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ایران کیش برنده مناقصه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی

                            پیمان منعم طبری در نشست بازنگری درنظام کارمزد، مبارزه با پولشویی شبکه پرداخت:

شرکت های پرداخت را باید از منظر سود آوری رتبه بندی کنیم

ایران کیش برنده مناقصه سرویس، نگهداری، پشتیبانی و 
تعمیرات تجهیزات ســامانه هوشمند سوخت شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی ایران شد. درمناقصه شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی که با عنوان عملیات ســرویس، 
نگهداری، پشتیبانی و تعمیرات سخت افزار و نرم افزارهای 
مرتبط با تجهیزات پایانه های ســامانه هوشــمند سوخت 

برگزار شــد، ایران کیش توانســت با برنده شــدن در این 
مناقصه، مسئولیت تعمیرات و نگهداری پایانه های سامانه 

هوشمند سوخت را برعهده بگیرد.
برنامه و ساماندهی جهت تحویل و تحول کلیه بخش های 
قرارداد، ایجاد مرکز کال سنتر و تدوین فرایندهای تیکتینگ 
و ارجاع آماده ســازی تجهیزات ماهواره ای، تشکیل گروه 

سرپرست و پشتیبان در مراکز مناطق نفتی سراسر کشور  
و تجهیز پرسنل پشــتیبان از نظر دانش و ابزار در سراسر 
کشور مراحل اولیه این طرح عظیم میباشد که تا کنون به 
خوبی پیش رفته است. ایران کیش امیدوار است این اتفاق 
در ادامه  زمینه  ساز همکاری  های بیشتر درحوزه پرداخت 

الکترونیک شود. 

جلسه معارفه اعضای هیئت مدیره شرکت کارت اعتباری 
ایران کیش با حضور عباس ابراهیمی معاون سرمایه گذاری 
بانک تجارت برگزار شــد. ابراهیمی با قدردانی از عملکرد 
شرکت، ضمن معرفی بهزاد صفری و رضا قربی به عنوان 
اعضــای جدید هیئت مدیره از مجتبــی مالی و خدامراد 
بزرگ چمی اعضای ســابق هیات مدیــره بابت زحمات 
دوره تصدی تشکر کرد. دراین جلسه پیمان منعم طبری 
مدیرعامل ایران کیش در گزارشی با اشاره به جدیدترین 
محصوالت این شرکت درحوزه پرداخت و اقدامات فنی در 
زمینه تحقق اهداف بانکداری غیر حضوری، خبر از رشد 
ایران کیش در تراکنشهای غیر از دستگاههای  posداد. 
در ادامه اعضــای هیئت مدیره با قدردانی از پیمان منعم 

طبری با انتصاب مجدد وی به عنوان مدیر عامل موافقت 
کردند. 

طبری هم  ضمن تشکر از حسن اعتماد به خود، در جمع 

اعضای هیات مدیره، معاونین و مدیران مستقل شرکت، 
خواســتار تالش مضاعف و همدلی بیــش از پیش همه 

کارکنان برای دستیابی به اهداف عالی شرکت شد. 

اعالم اعضای هیئت مدیره ایران کیش

 پیمــان منعم طبری مدیرعامل ایران کیش با اشــاره به 
لیست ســیاه و کارایی مثبت آن در برخورد با پولشویی و 
مبارزه با سایت های قمار خواستار ارائه لیست سیاه جامع 
از ســوی شاپرک در قالب یک ســرویس به شرکت های 

پرداخت شد.
طبــری در نشســت بازنگری در نظام کارمــزد، مبارزه با 
پولشــویی و تخلفات شــبکه پرداخت نمایشگاه تراکنش 
گفت: لیست سیاه نتیجه بســیار خوبی داشته است. این 
الگوی لیست سیاه در شرکت ایران کیش نیز پیاده سازی 
شده است تا با توجه به آن پذیرنده یا دارنده کارتی که از 
سایت شرط بندی استفاده کرده بررسی و جلوی تراکنش 
های مالی آن گرفته شــود. اما بهتراســت لیســت سیاه 
جامعتری از ســوی شــاپرک در قالب سرویس در اختیار 
شــرکت های پرداخت قرار گیرد و از این طریق مبارزه با 

پولشویی و سایت های قمار با قوت بیشتری ادامه یابد.
وی با بیان اینکه تا امروز نیز سیاســت لیســت ســیاه ، 
تراکنش های مالی سایت های قمار از طریق شرکت های 
پرداخت را به شــدت کاهش داده اســت تا جایی که این 
تراکنــش ها از طریق درگاه این شــرکت ها، به کارت به 
کارت و طرق دیگر تراکنش ها تغییر مســیر داده اســت، 
اظهارداشت: سیاست های بانک مرکزی و شاپرک در این 
عرصه موفق بوده اســت و در صورتی که این لیســت از 
سوی شاپرک در اختیار شرکت ها قرار بگیرد، بسیار جامع 

خواهد بود و مبارزه با پولشویی را عملیاتی تر میکند.
مدیر عامل ایران کیش همچنین با اشاره به بولتن ماهانه 
شاپرک گفت : باید در بولتن شاپرک ادبیات بانک و شرکت 
هــای پرداخت را یکی کنیم . هم اکنون ادبیات شــرکت 
پرداخــت را روی تعداد تراکنش و ادبیــات بانک را روی 

مبلغ تراکنش، متمرکز کرده ایم و ازهمین رو مشــکل 
فعلی به وجود آمده اســت. وقتی این ادبیات را درست 
کنیــم و اصالح نظام کارمزد را براســاس مبلغ تراکنش 
سامان دهیم، هم بانک با خیال راحت هزینه مربوطه  را 
میدهد و هم شرکت پرداخت راحت تر میتواند کار کند. 
وظیفه شرکت پرداخت در شرایط کنونی ورود منابع به 
داخل بانک است و در واقع سیاست های بانک و شرکت 
پرداخت باید در راستای یکدیگر باشد. اگر در بولتن تنها 
همین یک شــاخص را درســت کنیم ، بدون شک این 

موضوع کمک بسیاری به موفقیت مسیر  صنعت بانکداری 
و پرداخت می کند. نکته بعدی که دراین راستا باید اصالح 
شــود توجه به این مطلب اســت که درواقع شرکت های 
پرداخــت را باید از منظر ســود آوری رتبه بندی کرد نه 
از منظــر تعداد تراکنش. طبری باردیگــر بر اصالح نظام 
کارمــزد تاکید کرد و افزود: با وضــع چند تبصره و بدون 
تغییــرات بنیادین می توان نظام فعلــی کارمزد را خیلی 
نرم اصالح کرد وگرنه با حکمرانی شــرایطی که از ده سال 
پیش تاکنون وجود داشته با توجه به هزینه های تحمیلی 
امروز بر شــرکت های پرداخت، تداوم کار این شرکت ها 
با مشــکالت بی ســابقه  روبه رو خواهد شد. خوشبختانه 
اقدامات بســیار خوبی در  زمینه اصــالح نظام کارمزد از 
ســوی بانک مرکزی و شاپرک نیز صورت گرفته است که 

در آینده در مورد آن بیشتر خواهیم شنید.

