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بی تردید شرکت های پرداخت با توجه به تغییر 
و تحــوالت باید بتوانند همواره ســرویس های 
جدید، متنوع و خالقانه تر را در قالب پرداخت به 
مردم ارائه دهند تا راه حلی سهل تر برای زندگی 

روزمره مردم فراهم کنند.
از اینرو ایران کیش نیز همواره ســعی کرده تا 
در راستای ارائه خدمات نوین و کاربردی جهت 
ایجاد انگیزه هرچه بیشــتر میان پذیرندگان و 
کاربران محصوالتش،  با ارائه طرح های مختلف، 
آن هــا را با خدمات جدیدتر خود آشــنا کند و 
البته اصل رضایتمندی مشتری را بعضا با در نظر 
گرفتن اهدای جوایز یا اقدامات انگیزشی نیز در 
نظر بگیرد. در این راســتا دو طرح  شارژبیمه و 
جشــنواره پاییزی فروش و پرداخت قبض طی 

هفته های گذشته اجرایی شده است . 

*شارژ بیمه 
امروز ایران کیش توانسته تا تحول ساختارگرا داشته باشد و با 
محصول شارژ بیمه فضای بسته بیمه را با کمک اکوسیستم 
ایران کیش و پات الیف بشکند آن هم در شرایطی که قطعا 

تحول در فضای بیمه کار بسیار مشکلی است.
 ایران کیش در ادامه محصول پات الیف به این نتیجه رسیدکه 
می شــود ارتباط جذابی بین"پی تک" و "اینشورتک" رقم 
زند و چه بسا در آینده ارتباط بین "لند تک"، "پی تک" و 

"اینشورتک" را نیز داشته باشیم .
اکوسیستم ایران کیش و پات الیف به واسطه توسعه بازاری 

که در اکوسیستم بانکی کشور، B2B و B2C رقم خورده، 
توانســت پایه گذاری های فرهنگ اینشــورتکی و فروش 
محصوالت اینشــورتک را شکل دهد. این در حالی است که 
چندی پیش نیز محصول شــارژ بیمه و بیمه موبایل بیمه 
تجارت نو با همکاری ایران کیش و پات الیف رونمایی شد. 
خرید این ســرویس ها از این پــس از طریق USSD ایران 
کیش و به زودی به وسیله  اپلیکیشن پات الیف میسر است. 
 در طرح شارژ بیمه هر یک از کاربران از طریق # 788 * در 
هنگام خرید شارژ عالوه بر امکان خرید شارژ معمولی، گزینه 

خرید شارژ + بیمه را نیز می توانند رویت کنند.
 در صورت انتخاب این گزینه، عالوه بر شارژ تلفن همراه به 

میزان مبلــغ دلخواه در لحظه خرید، بیمه ای 
هفت روزه با تامین پوشش خطرهای حوادث 
)فوت و هزینه های پزشــکی ناشی از حادثه( 
پس از 24 ساعت برای آن ها  فعال می شود. 
در آینده این موضوع از طریق اپلیکیشن پات 

الیف نیز قابل دسترس خواهد بود.  

*جشنواره فروش شارژ و پرداخت قبض
طــرح دیگر طرح جشــنواره فروش شــارژ و 
پرداخــت  قبض برای ترغیــب پذیرندگان و 
ایجاد انگیزه بیشــتر آن ها جهت خرید شارژ 
و پرداخت قبض از پایانه های فروشگاهی ایران 
کیش بــود. دراین طرح تصمیــم به برگزاری 
کمپینی سه ماهه )از مهر الی آذر( گرفته شد. 
بــا توجه به عملکرد شــش ماهه  اول ســال 
پذیرندگان، به ازای هر 5 تراکنش 1 شــانس 
در نظر گرفته شد. پس از اطالع رسانی  های الزم، کمپین از 
ابتدای مهر ماه آغاز شد .  قرعه کشی این جشنواره آخرهر 
ماه با نظارت واحد بازرســی و همکاری واحد روابط عمومی 

صورت میپذیرد.
این در حالی اســت که در کنار برگزاری جشــنواره فروش 
شارژ وپرداخت قبض در راستای عمومی سازی هرچه بیشتر 
اپلیکیشــن  پات الیف و رشــد نصب آن، بخش اعظمی از 
جوایز به شــارژ کیف پول )پی پات( اختصاص داده شــده 
که جوایز شامل شــارژ کیف پول برای 1400 نفر به مبلغ 

500هزار ریال و 6 دستگاه تلفن همراه هوشمند است. 

دســتگاه وب کیوســک ایران کیش در مجتمع تفریحی 
هیرلند اردبیل و با حضور شهردار، بخشدارو رئیس شورای 
شهر شهرستان هیر، مدیر شعب بانک تجارت استان اردبیل 
و مدیرعامل و هیئت مدیره مجتمع هیرلند رونمایی شد .       
با وجود دســتگاه وب کیوسک این شرکت نیازی به حضور 
متصــدی و کاربر برای خرید بلیط و .... نیســت و با منوی 
طراحی شده آسان و کامل آن کلیه امور مربوط به فروش و 

صدور فیش و بلیط توسط دستگاه انجام می گیرد.
دستگاه وب کیوسک ایران کیش با شیوع کرونا بسیار مورد 
توجه صنوف خاص مانند رستوران ها، فست فودها،همینطور  
مجتمع های تفریحی، شهربازی ها، داروخانه و سایر صنوف 

مرتبط قرار گرفته است. 
دفتر اردبیل با همکاری مجتمع تفریحی هیرلند که با پل 

شیشــه ای قوس دار خود در 20 کیلومتری ورودی اردبیل 
از طرف جاده تهران اردبیل واقع شده است موفق به نصب 
وب کیوسک شده اســت. این مجتمع در روزهای تعطیل 
به خاطر موقعیت جغرافیایی خاصی که دارد روزانه رکورد 
تراکنش چندین هزار عددی آن هم در ایام محدودیت های 
کرونایی داشــته و با نصب وب کیوسک ایران کیش، امکان 
بازدید و خریدی بسیار آسان تر ،  ایمن تر و بهداشتی تر را 

برای مردم دراین مجتمع فراهم آورده است . 
پیــش بینی می شــود همراه با کاهــش محدودیت های 
کرونایی طی چندین ماه آینده و حضور بیشتر مردم دراین 
مجتمع، اســتقبال از این دستگاه نیز افزایش خواهد یافت. 
گقتنی است تعداد بسیاری از گردشگران ورودی به اردبیل 
از ایــن مجموعه بازدید می کنند و ســپس عازم اردبیل یا 

سرعین می شوند.
 افزایش بازدهی و عملکرد اطالع رســانی، افزایش کیفیت 
ســرویس دهی، سرویس دهی بی واســطه به مشتریان و 
مخاطبین، کاربر پسند بودن و عدم نیاز به دانش کامپیوتری 
برای استفاده از این دستگاه، حذف هزینه های اطالع رسانی 
ســنتی مانند تراکت و عمل به مسئولیت های اجتماعی از 

جمله محیط زیست از جمله مزایای وب کیوسک است.
این  وب کیوسک ها می توانند خدمات گسترده و کاربردی 
را در مراکز آموزشــی، درمانی، مراکــز دولتی و خصوصی 
فروشگاه ها، هتل ها، موزه ها، بانک ها، کارخانه ها، فرودگاه،   
برج های مســکونی و تجــاری، نمایندگی هــای فروش، 
کتابخانــه، تاالر های برگزاری ســمینار ها و کنفرانس ها، 

نمایشگاه ها و... ارائه دهد.

