باشـیم کـه بتوانیم به این شـبکه 
کـه بخـش مهمـی از هزینه ها، در حـوزه عملیـات خدمـات الکترونیک و 

هوشـمند اسـت را کاهـش دهیـم و مناسب سـازی کنیم.» .

J    سـالم بایت، اگر امـکان دارد آمـوزش دهید که چگونه 
می تـوان آیفـون را به رایانـه متصل کرد؟

در ابتـدا شـما نیـاز بـه نرم افـزار ITunes داریـد کـه آن را می توانیـد از 
کنیـد.  نصـب  و  دریافـت  گـوگل  در  سـاده  جسـت وجوی  یـک  طریـق 
نرم افـزار Itunes یـک اپلیکیشـن ارتباطی بـرای کاربران سیسـتم عامل 
IOS می باشـد و بـه شـما ایـن امـکان را می دهد تـا فایل های خـود را در 

پلتفرم  هـای مختلـف جابه جا کنید و حتـی امکان پخش انـواع فایل  های 
صوتـی تصویـری را بـا پسـوند های مختلـف برای شـما فراهـم می کند.
همچنیـن می توانیـد با داشـتن یـک کارت PayPal اپلیکیشـن  هایی که 
بـا Apple ID نمی تـوان دانلـود کـرد را خریداری کنید. حـال که مطمئن 
شـدید از آخریـن نسـخه نرم افـزار اسـتفاده می کنیـد موبایـل یـا آی پـد 
خـود را توسـط یـک سـیم لینک بـه رایانـه وصـل کنیـد. بعـد از این که 
 Trust بـه رایانـه متصـل شـدید پیغامـی از طـرف نرم افـزار بـا محتـوای
This Computer بـرای شـما ارسـال می شـود و بـه ایـن معنا می باشـد 

کـه آیـا می خواهیـد به ایـن رایانـه اعتمـاد کنیـد؟ در نظر داشـته باشـید 
کـه اگـر بـر روی گزینـه Yes کلیـک کنید تمام اطالعات شـخصی شـما 
از تبلـت یا گوشـی به Itunes ارسـال می شـود و بعـد از آن قـادر خواهید 
بـود تـا بـه اطالعـات خـود در لـپ تـاپ دسترسـی داشـته باشـید..بعد از 
این کـه بـر روی گزینـه Yes کلیک کردیـم تصویری نمایان می شـود که 
بـا انتخـاب بخـش مشـخص شـده در تصویر شـما وارد گوشـی یـا تبلت 
می شـوید ولـی اگـر بـه هـر دلیلـی بـر روی گزینـه Dont Trust کلیک 
کنیـد محتـوای دسـتگاه بـا لـپ تـاپ بـه اشـتراک گذاشـته نمی شـود و 
بـرای اتصـال دوبـاره باید یک بـار سـیم USB را از موبایل بیرون کشـیده 
و دوبـاره وصـل کنیـد تـا مجـددا پیغـام Trust This Computer بـرای 
شـما ظاهـر شـود. به طـور کلی بایـد گفت که معمـوال گوشـی  ها و دیگر 
گجت  هایـی کـه از سیسـتم عامـل iOS اسـتفاده می کننـد، در برقـراری 
نشـان  خـود  از  ناسـازگاری  کمـی  عامل  هـا  سیسـتم  دیگـر  بـا  ارتبـاط 

می دهنـد و دردسـر های خـاص خودشـان را دارنـد.

یادداشت

پرسشوپاسخسختافزار
VGA Card

1،190،000XFX 5450 1GB
1،580،000XFX 5450 2GB
1،970،000Geforce GT 730 2GB

2،980،000GV-N730-2GI
5،350،000GV-N75TOC-2GI

Monitor
3،650،000BENQ 20 DL2020
3،690،000LG 20M37
3،940،000Samsung S20
4،640،000Asus VX207NE
5،300،000Dell E1914H

MainBoard

6،750،000GA-Z170X-Gaming 3
5،650،000GA-Z170-HD3
4،700،000GA-H170-HD3
3،500،000GA-P110-D3
3،350،000GA-H110M-S2PH

CPU
1،260،000A4 3400
2،600،000Pentium G3250
4،320،000Core i3-6100
7،360،000Core i5-6400
13،550،000Core i7-6700K

Ram
1،170،000KingMax 4GB DDR3 1600
1،890،000KingMax 8GB DDR3 1600
1،190،000KingMax 4GB DDR4 2400
1،900،000KingMax 8GB DDR4 2400
4،260،000Geil 16GB DDR4 2400

Hard
2،150،0001TB SATA3 WD 64MB Blue
2،330،0001TB SATA3 WD 64MB Perpule
3،260،0002TB SATA3 WD 64MB
4،990،0004TB SATA3 WD 64MB Blue
1،380،000320GB SATA3 WD 8MB-Notebook