*با وضع چند تبصره نظام کارمزد تغییر یابد
وی با اشاره به این موضوع که امید داریم این نظام تا حد 
زیادی مبتنی بر ارائه ســرویس ها شده و در ازای خدمت 
خوب از طرف شــرکت هــای پرداخت، نحــوه پرداخت 

کارمزدها نیز تغییر کند اظهار کرد: وقتی پذیرنده سرویس 
و خدماتی می گیرد می تواند بخشی از کارمزد را نیز تقبل 
کند، در حالیکه امروز تمامی کارمزد بر دوش بانک اســت 
و قطعــا این موضوع هزینه های زیادی را بر بانک تحمیل 
میکند. هم اکنون از سوی دارنده)کارت( برای مانده گیری 
بحث کارمزد وجود دارد که برای شارژ و قبض هم میتواند 
شکل بگیرد، پذیرنده هم آمادگی اینکه بخشی از کارمزد 
را تقبل کند، دارد و در عوض این موضوع ما نیز می توانیم 
سرویس های به مراتب بهترو ویژه تری را به پذیرنده ارائه 

دهیم.
وی درادامه با تاکید برهزینه هایی که این روزها بر شرکت 
پرداخت از جمله در مســائلی مانند تامین کارتخوان ها و 
یا رســید کاغذی وارد شده اســت گفت: با اصالح برخی 
از الزامات شــاپرکی می توان صرفــه جویی هایی دراین 
زمینه داشت. با اصالح نظام کارمزد، حرکت شرکت های 
پرداخت به ســمت روش های جدیــد در آمدی، کاهش 
هزینه هایی مانند تامین لوازم مصرفی، بومی سازی تامین 
دستگاه ها توسط شــرکت های پرداخت، تغییرات برخی 

الزامات شاپرکی و... وضعیت بهبود میابد.
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از بچه های روســتایی در بجنــورد و یک ایران 
کیشــی قدیمی که حاال نامــش را در خیلی از 
رسانه ها و خبرگزاری ها به عنوان نایب قهرمان 

مسابقات دو و میدانی کشورمعرفی می کنند. 
نامش یونس کاظمی است، پرتابگر نیزه استان 
خراسان شمالی که در مســابقات دو و میدانی 
قهرمانی کارگران کشــور مدال نقره  را به خود 
اختصاص داد. اما این موفقیت زمانی ارزشــش 
دوچندان می شــود که بدانید این کارشــناس 
ایران کیش، نه مربی داشــته و نه مانند ســایر 
رقبایش وقت کافی برای تمرین کردن. رقبایی 
که می شــود گفت حرفه ای کارشــان ورزش 
اســت و تمام و کمال وقتشــان را گذاشته اند 

برای مسابقات و تمرین .  
متولد 65 است، بیش از هشت سال برای ایران کیش کار 
می کرده که 6 سال آن را پشتیبان بوده و دوسالش را هم 

از کارمندان دفتری خراسان شمالی شده . 
اما ســابقه کاظمی در عرصه ورزش طوالنی تر هم هست 
می گوید : »20 ســال اســت ورزش می کنم. از سال 83 
در عرصه دو و میدانی فعالیت دارم و ماده تخصصی ام نیز 
پرتاب نیزه اســت. در مواد دیگر هم فعالیت داشتم. مثل 
پرش طول یا حتی در 5 کیلومتر بین المللی ارمنســتان 

سال 2016 چهارم شدم.«
حاال در مســابقات دو و میدانی قهرمانی کارگران کشور 
که به مدت دو روز به میزبانی اســتان قزوین برگزار شد 
توانســت به نشان نقره این رقابت ها دست یابد. برگزاری 
این دوره از رقابت ها به منظور انتخاب تیم ملی کارگران 
برای حضور در رقابتهای جهانی مســابقات جهانی سال 
آینده است به گونه ای که نفرات برتر این مسابقات، تیم 

ملی را در مسابقات ایتالیا همراهی خواهند کرد.
این قهرمان ملی اما نخســتین باری نیســت که به این 
عناوین دســت میابد، او پیشــتر در کارنامه اش سومی 
کشوری در رقابت های پرتاب نیزه ارتش و دانشجویان را 
هم داشــت. در استان خراسان شمالی هم 15- 16 سالی 

هست که همیشه مقام اول را کسب می کند. 
در مورد مسابقات اخیر قزوین که می پرسیم پاسخ میدهد: 
»مسابقات در استان قزوین انتخابیه جهانی دارد که تمام 
ورزشکاران  دو و میدانی کشور در آن حضورمیابند و رقابت 
های دیگری نیز دراین راستا برگزار می شود. رقابتهایی که 
200 نفر در بخش هــای مختلف در آن حضور دارند. در 
انتخابی بعدی هم حضور دارم اما قطعا رقبایم چون زمان 
آزادتری دارند و تمام وقتشان برای تمرین است کار برای 

من بسیار دشوار می شود.«
همیشه بعد از ســاعت کاری شرکت یک تا یک ساعت و 
نیم تمرین می کند و البته که هیچ مربی در رشته پرتاب 
نیزه ندارد و می گوید: »در خراســان شــمالی به نوعی ما 
خودمان مربی شــدیم و در عــوض دیگران را نیز پرورش 

میدهیم تا تجربه بی مربیگری ما را نکشند.«
این یعنی کاظمی از خود آموزی به آموزگاری رســیده و 
حاال بی مربی، مربی اســتان خراسان شمالی است وقتی 

پرسیدم چرا با این همه مشقت دلش راضی شده تا در این 
رشته کار کند می گوید »صرفا  عالقه« .