وب کیوسک ایران کیش در هیرلند اردبیل

 از شارژ بیمه تا جشنواره پاییزی فروش شارژ و پرداخت قبض

پاییز پر جایزه ایران کیش   
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پرونده جشــنواره طالیی ایران کیش و بانک تجارت با 
اهدای 4 خودرو ویژه این جشنواره، در قشم بسته شد. 

بهزاد کفاشــی و احمد پراندوخته برندگان جشــنواره 
طالیی ایران کیــش و بانک تجارت در درگهان و بهروز 
کبیر و خالد آتشبار دو برنده خودرو پژو 206 جشنواره 
طالیی ایران کیش و بانک تجارت در بازار ســیتی سنتر 

1 و 2 جزیره قشم شدند.
در مرحله پایانی جشــنواره طالیی ایران کیش و بانک 
تجارت احمد پراندوخته از روستای رمچاه که در بازار دو 
دلفین، نزدیک به ده ســال است که مشغول به کار بوده 
و از دســتگاه های ایران کیش استفاده می کند، برنده 
یکی از خودروهای پژو 206 در این جشنواره نام گرفت.

بهزاد کفاشــی نیز که در درگهان قشم شش سال است 
با دستگاه های ایران کیش تراکنش های خرید را انجام 
می دهد به عنوان برنده دیگر دســتگاه خودرو جشنواره 
طالیی ایران کیش و بانک تجارت درگهان قشم شناخته 

شد.
گفتنی اســت در مراســم درگهان قشــم با توجه به عدم 
حضور احمد پراندوخته در زمان قرعه کشــی با او تماس 

تلفنی گرفته شد.
بهروز کبیر و خالد آتشبار هم دوبرنده خودرو پژو 206 در 
جشنواره طالیی ایران کیش و بانک تجارت در بازار سیتی 

سنتر 1 و 2 در جزیره قشم شدند.
بهروز کبیر که از ســال 94 تاکنون از دســتگاه های پوز  
ایران کیش اســتفاده می کند با بیان اینکه کســب و کار 
او در فروشگاه ســبالن دارای 5 شعبه است می گوید در 
تمامی این شعبات از دستگاه های ایران کیش استفاده می 

شود.
به  توجه  بــا  او 
از  شــناختش 
کیــش  ایــران 
بیــان می کند: 
دراین که جوایز 
واقعی  جشنواره 
اســت تردیدی 
نداشتم  اما این 
باشــد   قرار  که 
خــودرو به من 
که  قطعا  برسد 
هم  را  فکــرش 

نمی کردم.

خالد آتشبار صاحب فروشگاه باغ هرمس قشم برنده یکی 
دیگر از خودروهای  پژو 206 ســیتی سنتر این جزیره نیز 
با بیان اینکه دراین بازار هشــت ســال مشغول به فعالیت 
اســت و از دستگاه ایران کیش استفاده می کند می گوید 
که پیشــتر از این و از همان ابتدای فعالیت خود و چه بسا 
شرکت ایران کیش یعنی هجده سال قبل با دستگاه های 

آن آشــنایی داشــته و از آن استفاده  کرده 
است. آتشبار با اشــاره به اینکه این شرکت 
نام آشنایی در جزیره قشم نزد بازاریان است 
گفت: دلیل استفاده از دستگاه های پوز ایران 
کیش برای برنده شدنم در جشنواره طالیی 
نبوده است اما نمی توانم خوشحالی امروزم از 
رسیدن این خودرو به خودم را به هیچ شکلی 

پنهان کنم. 
حالی  در  این 
کــه  اســت 
درایــن مدت 
ه  ر ا جشــنو
بانک  طالیی 
و  تجــارت 

ایــران کیــش در مراکــز 
تجاری استان های تهران، 
البرز، هرمزگان، آذربایجان 
خوزستان،  گیالن،  شرقی، 
خراسان رضوی برگزار شد. 
در این دوره از جشنواره به 

خریدارانی که بــا کارت بانکی خود در 
طول زمان برگزاری جشــنواره در مراکز 
تجاری منتخب این اســتان ها از طریق 
پذیرندگانی که دارای پایانه های فروش 
ایران کیــش متصل به حســاب بانک 
تجارت می باشــند خرید می کردند به 
قید قرعه ده ها کارت هدیه 1.000.000 
ریالی و همچنین بــه پذیرندگان ده ها 
جایــزه 5.000.000 ریالی اهدا شــد. 
جایزه ویژه این جشنواره اهدای خودرو 
در مراکز تجاری این اســتان ها  بود که 
در چهارمین و آخرین مرحله به برندگان 
خوش شانس جشنواره اهداشد که بهزاد 
کفاشی، احمد پراندوخته، بهروز کبیر و 
خالد آتشبار 4 برنده 4 خودرو پژو 206 
در جشنواره طالیی ایران کیش و بانک 
تجارت در جزیره قشــم نام گرفتند و با مشــخص شدن 

برندگان آن، این جشنواره به پایان رسید.
 الزم به ذکر اســت در مراســم قرعه کشی سیتی سنتر 
و درگهان قشــم، مریم صادق معــاون اداره هماهنگي و 
پشــتیباني شــبکه فروش بانک تجارت، محمد کمال پور 

مدیریت شــعب بانک تجارت در اســتان هرمزگان، سید 
نوید مقدســي مدیر توســعه ابزارهاي پذیــرش و مدیر 
پروژه بانک تجارت، صدیقه رضایي کارشناس پروژه بانک 
تجارت، محمد غفاری، نماینده معاونت مالی و بازرس ویژه 
مدیرعامل شــرکت کارت اعتباری ایران کیش و علی اکبر 
چاوشــی پورطهران، رئیس دفتر شــرکت کارت اعتباری 

ایران کیش در جزیره قشم، حضور داشتند.

       پرونده جشنواره طالیی ایران کیش و بانک تجارت بسته شد

                                                        اهدای ۴ خودروی طالیی به ۴ برنده در قشم   

معــاون اجتماعــی پلیس فتــا ناجا گفت: بــرای نصب 
اپلیکیشــن های بانکی نباید پولی به حساب دیگری واریز 
کــرد. کمتر از 70 پرونده درباره اپلیکیشــن های موبایلی 

تشکیل شده و در حال بررسی موارد هستیم. 
سرهنگ رامین پاشــایی معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا 
دربــاره حذف نرم افزار های جعلــی بانکی در گوگل پلی، 
اظهار کرد: خوشبختانه هموطنان ما در این باره آگاه شدند 
و برای این موضوع پرونده زیادی تشــکیل نشده است و 
کمتر از 70 پرونده در این باره تشــکیل و در حال بررسی 

موارد هستیم.

به گزارش پایگاه خبــری بانکداری الکترونیک، وی افزود: 
برای نصب اپلیکیشــن های بانکی نباید پولی به حســاب 
دیگری واریز کرد، لذا در این مورد افراد برای نصب اپ های 
جعلی بانکی از کاربران واریز وجه را درخواست کرده بودند 
که در ادامه هموطنان با اشرافیت به موضوع متوجه جعلی 

بودن برنامه ها شدند.
سرهنگ پاشایی با بیان اینکه شرکت گوگل پلی در سال 
2021 اعالم کرد که 8 هزار اپلیکیشن جعلی وارد شرکت 
ما شده است، تصریح کرد: طراحان اپلیکیشن های جعلی 
بانک های ایرانی این نــرم افزار ها را در بازار های داخلی به 

اشتراک نگذاشتند و اقدام به اشتراک گذاری این برنامه های 
جعلی در گوگل پلی کردند.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با بیان اینکه اشتراک گذاری 
اپلیکیشن های جعلی فقط مختص به بانک ها نیست، اظهار 
کــرد: این نــوع از بدافزار ها فقط در حــوزه بانکی ایجاد 
نمی شوند، یک روز با عنوان اد کن، یک بار با همدم یاب، 
روز دیگر با عنــوان ردیاب، ماهواره جیبی و دیگر عناوین 
اقدام به اشتراک گذاری اپلیکیشن های جعلی در" گوگل 
پلی" می کنند و این موارد فقط مختص به بانک های کشور 

نیست.

برای نصب اپلیکیشن های بانکی نباید پولی پرداخت کرد
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مسعود روشن پژوه در گفتگو با پرداخت سبز : 
برنامه» احوالپرسی« پتانسیل جذب مخاطب دارد 

برنامه تلویزیونی »احوالپرسی«  چندی 
اســت که با حمایت  ایران کیش و با تمرکز به 
معرفی محصول پات الیف، به تهیه کنندگی سید 
جواد سید محسنی و اجرای مسعود روشن پژوه، 
هر هفته بعد از اخبار ســاعت ۳۰ :۲۰روی آنتن 
تلویزیون می رود .یکی از نقاط قوت احوالپرسی 
حضور یک مجری نوستالژی برای همه ماست . 
کســی که حتی آدم بزرگ ها و کسانی که سن 
و ســالی از آن ها گذشته نیز وقتی او را ببینند 
یاد اجراها و مســابقات تلویزیونی زمان بچگی 
خود می افتند. مســعود روشن پژوه را همه می 
شناسند. همان چهره پر انرژی و طنازی که در 
خاطره های ما نقش بسته و برای همین هم می 
شود سواالت زیادی را بابت همه این دهه ها از 

وی پرسید.

* آقای روشــن پــژوه ! برنامه احوالپرســی 
ساختاری شبیه به برنامه هایی مانند دورهمی 
با حضور میهمانان، تماشــاچیان و خواننده ها 
و... دارد چــه موضوعی مــی تواند دراین بین 
احوالپرســی را متمایز کند و یا باعث شود که 

برنامه ای پربیننده شود؟ 
من اصراری نــدارم که بگویم این برنامه متمایز یا متفاوت 
اســت. اما توجه داشته باشــیم که از این دست برنامه ها 
نه مربوط به این چند ســال بلکه از ســی سال پیش هم 
وجود داشته است. ما سی سال پیش هم جنگ خانواده را 
کار میکردیم. برنامه های ترکیبی که در آن مهمان برنامه 
گفتگو داشت و تالش میشــد لحظاتی بی دغدغه را برای 
مخاطب بیافریند. ســال 69و 70  من خودم برنامه هایی 
مانند چرتکه،  بام روشنایی و ... را دراین قالب داشتم. برنامه 
احوالپرسی  نیز از آن دست برنامه هاست.  اما خب طبیعتا 

با میهمانان متفاوت و برخی تغییرات . 

*به نظرتان چه قدر مردم از این برنامه استقبال 
می کنند ؟

طبیعتا این برنامه اگر تنوع الزم را داشــته باشد که تالش 
کرده چنین اتفاقی هم صورت بگیرد، در کنار زمان پخش 
برنامه که زمان مناسبی است- چون پنجشنبه هاست و از 
ساعت 9 شب روی آنتن می رود- می تواند گیرایی داشته 
باشــد. دکور برنامه هم دکور شادی است و سعی شده  که 
میهمانان نام آشــنایی را هم بــه برنامه دعوت کنیم. البته 
هنوز تا جا افتادن این برنامه نیاز به زمان داریم و به هر حال 
می تواند در ادامه تحوالتی در برنامه  نیز صورت بگیرد ولی 

قطعا که هنوز خیلی راه مانده و خیلی کار داریم . 

خودتان ترجیحتان این است که برنامه ها زنده 
باشد یا ضبط شــده ؟ چند درصد برنامه های 
ضبط شده احوالپرسی در تلویزیون نیز پخش 

می شود ؟
هشتاد  تا 90 درصد کار در تلویزیون پخش می شود. اما به 

هر حال حال و هوای برنامه زنده متفاوت است .

*ازچه لحاظ ؟
وقتی شــما زنده برنامه ای را اجــرا می کنید ریتم برنامه، 
کنداکتور برنامه متفاوت است و هیجان بیشتری هم دارد. 

برنامه زنده را شاید به دالیلی خودمن هم ترجیح دهم.

*به نظــر میاید در برنامه زنده میتوان از برخی 
محدودیت هایی که در برنامه های ضبطی است 

عبور کرد و آزادی عمل بیشتری دارد؟
در هرصورت، باید مشــخصات برنامــه تلویزیونی را در هر 
شرایط لحاظ کنید و تفاوتی ندارد که این برنامه چه چیزی 
است و چه ساختاری دارد باید موارد تلویزیونی و چارچوب 

ها را در آن لحاظ کنید.

*اما یکسری برنامه های زنده ای بوده که شما 
اجرا کردیدکه بعضا حاشــیه آفرین هم شده 
است، مثال در آن حرکات موزونی صورت کرفته  

که  در نهایت از آن عبور شده است ؟
ببنیــد در مجموع،  اقداماتی کــه در برنامه های زنده هم 
رخ  می دهد با کلیات برنامه ســازی تلویزیون ما منافاتی 
ندارد و به آن شکل که شما مثال می گویید حرکت موزونی 
نداشتیم اما در قالب تشویق کردن یک فرد شاید حرکاتی 
داشــتم  که ممکن اســت در پخش ضبط شده به نمایش 

در نمیامد، اما در مجموع موردی هم نداشــت. به هر حال 
مــا به دنبال حال خوب مردم هســتیم و از طرفی  رقیب 
هــم کم نداریم . کنار ما صدهــا فضاهای مختلف در حال 
برنامه سازی هســتند و باید به شکلی برنامه را اجرا کنیم 
که به مذاق مخاطب خوش بیاید برای همین نیازاست تا از 

یکسری کلیشه ها فاصله بگیریم. 

*ولی به نظر از مجریانی هستید که اگرچه در 
اجراهایتان برخی اقدامات و حرکاتی هم سر زده 
است که می توانست برایتان حاشیه آفرین هم 
باشد و یا ممنوع التصویرتان کند چنین نشده  
است  شاید اگر کس دیگری جای شما بود این 
اتفاق برایش میافتاد ولی در نهایت این مشکل 
برای شــما پیش نیامد آیا نگاه خاص تری به 
روشــن پژوه در صداو سیما وجود دارد که این 

اتفاق نیافتاده؟
به هر حــال از ابتدای ورود به تلویزیون با خود این عهد را 
گذاشتم که در چارچوب معیارهایی که هست قدم بردارم و 
حد و حدود مربوطه را در نهایت رعایت کنم و در فضاهای 
بیرون از کار نیز خارج از یکســری چارچوب ها نباشم. در 
کنار این مسئله همواره تالش این بوده که انتظارات مردم 
را هم برآورده کنم . شــاید یک بخشی از این موضوع را به 
دلیل حرمت تلویزیونی بودن و یک بخش دیگر را به حرمت 
آن چیزی که مردم می پسندند انجام دادم و ادامه میدهم .

*معموال بیشتر، شما را به عنوان مجری مسابقات 
می شناسند. تاکنون چند مسابقه اجرا کردید ؟

بیش از چهارهزار مســابقه کارکردم. در قالب برنامه های 
مختلف مانند مســابقه محله ، ببین و بگو ، ده ســوال ده 

جایزه، برای هم و... 