دبیر هیئت اســتان دردو ومیدانی است و پیگیر مربیگری 
بین المللی. هرچند مدرک داوری بین المللی را مدتهاست 
که دریافت کرده. کارش اینروزها در کنار حضور در شرکت 

ایران کیش، آموزش پرتاب نیزه است و تمرین . 
اما رشته دو و میدانی در آمدی که ندارد هیچ، بلکه بیشتر  

خانواده های کم درآمد در خراسان شمالی وارد آن میشوند 
که ناچارند با کمترین امکانات تالش کنند تا دراین رشته 
به جایی برسند. دو و میدانی رشته چندان مفرحی مانند 
فوتبــال و والیبال و ... نیســت که افراد با دوستانشــان 

بخواهند بــازی کنند و یا در کنار ورزش، حس 
تفریح داشته باشند، بلکه یک رشته سخت است 
و از لحاظ درآمد هم نمی توان روی آن حساب 
باز کرد. این است که کاظمی هم اصال به عنوان 
شــغل به آن نگاه نمی کند و می گوید: »خیلی 
از هم استانی ها که دراین رشته هستند کفش 
مناســب برای تمرین ندارند. منی که در پرتاب 
نیزه فعالیت دارم کفشــم همان کفش 17 سال 
پیش است. کفش مناسب پرتاب نیزه 4 میلیون 
تومان است . من با نیزه  آماتور یعنی با بورد 50 
متر کارمیکنم. نیزه اســتاندارد که رقبای من با 
آن تمرین می کنند 40 میلیون تومان اســت. 
قطعا این بخشــی از مشــکالتی است که برای 
یک اســتان کم برخوردارمثل ما وجود دارد، برای همین 
کمترافراد جذب این رشــته شــده و یا کسانی که جذب 
میشوند هم به مرور دلسرد شده و دنبال رشته های دیگر 
می روند، خیلی ها حتی پول کالس این رشــته که ماهی 
200 هزارتومان اســت را هم نمیتوانند با توجه به ســایر 
خرج های زندگی بپردازند. در نهایت بســیاری از کسانی 
که در رشــته دوومیدانی هم فعالیــت می کنند به مرور، 
مربی بدنسازی و ... سایر رشــته ها مثل فوتبال شده اند 
که درآمد بیشــتری دارد و این اتفاق، ورزشکارانی که در 
استان خراسان شمالی در این حیطه فعالیت دارند را از دو 
و میدانی دور می کند. من هم در این رشته ماندم تا ریشه  

دو و میدانی خراسان شمالی خشک نشود.«

*امیدها ادامه دارد 
کاظمی حتی از هزینه های شخصی که برای تیم خراسان 
شــمالی پرداخت کرده اســت هم می گوید اینکه روزانه 
بدون خوردن هیچ مکملی باید تمرین کند و مکمل ها 6 

تا 10 میلیون تومان هزینه شان می شود.
وی اما باهمه این ســختی ها نایب قهرمان کشــور است 
و خود را برای رقابت هــای آینده انتخابی تیم ملی برای 

حضور در رقابت های جهانی آماده می کند.
از ایران کیش که می پرسیم پاسخ می دهد: »اگر از شرکت 
ایران کیش راضی نبودم هشت سال را اینجا نمیماندم. در 
تمام این مدت نیزتالش شــده تا کاری شــود که من به 
مسابقات یا تمرین های ورزشی ام برسم از مرخصی دادن 
ها تا سایر حمایت ها . هرچند که امروز با توجه به رقبایی 

که دارم نیاز به زمان برای تمرین بیشتر هم هست.«
او یادی از پشــتیبانان استان خراسان شمالی هم می کند 
و می گوید: »خراســان شمالی 800 روســتا دارد گاهی 
پشتیبان برای یک دســتگاه بعضا 200 کیلومتر با موتور 
می رود تا به محل یک دســتگاه برسد و قطعا با این همه 
زحمتی که آنها می کشند باید از پشتیبانان حمایت کرد.«

صحبت با کاظمی تمام می شود اما امیدها با همه سختی 
ها و مشــقت ها بر ســر جای خود باقــی میماند امید به 
درخشش دوباره این ایران کیشی اینبار نه فقط در عرصه 

ملی بلکه برای حضور در رقابت های جهانی ایتالیا .

                          گفتگو با یونس کاظمی نایب قهرمان پرتاب نیزه کشور 

                                               ریشه دو و میدانی خراسان شمالی خشک نمی شود  

اگر از شرکت ایران کیش راضی 
نبودم هشــت ســال را اینجا 
این مدت  تمــام  در  نمیماندم. 
نیزتالش شده تا کاری شود که 
های  تمرین  یا  مسابقات  به  من 
از مرخصی  برســم  ام  ورزشی 

دادن ها تا سایر حمایت ها

امکان پرداخت عوارض نوســازی سالیانه و پسماند ملک 
)ویژه ساکنین تهران( ازطریق اپلیکیشن پات الیف فراهم 

شد.در نسخه به روز شده اپلیکیشــن پات الیف کاربران 
تهرانی می توانند با ورود بــه منو پات و انتخاب خدمات 
امالک نسبت به پرداخت عوارض نوسازی سالیانه و پسماند 
مالک در این ســامانه اقدام کند.اپلیکیشــن پات الیف از 

طریق گوگل پلی، بازارقابل دانلود است. 
همچنین برای دریافت و دانلود این اپلیکیشن می توانید 

کد#1*788* را شماره گیری کنید. پات الیف در مسیر 
مدیریت نو آور و با شــعار حال خوب زندگی، هم اکنون با 
گســتردگي محصوالت در قالب انواع روش های پرداخت 
الکترونیکی، خدمات پرداخت شهري، خدمات جامع بانکي، 
گردشــگري، بیمه، خدمات شهري و شــهروندي ، بازي 

وسرگرمي و ... در دسترس عموم است.

پرداخت عوارض نوسازی 
سالیانه با پات الیف
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بم، ســرزمین نخل ها، خسته از غبار تلخ یک حادثه به نام 
زلزله پنجم دی ماه 82. ســال ها  از آن روز می گذرد. 18 
ســال. اما هنوز زخم یک دردکهنه بر اعماق قلب این شهر 
ســنگینی می کند. زخمی که هر ساله با ورود به نخستین 
روزهای ســرد زمستان، ســرباز می کند تا یادمان نرود که 
هزاران مردم این شــهر چه کشیده اند تا امروز دوباره بم را 

سرپا نگه دارند . 