*دست سرنوشــت این طور بوده که در اجرای 
مسابقه ها حضور داشته باشید یا عالقه خودتان 

به این سمت بوده است ؟ 

*فضای مجازی نباید با تلویزیون *فضای مجازی نباید با تلویزیون 
مقایسه شود مقایسه شود 

*میهمانانی را بیشتر دوست دارم *میهمانانی را بیشتر دوست دارم 
که خودشان باشندکه خودشان باشند

*بیــش از چهارهزار مســابقه *بیــش از چهارهزار مســابقه 
کارکردمکارکردم

*اجرای جواد آتش افروز را خیلی *اجرای جواد آتش افروز را خیلی 
دوست داشتمدوست داشتم

4آبان ماه  ۱400- شماره ۱۸ جدیدخبرنامه داخلی ایران کیش                                                                                                                     



به قول معروف مسابقه راست کارم شده است . دیگر همه 
پیچ و خم های مسابقه ها را یاد گرفتم .  

*کدام یک از بخش های احوالپرسی را بیشتر 
دوست دارید . 

همان بخش مســابقه. البته گفتگوها هم خوب است. اما 
درمــورد گفتگوها بایــد این نکتــه را در نظر بگیریم که 
مخاطبیــن آدم های معروف و ســلبریتی ها زمانی برای 
آنکه بدانند فالن چهره محبوبشــان چــه می کند و چه 
عقایــدی دارد و... پــای تلویزیون می نشســتند و یا در 
نهایت با خواندن جراید، آن ها را دنبال می کردند. اما این 
روزها با رسانه های متعددی که وجود دارد، مردم از ریزه 
کاری ها و جزئیات هنرمندان باخبرند و لحظه ای نیست 
که آن ها را دنبال نکنند. برای همین شــاید گفتگوهای 
امروز با هنرمندان برای آنکه چیــز جدیدی را بتوانید از 
آن دربیاورید خیلی ســخت باشد. از سویی هنرمندان آن 
چیزی کــه در فضای مجازی میتوانند بــه اطالع دنبال 
کنندگانشان برسانند ممکن اســت در تلویزیون نتوانند 

بگویند و این مسئله، کار را برای ما سخت می کند. 

*محدودیت هایی در نوع پرسش از هنرمندان 
نیز قطعا در تلویزیون وجود دارد. 

طبیعی است که چنین مسئله ای وجود دارد. خود من هم 
دوســت ندارم زیاد وارد زندگی شخصی هنرمندان آن هم 
در مقابل تلویزیون بشــوم. از سویی در مورد زندگی کاری 
آن هــا نیز به هر حال ، مردم دیگــر از آن اطالع دارند. با 
یک اســتوری از ضبط یک برنامه در صفحه یک هنرمند 
مشخص می شود که او چه برنامه ای دارد یا مشغول بازی 
در چه سریالی است. مردم اینروزها از ما بیشتر میدانند که 

سلبریتی های محبوبشان چه می کنند 

* چیزی که در شبکه های خانگی یا پلتفرمهای 
اینترنتی در برنامه های گفتگو محور باب شده 
این است که بازی های خاصی با مهمان برنامه 
انجام میدهند و محیط را از حالت گفتگوی صرف 
خارج می کنند آیا وجود چارچوبهای تلویزیونی 
مانع انجام این فعالیت ها در احوالپرسی میشود 
و یا در ادامه ممکن است به سمت و سوی این 

بازی ها بروید ؟
ببینید این دوجایگاه کامال با هم فرق می کنند، تلویزیون 
رسانه رسمی کشور اســت. آن چه شما می گویید فضای 
مجازی است که مردم پول میدهند و برنامه را می خرند و 
نگاه می کنند. در آنجا مهمان برنامه مبلغی ویژه را دریافت 
می کند که حاضر است  به خاطرش خیلی کارها را انجام  و 
خیلی سواالت خاص را پاسخ بدهد. اما در تلویزیون ممکن 
است چنین اتفاقاتی نیافتد و یا یکسری سوال ها پرسیده 

نشود .  

*یعنی سواالت هماهنگ شده است ؟
مهمــان برنامه می داند که اگر بخواهد فالن کاری را انجام 
دهد، فالن مبلغی را بیشتر می گیرد. از طرفی دیگر ما در 
احوالپرســی به هر حال سواالت و بازی ها را باید در قالب  

مسائل تلویزیون بگنجانیم. 

*باالخره مسائل مالی دراین جریان نقش دارد 

یا تلویزیون ؟
فضای مجازی، داســتان متفاوتــی دارد نباید با تلویزیون 
مقایسه شود. از طرفی تلویزیون ممکن است در هر شرایط 
3 تا 4 میلیون یا حتی  7 یا 8 میلیون بیننده داشته باشد. 
اما در فضای مجازی اگر بخواهید برنامه پر بیننده ای داشته 
باشید باید ساختار متفاوت تری هم داشته باشد که بابتش 
هزینه هــای جدایی پرداخت می شــود. مثال به میهمان 
میگویند که اگر فالن کار و فالن کار را قرار باشد در برنامه 
انجام دهی چه مقدار مبلغ می خواهی؟ ولی ما در تلویزیون 
نتوانستیم  این کار را انجام دهیم چون تلویزیون در مجموع 
یک تشکیالت خاص با درونمایه دولتی است و از سویی باید 

خود را با معیارها تطبیق دهیم. 

*اجراهای خود شــما در تلویزیون با جایی که 
خارج از تلویزیون است چه قدر تفاوت دارد؟

من همینی که اینجا در احوالپرســی هستم در جای دیگر 
هم خواهم بود. 

*خود شما در میان مجریان اجرای کدام شخص 
را بیشتردوست دارید ؟

من اجرای جواد آتش افروز را خیلی دوســت داشتم 
و دارم .

*از کســانی که االن در قید حیات هستند چه 
طور ؟ 

همه آن ها را دوست دارم همه رفقای من هستند.

*برای این که وارد حاشیه نشوید نام نمی برید؟
آخر نمیشــود گفت، همه آن ها ســبک کاریشان متفاوت 

است . 

*میهمانان را میشناسید ؟
خیلــی از آن ها را. تا اینجا که قبال با 90 درصد میهمانان 

کار کردم .
*چگونه میهمانی را بیشتردوست دارید ؟

میهمان هایی که شــاد و پر روحیه باشند و البته کارهای 
شــادی هم انجام داده باشــند . فعالیت های چشمگیری 
داشــته و مخاطب زیادی هم دارند امــا در کنار همه این 
ها کسانی را بیشتر دوست دارم که خودشان باشند و فیلم 

بازی نکنند.

احوالپرسی  برای  *خودتان روی میهمانانی که 
دعوت می شوند نظری میدهید ؟

نه در دعوت از میهمانان نقشی ندارم و از همه میهمانان نیز 
اســتقبال می کنم چنانچه گفتم با اکثر این میهمانان نیز 

آشنا هستم و بعضا کار کردیم .

*از ســلبریتی های احوالپرســی یک سوال 
مشترک می پرسید با این مضمون که تعریفشان 
از حال خوب چیســت و چگونه می توان به آن 
دست یافت . اگر همین ســوال را از خود شما 

کنند چه خواهید گفت ؟ 
من همیشه دوست دارم کسانی که من را می بینند تبسمی 
روی صورتشــان بنشیند این برای من همه چیز است.  در 
همه این فعالیت چندین و چند ساله ثمره کارهایم لبخندی 
شده که به روی لب مردم است و این برایم کافی است. این 

همان حال خوب من است.

*شما بیش از سی سال است که برنامه اجرا می 
کنید کســانی را دیدم که با چهل سال سن یا 
بیشتر و بعضا موی سفید وقتی شما را میبینند 
می گویند که از بچگی برنامه شما را میدیدند 
و با آن خاطره دارنــد . این موضوع  تا به حال 
شما را نگران نکرده و یا حسی مثل بازنشستگی 
یا کهولت ســن به شما نداده و یا اینکه به شما 

بربخورد ؟ 
قطعا نه.  برای من افتخاری است. چه چیزی شیرین تر از 
اینکه مخاطبی دارم که سی سال است من را دنبال میکند 
به جای آنکه احســاس پیری کنم حس نشاط مضاعف هم 
به من دست میدهد تا توان دارم برای مردم اجرا می کنم. 

                             مسعود روشن پژوه در گفتگو با پرداخت سبز : 
برنامه» احوالپرسی« پتانسیل جذب مخاطب دارد
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"روندهــای  کتــاب   
فنــاوری در عمــل" با 
حمایت شــرکت کارت 
کیش  ایــران  اعتباری 
فنــاوری  و هلدینــگ 
تجارت  بانک  اطالعات 
نویســندگی  به  )تفتا( 
برنــارد مــار و ترجمه 
حیدری  حامــد  دکتر 

منتشر شد.
این کتاب که در 400 
ســوی  از  و  صفحــه 
به  نگر  آتی  انتشــارات 

بازار آمده است، به بررسی 25 فناوری که چهارمین انقالب 
صنعتی را پیش می برند پرداخته اســت. هوش مصنوعی، 
بالکچین، نانو تکنولوژی، اینترنت اشــیا، رباتیک وســایر 
فناوری هایی که امروز نام آن ها را به کرات می شنویم در 
این کتاب به تفصیل شرح و آینده آن پیش بینی می شود.

ایران کیش در کنار حوزه فعالیت پرداخت الکترونیکی، در 
راســتای اشاعه و فرهنگســازی آن نیز گام بر می دارد. از 
سویی این شــرکت، همواره بر دوش خود مسئولیت های 
اجتماعی را به اشکال مختلف احساس می کند. حمایت از 
نویســندگان و مترجمان کشور نیز یکی از همین راه های 
عمل به مســئولیت های اجتماعی و امور فرهنگی اســت. 
انقــالب صنعتی چهارم و فناوری هــای آن عرصه صنعت 
پرداخت را نیز دگرگون می کند پرداخت های الکترونیک 

وارد عرصه جدیدی شــده اند، به عنوان مثال بالکچین و 
کاربردهای آن در عصر بانکداری و پرداخت غیر قابل انکار 
است. حتی دیگر پول ها نیز پول های سابق نیست از بیت 
کوین گرفته تا اتریوم و...همه را با این پرسش مواجه کرده 
که درنهایت به کجا خواهیم رفت و بشــر چگونه می تواند 
با همه این ها کنار بیاید و خود را برای انقالب های بعدی 
آماده کند. کتاب روند فناوری در عمل شاید تصویر ذهنی 

باشد از همین آینده.
 فرامــوش نکنیم ایران کیش یک شــرکت دانش بنیان با 
دغدغه های مبتنی بر آن  نیز هســت و از همین رو مسیر 
دانش بنیان شدن سایرین را نیز به عنوان یک رسالت تبلیغ 
و تایید می کند کتاب مذکور تالشــی دراین چارچوب نیز 

به شمار میاید.

 برنامه تلویزیونی »احوالپرســی«  نه فقط با حمایت ایران 
کیش و پات الیف، میهمان هرهفته پنجشنبه خانواده های 
ایرانی از ســاعت 9 شب شبکه 2 سیماست بلکه با حضور 
شما عزیزان ایران کیشی که به عنوان تماشاچی در ضبط 
این برنامه ها حضور میابید رنگ و بویی متفاوت و خاطره 

انگیز نیز به خود می گیرد . 
نیــک میدانیم با وجود تمام ســختی هــا و کار زیاد در 
شرکت، حضور چند ساعته شمادر ضبط این برنامه برای 
بهبود سطح کیفی آن چه کار با ارزشی است .هم به محل 
برگــزاری میایید و هم  انصافا که از جــان و دل نیز مایه 
میگذارید. از صبر کردن های طاقت فرسا گرفته تا تشویق و 
سوت و دست زدن هایتان تا داوطلب شدنتان برای شرکت 
در مسابقاتی که دراین برنامه تدارک دیده شده است، همه 
و همه اقداماتی است که شما با لطفتان  در راستای هرچه 
بهتر شدن برنامه تلویزیونی که ایران کیش و پات الیف برای 
شبکه دو ترتیب داده اند، انجام میدهید و باز هم میدانیم که 
با همه کمی و کاستی ها نیز می سازید .  صمیمانه از همه 
شمایی که قبول زحمت می کنید تا به عنوان تماشاچی در 

این برنامه حضور داشته باشید قدردانی می کنیم . 

هرچند تجربه حضور درضبط یک برنامه تلویزیونی قطعا 
به آن شکیلی که فقط در قاب تلویزیون می بینیم نیست  
و پشــت صحنه ای مملــو از هیجان، اســترس در کنار 
محدودیت های قانونی و چارچوبی و زمانی تا خستگی کار 
و برداشــت های متعدد و ... بسیاری از تصورات رویایی را 
راجع به کسانی که در تلویزیون کار می کنند برهم میزند، 
اما مشاهده و شریک شدن با این سختی ها و مشقت ها 
ماحصل آن چه در نهایت در تلویزیون به نمایش در میاید 
را جالب تر و شاید هم لذت بخش تر می کند. اینکه بدانیم 
چه کوشش هایی در پشت صحنه رخ داده، فضای سالن 
زنده را با آنچه که در تلویزیون پخش می شــود مقایسه 
کنیــم  و ... همه یک نگاه متفاوت تــر از آنچه که در کار 

تلویزیونی میگذرد را به ما میدهد. 
با همه این ها اما برنامه تلویزیونی" احوالپرســی" تالش 
داشــته تا جنگی شاد و ســرگرم کننده همراه با گفتگو، 
موسیقی و آیتم های مختلف با حضور میهمانان شناخته 
شــده و محبوب مردمی باشــد. این برنامه هر هفته 788 
جایــزه و برنده هــم از طرف پات الیف خواهد داشــت. 
پات الیــف در بخش های مختلف ایــن برنامه به عنوان 

یک اپلیکیشــن فراگیر نوین معرفی می شود. این حضور 
تلویزیونی برای پات الیف قطعا که می تواند در راســتای 
معرفی این اپلیکیشــن نوین موثر باشد . بازهم جادارد تا 
ازصمیم قلب بابت حضور هفتگی تان دراین برنامه تشکر 
کنیم و از شما بخواهیم که برای بهبود کیفی برنامه شرکت 
خودتان در ضبط های دیگر برنامه نیز حضورداشته باشید 

و منت بر سر ما بگذارید . 
قدمتان روی چشم . 

خانواده عزیز  ایران کیش بابت حضورتان در احوالپرسی ممنونیم !

پلیــس فدرال آمریــکا )FBI( به تازگی اعالم کرده اســت 
که تعداد موارد کالهبرداری با اســتفاده از خودپردازهای 
بیت کویــن و ارزهای دیجیتــال در حال افزایش اســت.