*علی نژاد همه چیز را از نوساخت 
نژاد  علــی  حســین 
ایران  بمی  پشتیبان 
کیــش یکــی از آن 
و چه  اســت  هزاران 
از  تر  دردی ســخت 
ببینی  ناگهان  اینکه 
دیگر نه آغوش پدری 
نه همدمی  اســت و 
خواهری که دلت خوش بود به همزبانی های با او . علینژاد 
در آن روز شوم این بهترین ها را از دست داد. پشت و پناه 
بودن پدر و شیرین زبانی های خواهری که همه اش یکسال 
از او بزرگتر بود و بعد از آن بار تمام زندگی بر دوش مادری 
افتاد که به غیر از داغ همســر و دختر، داغ از دست دادن 
برادر و برادر زاده اش )دایی و پســردایی احسان( را نیز بر 
دل داشــت و علی رغم این ها، باید هــم مامان می بود و 
هم بابا و هم اندازه دو مرد در آن روزهای بی ســرپناهی و 
زندگــی در چادر و اردوگاه بــرای ادامه دادن و دوباره از نو 

ساختن میجنگید. 
علی نژاد متولد 65 اســت. یعنی در نوجوانی اش سرنوشت 
طوری رقم خورد که خیلی زودتر از بقیه بزرگ شود و روی 
پای خود بایستد .کسی که به غیر از پدر و خواهر ، دایی و 

پســردایی را هم از دست داده بود در جوانی با کسب و کار 
شــرکت های پرداخت الکترونیک آشنا می شود و دستگاه 
هــای کارتخوان و وجود آن هــا در مراکز خرید نظرش را 
 PSP جلب می کند و نتیجه آن می شــود تــا حضور در
های مختلف را تجربه کند. ســال 98 اما فصل جدیدی از 
تاثیرگذاری او دراین شــرکت ها با ورودش به ایران کیش 
اســت. زمانی که تجربــه کاری باال ، در کنــار آموزش و 
مصاحبه و امتحان، او را جذب ایران کیش می کند و حاال 

یکی از پشتیبانان فعال استان کرمان است .  
علی نژاد اگرچه زاده بم اســت امــا بعد از آنکه برای رفتن 
دانشــگاه به کرمان آمد همان جا مانــد و همان جا ازدواج 

کرد و همان جا کار . 
این پشتیبان بمی ایران کیش در مورد پذیرنده های کرمان 

می گوید: »برخی پذیرندگانی که با 
دستگاه ایران کیش کار نمی کردند 
یا شــناختی نســبت به مجموعه 
امکانات آن نداشتند و نمیدانستند 
چگونه تسهیالت و پاداش دریافت 
کنند حــاال با آن آشــنا و بخش 
قابل توجهی از دســتگاه های کم 

تراکنش احیا شدند. «
از تعصبش به ایران کیش هم حرف 
میزند: »ایــن اتفاق افتاده پذیرنده 
دســتگاهش خراب شــود یا مثال 
ســیم تلفن و کابل اینترنت نباشد 
خودم برایش خریدم تا همچنان از 
دستگاه ایران کیش استفاده کند. «

او البته از تاثیر وســایل و هدایای 
ارزش افزوده، در نگهداشت پذیرنده 

ها می گوید و اظهار می کند که قطعا که وجود این اقالم در 
کنار دستگاه ها می تواند در ترغیب پذیرندگان در استفاده 
از دستگاه های ایران کیش نقش شایانی داشته باشد . حتی 
اگر این اقالم مواردی مانند پاور بانک ، فلش یا کارت هدیه 

باشند. 
او در مورد وضعیت ایران کیش هم اظهار می کند: »اگر به  
جداول و رتبه بندی ها نگاه کنیم می بینیم که ایران کیش 
هربار روند صعودی را طی می کند. از سویی دستگاه های  
ایــران کیش هم ارتقا پیدا کرده انــد. تراکنش ناموفق هم 
کمتر شــده است و پذیرنده ها در کرمان نسبت به گذشته 
خیلــی راغب ترند. از طرفی تــالش می کنیم موقع پی ام 
زدن و نصب دســتگاه ها سایر محصوالت مانند پات الیف 

راهم معرفی کنیم.« 
او با اشــاره به اینکه دســتگاه های ایران کیش در کرمان 
وضعیت خوبی دارد میگوید: »خوشبختانه ایران کیش جای 
خیلی از شرکت ها را پر کرده است.  مخصوصا در شهرهای 
جنوبــی کرمان مانند جیرفت، کهنوج ، بم و ... این موضوع 

را می بینیم.« 

*دوســتی با پشتیبان ایران کیش را با " ال ای 
دی " عوض نمی کنم !

اما علــی نژاد تنها 
بمی  پشــتیبان  
ای  زده  زلزلــه 
نیست که عضوی 
خانــواده خود  از 
را در آن حادثــه 
داده  دســت  از 
»حامــد  اســت. 
مهربانــی« اگرچه در روز زمین لرزه خانــه نبوده اما مادر، 
خواهر و پدرش را از زیر آوار در میاورند. پدری که دوســال 
بعد از زلزله که قطع نخاع شــده بود فوت می کند و مادر 
و خواهرش نیز هشــت تانه ماه را در بیمارســتان بوده اند. 
مهربانی ، خانواده عمویش ) عمو ، زن عمو، دوپســرعمو(، 
خانــواده عمه اش) عمه،  دختر عمه ، دوپســرعمه( را در 
آن واقعه از دســت داده.  می گوید هنوز آثار زلزله را در بم 
میتوان دید. همچنان اجاره نشــین است و می گوید با وام 
15 میلیونی آن زمان نمیشــد صاحب خانه شد، مگر اینکه 
از خود زمین میداشتی و... بعد از گذشت 18 سال حاال 70 