به گــزارش کریپتو پوتیتــو، FBI اخیرا دربــاره افزایش 
تعداد کالهبردارانی هشــدار داده است که از دستگاه های 
خودپــرداز ارز دیجیتال و کدهای کیو آر )QR( برای فریب 
کاربران اســتفاده می کننــد. از کدهای کیــو آر یا همان 
بارکدهای اسکن شــدنی با دوربین گوشــی های هوشمند، 
در خودپردازهــای ارز دیجیتــال و برای واریــز مبالغ به 
حساب های مختلف اســتفاده می شود. به نظر می رسد که 
افراد سودجو هم راهی برای استفاده از این بارکدها در برخی 
طرح هــای کالهبرداری پیدا کرده اند.  به گزارش بانکداری 
ایرانی در هشــداری که اخیرا FBI منتشر کرده، روش های 
فریب افراد از ســوی کالهبرداران در فعالیت های مخرب 

توضیح داده شده است.
پلیس فدرال آمریکا در گزارش خود نوشته است FBI شاهد 

افزایش تعداد کالهبردارانی است که قربانیان خود را برای 
پرداخت مبالغ به سمت استفاده از دستگاه های خودپرداز 

ارز دیجیتال و کدهای کیو آر هدایت می کنند.
FBI گفته اســت مجرمان معموال قربانیــان را با تظاهر به 
اینکــه نهادی شناخته شــده مانند دولــت، دفتر حقوقی، 
دستگاه اجرایی یا شرکت خدماتی هستند، فریب می دهند. 
پلیس فدرال آمریــکا به دو ترفند دیگر هم که مجرمان از 
آنها استفاده می کنند اشــاره کرده است. روش اول به این 

صورت است که مجرم با ایجاد احساس صمیمیت در قربانی 
از طریق روابط اینترنتی، اعتماد او را جلب می کند. در روش 
دوم کالهبردار به قربانی می گوید که در بخت آزمایی برنده 
شده و الزم است برای دریافت جایزه خود هزینه  مشخصی 

به آنها بپردازد.
 روش های فریب با اســتفاده از خودپردازهای ارز دیجیتال 
و کدهــای کیوآر، در این کالهبرداری ها یکســان اســت. 
کالهبــرداران از قربانیان می خواهند تا پــول خود را وارد 
دســتگاه خودپــرداز کننــد، معموال هم از حســاب های 
ســرمایه گذاری یا بازنشســتگی پول برداشت می شود. در 
ادامه شــخص فریب خورده مقداری ارز دیجیتال خریداری 
کرده و با اســتفاده از کد کیو آر آدرس گیرنده را برای واریز 
ارز وارد می کند. پس از اتمام پرداخت، کالهبرداران به طور 
خودکار صاحب این ارزهای دیجیتال می شــوند. در برخی 
موارد، آنها حتی توکن های دریافتی را بالفاصله به حسابی 

خارج از مرزهای ایاالت متحده منتقل می کنند. 

هشدار FBI درباره سوءاستفاده از خودپردازهای بیت کوین 

کتاب " روندهای فناوری در عمل" با حمایت ایران کیش و تفتا منتشر شد
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کتابماه:

 برنامه ریزی به روش بولت ژورنالعنوان

رایدر کارول/زهرا نجارینویسنده/ مترجم

موضوع

وظیفه و مأموریت بولت ژورنال این اســت که به شما کمک 
کند تا از دو منبع ارزشمند زندگی تان یعنی وقت و انرژی به 
صورت آگاهانه بهره ببرید. اگر قرار باشد که شما هر دوی این 
منابع را برای خواندن این کتاب مصرف کنید، باید بدانید که 

از ابتدا هدف این کتاب چیست.

 اثرات تکنیک های ذهن آگاهی بر 
استرس)۲(

درشــماره قبل بخشی از تکنیک های ذهن آگاهی را 
معرفی کردیم دراین شماره بخش دوم از آن ها را که 
باکمکش می توانید بر استرس شغلی تان نیز فائق آیید 

می خوانید.

�� گوش دادن آگاهانه
این تمرین طراحی شده تا شما صداها را بدون قضاوت 
بشــنوید و در حقیقت ذهن خود را آموزش دهید تا 
کمتر تحت تاثیر تجارب گذشــته و پیش داوری قرار 

بگیرد.
مقدار زیادی از آنچه که ما »احساس« می کنیم، تحت 
تاثیر تجربیات گذشته ماست.برای مثال ممکن است ما 
از آهنگی خوشمان نیاید چون ما را به یاد یک تجربه 
جدایی یا دوره ای از زندگی می اندازد که مشــکالتی 
داشتیم.بنابراین ایده پشــت این تمرین، گوش دادن 
به موسیقی از دیدگاهی خنثی و هشیاری آگاهانه ای 
است که تحت تاثیر تصورات پیشین قرار نگرفته است.

یک قطعه موســیقی را که قبال نشنیده اید، انتخاب 
کنید. هدفون بگذارید و چشم هایتان را ببندید.

ســعی کنید پیش از شروع آهنگ از روی ژانر، عنوان 
یــا نام هنرمند آن قضاوت نکنیــد. به جای آن، تمام 
برچسب ها را نادیده بگیرید و بی طرفانه اجازه دهید تا 

در طول مدت آهنگ، در سفر صدا گم شوید.
اجازه بدهید تا تمام جنبه های قطعه موسیقی را کشف 
کنید. حتی اگر در ابتدا، آهنگ مورد عالقه شما نیست 
هم، عدم عالقه را کنار بگذارید و به هشیاری تان اجازه 
کامل دهید تا از درون آهنگ عبور کند و روی امواج آن 
برقصد.ایده پشت این کار، مشتاقانه گوش دادن است. 
این که ترکیب را کامال در آغوش بگیرید بدون آنکه در 
مورد ژانر، ترانه و یا ســازها قضاوت کنید. فکر نکنید، 

بشنوید.

��تامل آگاهانه 
هدف از این تمرین این است که به بودن و ماندن در 
لحظه توجه کنیم و از تالش مداومی که هر روز اسیر 
آن هستیم فرار کنیم. به جای آنکه مضطربانه بخواهیم 
وظایف روزانه مان را تمام کنیم تا بتوانیم به کار دیگری 
بپردازیم، روال معمول را بــا توجه و حضور کامل به 
شکلی انجام بدهیم که قبال تجربه اش را نداشتیم.برای 
مثال؛ اگر دارید منزلتان را تمیز می کنید، به تک تک 
جزئیات کارهایتان توجه کنید.به جای آنکه مانند کاری 
معمولی با آن برخــورد کنید، با توجه کردن به تمام 
جنبه های فعالیتتان، تجربه ای کامال جدید بسازید: 
هنگام جارو کردن، حرکت را احساس کنید، حرکت 
عضله هایتان در زمان ظرف شستن را احساس کنید، 
روش کارآمدتری برای پاک کردن پنجره ها پیدا کنید.

ایده پشــت این کار، ایجاد خالقیت و به دست آوردن 
تجارب جدید از انجام وظایف آشــنا و روتین روزانه و 

آرام گرفتن در لحظه حال است.

��قدردانی آگاهانه 
در آخرین تمرین، تمــام کاری که باید انجام بدهید 
توجه به پنج موردی است که معموال از آنها قدردانی 
نمی کنید.این موارد می توانند اشــیا یا افراد باشند، به 
شما بســتگی دارد. از یک دفترچه برای بررسی پنج 

مورد تا آخر روز استفاده کنید.

روانشناسی
آبان؛ آغاز هفته کتاب و کتاب خوانی

کتاب وسیله ای است که دانش بشری به مدد آن از تباه شدن مصون می ماند و به آیندگان منتقل می شود. کتاب محصول 
تجربه  هاي بشري و خالقیت هاي ذهني و آموخته  هاي دراز مدت انسان است. سهم کتاب در انتقال دانش ها، گاهي به مراتب 
بیشتر و فراتر از دیگر ابزار آموزشي است. در سال 1372 خورشیدی 24  آبان به عنوان روز کتاب و کتاب خوانی تعیین شد. 