درصد شهر ساخته شده است.
نمیخواهم زیاد با حرف هایم خاطرات تلخ آن زمان را برایش 

تداعی کنم از ایران کیش می پرسم که پاسخ می دهد سال 
95 وارد ایران کیش شــده، داســتان ورودش را که سوال 
کردم می گوید : » دایی ام یک اجاره نشــین داشت که در 
ایران کیش کار می کرد با او دوست شدم و بعد هم به وی 
گفتم هر وقت نیرو خواستند به من هم بگوید که این اتفاق 
افتاد. در بم سه پشتیبان هستیم . خیلی از پذیرنده ها را با 
دوستی هایی که با هم برقرار کردیم نگه داشتم . خیلی از 

پذیرنده ها من را با اسم کوچک صدا می زنند .«
از جریــان "وس ها" و اقالم ارزش افــزوده که اینروزها با 
سیاست شــرکت به پذیرنده ها میرسد پرسیدم می گوید: 
»این اقدام ، اقدام مثبتی اســت کــه مثال اخیرا به یکی از 
داروخانه های پرتراکنش یک آبسرد کن دادیم و برای حفظ 
او بسیار مناسب بود. طبیعتا باید برای نگهداشت پذیرندگان 
خالقیت های مختلفی داشــت و اقــدام اخیر اقدام مثبتی 

است .«
در مــورد خاطرات پذیرندگان بمی که ســوال می کنم از 
پذیرنده ای در نرماشیر بم می گوید که در ابتدا فکر میکرده 
این پشتیبان ایران کیشــی اطالعات مالی وی را به بیرون 
درزمیدهد و برای همین هم یارانه او قطع شده است )!( بعد 
که می فهمد راجع به وی اشــتباه فکر میکرده حاال حتی 
کلید مغازه را به "حامدمهربانی" میدهد تا هروقت خواست 

به آنجا و دستگاه سر بزند.

می گوید حتی از جاهایی به این پذیرنده گفته اند یک ماه 
با فالن دستگاه شرکت دیگر کار کند و وعده دادن "ال ای 
دی " به او داده اند ولی او گفته "نه من دوستی با »حامد« 

را با ال ای دی عوض نمی کنم."

             گفتگو با پشتیبانان ایران کیشی که در زلزله بم، خانواده و اقوام خود را از دست دادند !              
محکم برای ایران کیش ایستاده اند 

* پذیرنده ها در کرمان نســبت 
ترند.  راغب  خیلی  گذشــته  به 
جای  کیش  ایران  خوشــبختانه 
خیلی از شــرکت ها را پر کرده 
شهرهای  در  مخصوصا  اســت.  
جیرفت  مانند  کرمــان  جنوبی 
کهنوج و بــم و ... این موضوع را 

می بینیم

* اخیرا به یکی از داروخانه های 
پرتراکنش یک آبسرد کن دادیم 
او بســیار مناسب  و برای حفظ 
برای نگهداشت  باید  بود. طبیعتا 
پذیرندگان خالقیت های مختلفی 
داشت و اقدام اخیر در تعلق اقالم 

ارزش افزوده  اقدام مثبتی است

ادامه در صفحه بعدادامه در صفحه بعد
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*مجتهد در خط مقدم ایران کیش 
احســان مجتهدزاده متولد 63  و ســاکن بم که درزمین 
لــرزه 82  تمامی 
خاله  مانند  اقــوام 
و عمــه و عمو را از 
دســت داده است 
با حســرت خاصی 
دخترعمــه  از 
عروسی  نو  پزشک 
میگوید که یک ماه 
از عروســی شان بیشتر نگذشــته بود و با همسرش دراین 
حادثه جان میبازند و مطب تازه تاســیس دخترعمه، بی 
دکتر ماند.  در خانواده خودش نیز خواهرو پدرش آســیب 
دیده و خواهرش با گذشــت همه این سال ها  هنوز با عصا 
راه می رود. مجتهد زاده یک پشــتیبان ایران کیشی دیگر 
در بم اســت با کوله باری از خاطرات تلخ از آن حادثه . از 
آن زمان ها می گوید از  وام 15 میلیونی آن موقع که فقط 
هزینه فوندانســیون و تیر آهن برای ســاخت خانه میشد،  
ازاینکه بعد از گذشت دو دهه آثار زلزله هست و ساختمان 
هایی که چون صاحبان آن فوت کرده اند آوار برداری نشده 
اند، از کوچه هایی که هنوز که هنوز است بی آسفالت مانده 
اند. از کسانی که  هشت سال طول کشید تا صا حب خانه 

شوند و ... حاال مجتهد زاده اما از ساختمان های مهندسی 
ســازی و مطمئنی هم می گوید کــه در عوض، بمی ها از 
جمله خود او دارند و ترســی که دیگر از زلزله ریخته شده 
است . مجتهدزاده ســال 94 وارد ایران کیش شده قبل از 
آن در کار خریــد و فروش خرما بــود و از آنجایی که این 
کار ، کار فصلی به شــمار میامد بــه دنبال کاری در بانک 

میگشــته که درنهایت سر از 
ایران کیش درآورده اســت . 
می گویــد : » واقعا از انصاف 
نگذریم  ایران کیش شرکت 
خوبی است و به نسبت بقیه 
به پشتیبانانش توجه بیشتری 
و  دارد همیــن کــه عیدی 
پاداش سر جای خودش است 
اتفــاق مثبتی اســت . البته 
کــه قطعا تورم و مشــکالت 
اقتصادی این دو سه ساله در 
کنار استهالک ماشین و....کار 
برای پشــتیبانان را اینروزها 
حسابی سخت کرده است .«

مجتهد زاده از فاصله روســتاهای بــم با یکدیگر می گوید 
اینکه مثال برای رفتن به یک روستا برای تعمیر یک دستگاه 

110 کیلومتر راه باید طی کرد و قطعا این اتومبیل را دچار 
استهالک می کند و البته گفت: »مثال روستای ریگان مسیر 
قاچاق بر است . قطعا این که پشتیبانان از این مسیرها رفت 
و آمد کنند خیلی کار دشــواری اســت اما به هر حال ما 
در خط مقدم شــرکت هستیم در همه این سال ها تالش 
کردیــم تا با روش های مختلف پذیرنــدگان را برای ایران 
پشتیبانان  داریم.  نگه  کیش 
بم همگی قدیمی هســتند . 
وضعیت  دوسال  دراین  البته 
بهتر شــده است. دستگاه ها 
ارتقــا یافته اند و نســبت به 
گذشــته بهبود را حس می 
ترازوی  . همین مودم،  کنیم 
دیجیتــال و فلش و ... که در 
کنار دستگاه ها به پذیرندگان 
داده می شود خودش بسیار 
پشتیبانان  است.«  تاثیرگذار 
بمی شرکت  ایران کیش پر 
انرژی و پــراراده درطی این 
ســالها  هم زندگی را طرحی 
نــو در انداخته اند و هم برای ســازمان از دل و جان مایه 

می گذارند. 