این روز، یکی از روزهای هفته کتاب نیز هست. 
کتاب، محصول تجربه های بشری و خالقیت های ذهنی و آموخته های دراز مدت انسان است. سهم کتاب در انتقال دانش 
ها گاهی به مراتب بیشتر و فراتر از دیگر ابزار آموزشی است. کتاب وسیله ای است که دانش بشری به کمک آن از تباه شدن 

مصون می ماند و به آیندگان منتقل می شود.  بی گمان، هیچ ذخیره و میراثی سودمندتر و با ارزش تر از کتاب نیست.  
بی تردید همان اندازه که مطالعه ی کتاب اهمیت دارد انتخاب کتاب مناسب نیز مهم است. بسیاری از کتاب ها آسیب رسان 
هستند و در واقع در دسته ی کتاب های زرد قرار می گیرند. از آنجایی که تمام  کتاب ها در هر گوشه و کنار قابل دسترس 
هستند، هر فرد خودش باید بررسی محتوا و سالمت کتاب را بررسی کرده و در نظر بگیرد. یکی از مفیدترین اطالعات برای 
کتابخوان، شــناختن نویسنده، عقاید ایشــان و هدف از نگارش کتاب است. دانستن نوع دیدگاه نویسنده به زندگی موجب 

میشود دریابیم که با مطالعه ی کتاب او به کدامین سو هدایت خواهیم شد!
هر کتاب می تواند دســت کم موجب به فکر انداختن ما شود. فراموش نکنیم که هر محتوایی را بی تعقل نپذیریم. هر ماه 
در بخش کتابماه نشریه ی پرداخت سبز، تالش می کنیم با معرفی کتاب، قدمی در راستای افزایش فرهنگ کتابخوانی که 

موجب رشد و دوری از جهل می گردد،برداریم.
*معرفی کتاب این ماه 

کتــاب برنامه ریزی به روش بولت ژورنال اثر پرفروش رایدر کارول، ابتدا روش های علمی ثابت شــده ای را برای برنامه ریزی 
مناسب معرفی کرده، سپس به شما می آموزد که چگونه از دفتر بولت ژورنال به  عنوان ابزاری برای به  دست آوردن فرصت ها 
و کنار گذاشتن حواس پرتی ها استفاده کنید.چه یک بولت ژورنالیست تازه کار باشید، چه تجربۀ زیادی در این زمینه داشته 
باشید، روش بولت ژورنال راه  حلی است برای تمام کسانی که تالش می کنند جای خود را در عصر دیجیتال پیدا کنند. این 
روش با ارائه ابزارها و تکنیک های ساده به شما کمک می کند تا زندگی خود را ساماندهی کنید. این ابزارها می توانند وضوح، 
جهت گیری و تمرکز را به روزهای زندگی شما تزریق کنند. هر چه قدر که سر و سامان دادن به زندگی حس خوبی داشته 

باشد، باز هم فقط یک الیۀ سطحی از چیزی عمیق تر باارزش تر است. 

✍�� طرح از منیر دادپی

📕

��تکنولوژی

ب لی Ballie، یکی از گجت های هوشمند عجیب و غریب سامسونگ!
ســومین مورد از لیست گجت های هوشــمند عجیب و غریب Ballie است. این محصول جدید سامسونگ، یک دستیار 

مجازی شــبیه توپ اســت که می توان با آن صحبت کرد. سامسونگ 
در مورد ویژگی های این توپ جادویی صحبت زیادی نکرده اســت، اما 
خیلی از افراد آن را نسخه اصالح شده گوگل اسیستنت می دانند. البته 
سامسونگ اعالم کرده که این توپ و دستیار رباتیک هوشمند فعاًل یک 
طرح مفهومی اســت و تا رســیدن به محصول نهایی تجاری جای کار 
بیشتری دارد. به احتمال فراوان و با موفقیت طرح های شرکت تا یکی دو 

سال آینده شاهد عرضه آن به بازار خواهیم بود

قفل هوشمند آگوست
 این قفل به ادعای شــرکت سازنده بهترین قفل موجود در بازار است. شرکت آگوست در صدد است که مصرف کنندگان 

قفل های هوشمند را با قفل های قدیمی خود به روز رسانی کنند.
با اســتفاده از این قفل می توانیــد از راه دور درب منزل یا دفترکار خود را 
ببندید و یا چک کنید و حتی به مهمان ها کلیدهای دیجیتالی مخصوص 
برای ورود به منزلتان را بدهید. عالوه بر این می توانید مشــاهده کنید که 
چه کسی در منزلتان رفت و آمد دارد. بیشتر دستیاران دیجیتال مثل الکسا 
از این قفل پشــتیبانی می کنند. می توانید این قفل هوشمند آگوست را به 
راحتــی روی قفل فعلی خودتان نصب کنید و حتی نیازی به وای فای هم 

برای استفاده از این قفل نیست.
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خبرنامه داخلی ایران کیش

متاورس شبکه ای گسترده از جهان ها و شبیه سازی های 
ســه بعدی پایدار اســت که به صورت آنی پردازش 
می شوند و در آن هویت اشخاص، اشیای فیزیکی، تاریخ 
بشر و حتی سیستم های پرداختی پیوستگی خودشان 
را حفظ و همزمان تعداد زیــادی از افراد را به صورت 

مجازی در خود جای می دهد.
متاورس یا جهان مجازی به تازگی توجه شرکت های 
بزرگی مثل فیســبوک را به خود جلب کرده اســت. 
ایــن جهان مجازی که کاربــران آن در حال حاضر با 
یک هدســت خاص در آن حضور پیدا می کنند، یک 
جهان دیجیتالی است که هرروز شباهت بیشتری به 
جهان واقعی پیدا می کند و ممکن است نقش مهمی 
در آینده ارز دیجیتال داشــته باشد.شما در این جهان 
مجازی می توانید روابط اجتماعی داشته باشید، بازی 

کنیــد و حتی به کار و خریــد و فروش بپردازید. در حال حاضــر پروژه های بالک چینی مثل 
Decentraland که یک جهان مجازی است روی این موضوع تمرکز کرده است.

از ســوی دیگر ارزهای دیجیتال گزینه مناسبی برای پرداخت هزینه در جهان مجازی هستند. 
شاید 50 یا 100 سال بعد انسان های بیشتری زمان خود را در جهان مجازی سپری کنند و در 

چنین حالتی احتماال ارز رایج این پلتفرم ها اهمیت زیادی پیدا  کند.
تکنولوژی نوع زندگی ما را کامالً تغییر می دهد، اینترنت، تلفن های هوشمند و فناوری ابری و 
متاورس تنها معدود پیشرفت هایی هستند که همگی در ابتدا علمی تخیلی به حساب می آمدند و 
اکنون کامالً در زندگی ما نقش دارند. در متاورس هر شخص برای خود هویت مجازی دارد، مانند 
اکانت اینســتاگرام که هویت مجازی افراد بوده و معرف آنها در دنیای مجازی است یا فروشگاه 
اینترنتی که یکی از اجزای هویت مجازی افراد و شــرکت ها را تشکیل می دهد، ارتباطات افراد 
با دوستان و همکارانشــان در دنیای امروز نیز به صورت مجازی شده است، در قالب گروه های 
اجتماعی که در آن عضو هستند یا حتی بازی هایی که برای سرگرمی افراد در دنیای کامپیوتری 
ایجاد شده اند نیز بخشی از هویت مجازی افراد را تشکیل داده اند و دنیای دیجیتالی متاورس جایی 

است که همه آنها در یک پلت فرم ادغام می شود.