             گفتگو با پشتیبانان ایران کیشی که در زلزله بم، خانواده و اقوام خود را از دست دادند ! 
محکم برای ایران کیش ایستاده اند 

* گاهی برای رفتن به یک روستا 
در راســتای  تعمیر یک دستگاه 
باید طی کرد  راه  ۱۱۰ کیلومتــر 
بر  قاچاق  مسیر  روستاها   برخی 
اســت . قطعا این که پشتیبانان 
از این مسیرها رفت و آمد کنند 
خیلی کار دشواری است اما ما در 

خط مقدم شرکت هستیم

شــاید باورش برای همه ما سخت باشــد اما واقعیت دارد. 
سالهاست که اجاره نشین است، هم در خانه هم در مغازه. 
اما از کاری که می کند لذت می برد. از اینکه در همه این 
سال ها حتی یکبار هم حساب دخل و خرجش را نداشته 
باشد و نخواهد حساب کند امروز چه کسانی نان هایی که 

پخت کرده را بدون پرداخت پول با خود برده اند؟ 
اتفاقا که اصفهانی است. یک اصفهانی اصیل که می گوید 

رزق و روزی خودش می رسد. 
»اصغر محمد باغبان« از پذیرندگان نیکوکار ایران کیشی 
اســت، صاحب نانوایی اجاره ای قصه ما، ســال هاست که 
دســتگاه ایران کیش را فقط برای آن هایی که خودشان 
می خواهند پول نان ها را بدهند، اســتفاده می کند و هر 
کس نمیخواهد نــان را رایگان بر میدارد و میبرد. خودش 
که میگوید:»هرکس نان از نانوایی من بدون پول برداشت و 

رفت از شیر مادر حالل ترش باشد.«
دیگر مردم محله او را می شناسند. می گوید دراین مغازه 
کســی به آن نیازمندی که پول نان ندارد و نان را رایگان 
برمیــدارد و میبرد کاری ندارد، همه میدانند که درب این 

نانوایی به روی همه باز است. 
می پرسم شــاید اگر این رویه را در پیش نگرفته بود بعد 

در  کار   ســال   12 از 
نشین  اجاره  هنوز  نانوایی 
نبود پاســخش این است: 
مزه  وقتی  مــن  »زندگی 
دارد که مــی دانم خودم 
و خانواده ام سالم هستیم 
و سالم زندگی می کنیم. 
اتفاقا خانواده ام هیچوقت 
به واسطه این کار اعتراضی 
نداشــته اند و هرچیزی از 
خانواده شــروع می شود . 
رضایت آنهــا رضایت من 

و رضایت مردم همه با هم 
شکل گرفته اند. سالم زندگی کرده ام و این روبه را دوست 

دارم. «
بارها شده که کسی در مغازه نباشد و مشتری خود نان ها را 
بردارد و خود حساب کند حتی بخشی از تصاویر این نانوایی 

در فضای مجازی منتشر شده .
حســاب و کتاب کردن برای این نانوایــی یعنی نانوایی» 
گلنان« با دستگاه ایران کیش شاید چند لحظه ای بیشتر 

زمان نبرد، اما او می گوید عالقه ای به این حساب و کتاب 
نداشته . گاهی ممکن است ســی تا بسته نان باقی بماند 
قیمت بسته نان ها مشخص است اگر کسی بخواهد آن را 
حساب میکند نخواهد نوش جانش )!(هرچند بارها شده که 
برخی بگویند با این کار ها ضرر می کند اما او در تمام این 
دوازده ســال ، کار خودش را با فراغ بال انجام داده و از این 
بابت نیز خدارا شــاکر است. قطعا که ایران کیش نیز  بابت 

وجود چنین پذیرندگانی به خود میبالد . 

درب نانوایی "محمد باغبان " به روی نیازمندان باز است

مهران محرمیان، معــاون فناوری های بانک مرکزی گفته 
اســت زیرساخت های فنی الزم برای راه اندازی رمزارز ملی 
ایران یا همان ریال دیجیتال، آماده شــده اســت و اکنون 

اجرایی شدن آن نیازمند تصویب نهایی از سوی شورای پول 
و اعتبار است. محرمیان افزود: در حال حاضر قوانین جدید 
این حوزه به هیات عامل بانک مرکزی ارسال و این قوانین 
از سوی هیات عامل تصویب شده و برای تصویب نهایی به 
کمیســیون های فرعی و اصلی شورای پول و اعتبار رفته و 
نظرات آنان برای اصالح موارد جمع آوری شده است. او ادامه 
داد: اکنون در حال نهایی کردن نظرات این مصوبه هستیم .

رمزارز ملی در انتظار 
شورای پول و اعتبار
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                         گفت و گو با هنرمند ایران کیشی که یکی از قطعات او برگزیده مسابقه رادیویی ایران من شد  : 
برای اجرای کنسرت می جنگم 

بعضی ها آرزوهایشــان را فقط 
در رویاها دنبال می کنند و بعضی ها 
به دنبال رویاها میرونــد تا آرزو ها را 
به حقیقت بدل کنند. مهدی جواهری 
خــواه یکی از آن هایی اســت که در 
و حاال  رفته  رویاهایش  و جوی  جست 
آرزوی خیلی ها شــده )!( . کسی که 
اگرچه در بازار پر طمطراق و پررقیب و 
پرهزینه موسیقی نمی تواند مثل خیلی 
های دیگر پول بپاشد اما به جایش یکی 
از کار های او در مسابقه رادیویی ایران 
من که توسط رادیو ایران برگزار شد به 
عنوان برترین اثر انتخاب شــد. با این 
می  همکالم  همدان  اهل  کیشی  ایران 
شویم تا بیشتر در جریان فعالیت های 
او در عرصه هنــری و خوانندگی قرار 

بگیریم . 

*آقای جواهری خواه! پیش ازهرچیز بفرمایید 
که چند ســال است در ایران کیش مشغول به 
فعالیت هســتید و چگونه با ایران کیش آشنا 
شــدید و هم اکنون در کدام بخش مشغول به 

فعالیت هستید؟ 
بنده 14 سال اســت که افتخار همکاری با شرکت ایران 
کیش را دارم و توســط یکی از دوستانم با مجموعه آشنا 
شــدم. در حال حاضر به عنوان کارشــناس دفتر استان 

همدان در حال خدمت رسانی هستم.

*چرا تا به امروز این همکاری را ادامه دادید ؟ 
صرفا عالقه به مجموعه و سیستم کاری ایران کیش. قطعا 
حضور چهار ده ســاله در ایران کیش چیزی نیست که به 
این سادگی ها هم بتوان از آن دل کند. در تمام این سال 
ها تالش داشــتم تا منطبق با خواسته های سازمان عمل 

کنم و تفکر سازمانی داشته باشم. 

*اگر بخواهید مقایســه ای از ایران کیش در 
مثبت  نکات  باشید چه  داشته  کنونی  روزهای 

یا پتانسیل هایی درآن میبینید ؟
با برنامه ریزی های دقیــق و پیگیری های مداوم، آینده 
ای روشــن در انتظار شرکت است. ورود شرکت به عرصه 
نوین محصوالت دســتگاه های پرداخت )غیر پوز( مسیر 
صحیحی است . البته که همت همکاران در سرتاسر کشور 

در رشد شرکت بسیار اهمیت دارد.

*از فعالیت های هنریتان درعرصه موســیقی 
بگویید این فعالیت ها از چه زمانی آغاز شده 
و تاکنون چه آثاری از شــما انتشار پیدا کرده 

است؟
از کودکــی در زمینه خوانندگی فعالیــت می کردم.  اما 
در ســال 83 در دانشــگاه، اولین فعالیت خــودم را برای 

دانشــجویان دانشگاه بوعلی ســینای همدان ارائه کردم و 
بعد از فاصله زمانی چند سال در سال 91 اولین آهنگ من 
به نام »مدیون« منتشر شد که خوشبختانه بازخورد نسبتا 
خوبی داشت و من را  تشویق کرد که برای کارهای بعدی 
بیشتر تالش کنم ، تا سال 96 چند کار دیگر منتشر کردم 
به نام های »عشق چشات« ، »در سوگ علی« و »باز مقابلم 
تویی«که با اســتقبال خوبی مواجه شد، در سوگ علی از 
شــبکه ی تلویزیون استانی منتشر شد و »عشق چشات« 
در آن زمان بیش از 400000 مرتبه در شبکه های مجازی 
دانلود شــد  تا اینکه آهنگ »باز مقابلم تویی« با ملودی از 
خودم در مسابقه رادیویی ایران من که توسط رادیو ایران 
برگزار شد به عنوان برترین قطعه موسیقی انتخاب و طی 
مراســمی از من تقدیر به عمل آمد . متاســفانه بعد از آن 
علی رغم تالش زیاد با توجه به هزینه های عجیب و غریب 
بازار موسیقی و همچنین به دلیل عدم حمایت مالی امکان 
خلق اثر تاثیر گذار وجود نداشــت، هرچند آثاری با عنوان 
»بذر جدایی« ، »جای خالیت« ، »عاشقم نبودی« و همین 
اواخر»رویایی ترین حالت تهران« منتشــر شد اما به دلیل 
عدم تبلیغات مناسب و تاثیر گذار، آهنگ ها خیلی وایرال 

)فراگیر( نشدند.

*اشاره هم داشــتید که آهنگتان  به نام »باز 
من  ایران  رادیویی  در جشنواره  تویی«  مقابلم 
به عنوان برترین قطعه موسیقی معرفی شد در 
مورد این جشــنواره و این اثر توضیحاتی ارائه 
دهید و اینکه از میان چه تعداد از آثار این اثر 

برگزیده شد؟ 
این مسابقه رادیویی توسط رادیو ایران تحت عنوان »ایران 
مــن« و در بخش های مختلفی همچون گویندگی، تولید 
پادکست ، نمایشنامه رادیویی، دوبالژ ، موسیقی و ... برگزار 
شــد.ملودی باز هم مقابلم تویی توسط خودم و در حال و 
هوایی خاص خلق شد، با ترانه ای بی نظیر از داود صمدی 
آملی که در فضای مجازی برخی به اشــتباه صاحب ترانه 
را مولوی میدانند!»باز مقابلــم تویی« از میان هزار قطعه 

ارسالی انتخاب شد.

انتخاب این  *فکر می کنید چه مواردی باعث 
اثر شد ؟ 

قطعا در وهله اول ترانه بی نظیر و بعد از آن ملودی ملکوتی 
آهنگ به همراه تنظیم بی نظیر دوست خوبم آرش آزاد که 

با کمانچه استاد احسان نی زن زیباتر هم شد.

*آثار و برنامه های هنری بعدیتان چیست ؟
آهنگی با عنوان »ساحل نشــین« در حال آماده سازی و 
انتشــار دارم که با تنظیم و نوازندگی هیراد نیکنام )یکی 

از برجســته ترین نوازندگان حال حاضر 
کشــور( و نوازندگی ویولن احسان نی زن 
همچنین ترانه ســرایی و آهنگ ســازی 
هنرمند عزیز کشورمان مهدی تارخ آماده 
شده. بعد از آن نیز اگر شرایط الزم فراهم 
باشــد آهنگی با عنوان »زلیخا«را منتشر 
خواهــم کرد کــه دارای ترانــه و ملودی 

قدرتمندی است.

* تا کنــون اجراهای زنده هم در 
مراسم های خاصی داشتید ؟ 

اجرای زنده ام در محافل کامال شخصی 
بوده اند.و بســیار محدود 

*تابه حال به اجرای کنسرت فکر کردید ؟ 
قطعا یکی از آرزوهای هر خواننده ای اجرای کنســرت و 
کسب شــهرت و محبوبیت اســت که این مهم بیشتر  با 

حمایت اسپانسر ها و حامیان محقق میشود.

*به موسیقی و خوانندگی به عنوان شغل نگاه 
می کنید و یا یک دل مشغولی برای حال خوب؟ 
با توجه به بازار رقابتی، هزینه های بســیار باالی تولید اثر  
و علــی الخصوص رانت حاکم بر بازار موســیقی تا کنون 
نتوانســته ام به عنوان شغل به موسیقی و خوانندگی نگاه 

کنم.