*متاورس از کجا آمد؟
 ،)Neal Stephenson( اصطالح متاورس، اولین بار در ســال 1992 توسط نیل استفنسون
نویسنده رمان های علمی تخیلی ابداع و در رمان تصادف در برف )Snow Crash( به کار برده 

شد. 
متاورس تصویری از یک دنیای مجازی است که در دنیای حقیقی وجود دارد. در حقیقت یک 
برنامه، پلتفرم یا گجت هوشمند نیست. متاورس مجموعه  ای از پلتفرم ها، تکنولوژی ها و گجت 
های هوشمند است به عبارت ساده تر متاورس دنیایی است که شما در آن به صورت سه بعدی در 
دنیای مجازی به بی نهایت می رسید. در این دنیای جدید از بعد زمان و مکان آزاد خواهید شد و 

می توانید بدون توجه به قوانین دنیای واقعی، قوانین دنیای خودتان را بسازید.
یکی از مزیت های کلیدی متاورس حضور است؛ حسی که به جای تماشای اماکن و افراد، شما را 
به صورت فیزیکی با آن ها درگیر می کند. برای نمونه، در سرویس هایی مانند Spatial ، فیس بوک، 
Horizon  می توانید با همکاران خود دور یک میز مجازی جمع شوید که تجربه ی طبیعی تری 

نسبت به تماس های ایجاد شده بر بستر زوم و تماس های تصویری گروهی خواهد بود.

*ارزهای دیجیتال در متاورس
متاورس از نظری وابسته به ارزهای دیجیتال است هر دنیایی چندین پایه ثابت و اساسی دارد. 
یکی از این پایه ها مسئله اقتصادی است. در واقع متاورس مانند دنیای خودمان می خواهد امکان 

خرید و فروش و مبادله را برای کاربران خود فعال کند. 
ایــن موضوع زمانی امکان پذیر اســت که ارزی برای 

مبادله مشخص شود.
جهان های مجازی هم اموال و دارایی های خاص خود 
را دارنــد. در برخی بازی هــای واقعیت مجازی مثل   
Decentraland شما در حال حاضر می توانید آثار 
هنری را به صورت دارایی های بی همتا یا NFT معامله 
کنید. در متاورس نهایی هر کســی دارایی هایی مثل 
زمین، ساختمان، چهره و حتی نام خاص خود را دارد 
که این دارایی ها براساس نظام مالی حاکم بر آن معامله 

می شود.

*مزایای متاورس
1(محدودیت های اینترنت فعلی: متاورس قرار است به 
عنوان جایگزین اینترنت عمل کرده و تمام محتوای آن را به کاربرانش در سراسر دنیا عرضه کند، 
بدون آنکه محدودیت های کنونی اینترنت را داشته باشد، متاورس به کاربران خود امکان توزیع 
محتوای دلخواهشان را به صورت آزادانه و در سراسر پلتفرم می دهد. یعنی شما می توانید محتوای 

دلخواهی را که در یک پلتفرم مبتنی بر متاورس ایجاد کرده اید را به پلتفرمی دیگر ببرید.
2(تداوم و قابلیت تعامل پذیری: در دسترس بودن هر تغییری که در آن اتفاق می افتد. به این معنا 
که اگر یک کاربر متاورس تغییری در آن ایجاد کند، از آنجا که تغییر ایجاد شده دائمی است برای 

همه نیز قابل مشاهده خواهد بود.
3(تداوم هویت: در دنیای metaverse یک شــخص می تواند در سراسر آن خود واقعی اش 
باشد. نیازی نیست شما در هر پلتفرمی یک پلتفرم داشته باشید. مثالً نیازی ندارید تا به صورت 
جداگانه یک اکانت فیسبوک، یک اکانت ردیت، یک پروفایل توئیتر و … داشته باشید. شما یک 

آواتار دارید و با آن در همه جا حضور خواهید داشت.

*زندگی در متاورس
متاورس وضعیتی است که قرار است جانشین اینترنت کنونی شود و تمام محتوای آن را اما با 
محدودیت های دسترسی بسیار کمتری به کاربران عرضه کند. پلتفرم های آنالین فعلی به کاربران 
اجازه می دهند در همان محدوده مختص هر سرویس تا حدودی آزادانه حرکت کنند، اما قابلیت 
تعامل پذیری بین پلتفرمی را محدود می کنند؛ مثالً شما آزاد هستید هر چیزی را که دوست 
دارید در ماینکرفت بسازید، اما نمی توانید آنچه را که در ماینکرفت ساخته اید به بازی فورتنایت 
منتقل کنید. این در حالی است که متاورس به کاربران امکان می دهد محتوای دلخواه خود را در 

هر پلتفرمی تولید کرده و آن را آزادانه در سراسراین جهان دیجیتال توزیع کنند.
بر خالف اینترنت فعلی، کاربران متاورس تغییرات ایجادشده توسط کاربران دیگر را در لحظه و 
زمان واقعی تجربه خواهند کرد. اگر کاربری هرگونه تغییری در متاورس ایجاد کند، آن تغییر 
دائمی بوده و بالفاصله برای همه قابل مشــاهده است. تداوم و قابلیت تعامل پذیری به کاربران 
امکان می دهد برخالف اینترنت، هویت و تجربه های آنالین خود را در سراســر متاورس حفظ 
کنند. به این معنی که در متاورس، کاربران دیگر نیازی به داشتن پروفایل جداگانه در توئیتر، 
کاراکتــری در فورتنایت و اکانت ردیت ندارند، بلکه می توانند در تمام این پلتفرم ها تنها خود 
واقعی شان باشند. این تداوم هویت، عاملی اساسی در شکل گیری نحوه خرید و مصرف محتوا 

توسط کاربران متاورس خواهد بود.
به لطف متاورس دیگر الزم نیست برای کار در محیط فیزیکی در دنیای واقعی حضور داشته 
باشــیم؛ بلکه محل کار ما در همان متاورس خواهد بود. عینک های واقعیت مجازی و محیط 
متاورس هم پای هم ســاخته می شوند و در آینده نزدیک این عینک ها کاربردهای زیادی در 

محل کار خواهند داشت.

مهر  ماه ۱۴۰۰- شماره ۱۷ جدید

تهیه و تولید: روابط عمومی ایران کیش
سردبیر: تورج آروان

 تحریریه: امید کاجیان 
عکس: مهران جهانگیری

شــرکت کارت اعتباری ایران کیــش در آخرین گزارش 
نیلسون ریپورت صعود ســه پله ای در میان 150 شرکت 
پرداخت و پذیرنده جهان داشت. ایران کیش دراین رنکینگ 
با ســه پله ارتقا از از رده سی و سوم به رده سی ام برترین 

شرکت پرداخت وپذیرنده جهان صعود کرد.نیلسون ریپورت 
آمریکا در حوزه بانکداری و پرداخت یک مرجع بین المللی 
به شمار می آید و تمام موسسات مالی ، صادر کننده ها و 
پذیرندگان کارت به تفکیک دراین گزارش بررسی میشوند.

شماره اخیر نشریه نیلسون ریپورت آمریکا آخرین رده بندی 
شرکت های جهان را ارائه داده است که ایران کیش اینبار 
هم جزو یکی از برترین شــرکت های ایران و جهان دراین 

رتبه بندی قرار گرفته است.

صعود سه پله ای ایران کیش در رنکینگ جهانی

 متاورس و جهان مجازی
✍��تحقیق و ترجمه : منیر دادپی 