*وضعیت اقتصــادی در این زمینه به چه نحو 
اســت و هیچ گاه به این نکته فکر کردید که 
میتوانید به عنوان شــغل به این عرصه نگاه 

کنید ؟ 
اگر یک اثر قرار باشــد با پتانســیل باال خلق شود نیاز به 
ترانه، ملودی، تنظیم و تبلیغات مناســب دارد، به عنوان 
مثال آقای ر.ب برای هر ترانه مبلغی بالغ بر 25 میلیون ، 
آقــای م.ج ملودی و تنظیم 30 میلیون دریافت می کنند 
و از همه مهمتر تبلیغــات حداقل هزینه ای بالغ بر 100 
میلیــون تومان در بر دارد، حال در نظر بگیرید مجموعا با 
هزینه ای بیش از 150 میلیون تومان، مجال ورود به بازار 

پر هزینه مانند موسیقی را به افرادی مثل من میدهد؟

*چه قدر در جریان اخذ مجوز ها معموال دچار 
مشکل شده اید ؟

تا کنون اقدامی در این خصــوص انجام ندادم اما آثار»باز 
مقابلم تویی«و در »ســوگ علی« بدون مجوز از رسانه ها 
منتشر شد، ظاهرا قالب این دو اثر با توجه به محتوا مورد 

تایید واقع شده است.

*شما ترانه سرانیز هستید، وضعیت ترانه ها و 
ممیزی آن به چه نحوی است ؟ چه قدر ترانه ها 
اصالحیه میخورند و تا چه میزان  شهرت ترانه 
سرا و اینکه چه کسی ترانه را  گفته از اهمیت 

بیشتری برخوردار است؟ 
ترانه سرا هستم اما نه به صورت حرفه ای و صادقانه بگویم 
ترانه هایــم محتوای عمیقی ندارند امــا معموال با اندکی 
اصالح قابل اجرا میشــوند. بیشترین مشکل در این زمینه 
هزینــه ترانه ها و هماهنگی خلق ملودی با آهنگســازان 

است. شهرت ترانه سرا درنشر و محبوبیت اثر تاثیردارد .
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کتابماه:

درسوم عنوان

الکس بنایان / سوما فتحینویسنده/ مترجم

موضوع

برای وارد شدن به یک کلوپ شبانه باید چه کار کرد؟ در کنار 
در اول در صف طوالنی ســاعت ها منتظر بایستید تا باالخره 
نوبتتان برسد. به در دوم که برای میلیاردرهاست سری بزنید 
و احتماال فقط اگر میلیاردر باشید می توانید داخل شوید. یا 
به دنبال در سوم بگردید و از آن وارد شوید. همیشه در سوم 

وجود دارد. در حقیقت در سوم، راز موفقیت است.

تیپ شخصیتی میانجی                        
شــخصیت های میانجی آرمانگرایانی واقعی هستند، 
همیشه به دنبال نشانه هایی از خوبی در حتی بدترین 
افراد و حوادث می گردند و در جستجوی راه هایی برای 
بهتر کردن اوضاع هستند. ممکن است میانجی گران را 
افرادی آرام، کم حرف یا حتی خجالتی تصور کرد، اما 
شعله ای درونی و شور و شوقی دارند که واقعاً می تواند 
بدرخشد. گونه شخصیتی میانجی فقط 4% جمعیت 
را تشــکیل می دهد و متأسفانه خطر بروز سوءتفاهم 
برای آنها باال است - اما وقتی افراد همفکر خود را پیدا 
می کنند تا وقتشان را با آنها بگذرانند، هماهنگی که 
احساس می کنند سرچشمه شادی و الهام بخشی است.

میانجی گران براســاس اصول خود عمل می کنند تا 
منطق، هیجان، یا عملی بودن مسائل. آنها در هنگام 
تصمیم گیــری برای حرکت رو به جلو، در پی افتخار، 
زیبایی، اخالق و فضیلت هســتند - میانجی گران به 
واسطه خلوص نیت خود هدایت می شوند نه پاداش و 
مجازات. افراد دارای گونه شخصیتی میانجی به درستی 
به این کیفیت افتخار می کنند، اما همه افراد محرک 
پشتوانه این احساســات را درک نمی کنند و این امر 

می تواند به انزوا منجر شود.
این ویژگی ها در بهترین حالت خود افراد دارای گونه 
شخصیتی میانجی را قادر به برقراری ارتباط عمیق با 
دیگران، صحبت کردن به ســادگی با زبان استعاره و 
مثل، درک و ایجاد نمادهایی برای در میان گذاشتن 
ایده های خود می سازد. میزان قوت این سبک ارتباطی 
شهودی تا ســطح آثار هنری است و به همین دلیل 
جای تعجب نیست که بسیاری از میانجی گران معروف 
شــاعر، نویسنده و بازیگر بوده اند. درک خود و جایگاه 
خود در جهان برای شــخصیت میانجی مهم است و 
آنها این ایده ها را با غرق کردن خود در کارشان بررسی 
می کنند.میانجی گران اســتعدادی برای ابراز خویش، 
آشکار کردن زیبایی و اسرار خود از طریق استعاره ها 

و شخصیت های داستانی دارند.
توانایی زبانی میانجی گران در حد زبان مادری شــان 
متوقف نمی ماند - آنها در هنگام آموختن زبان دوم )یا 
سوم!( نیز مستعد تلقی می شوند. استعداد میانجی گران 
در برقراری ارتباط به میل آنها برای هماهنگی نیز یاری 
می رســاند و به این شخصیت ها کمک می کند وقتی 
مســیر خود را پیدا کردند رو بــه جلو حرکت کنند. 
میانجی گران بر خالف گونه های شخصیتی اجتماعی تر 
توجه خود را تنها به چند نفر و کاری ارزشمند معطوف 
می کنند - زیرا اگر به مسائل زیادی توجه نشان دهند، 
انرژی خود را از دست می دهند و حتی در جهانی مبتال 
به این همه بدی که نمی تواننــد آن را از میان ببرند 

دچار افسردگی می شوند.
 چنین منظره ای برای دوستان میانجی گران غم انگیز 
اســت چرا که آنها به روی شــاداب این افراد وابسته 
هستند. اگر میانجی گران خوب مراقب نباشند ممکن 
است در حین این تالش نسبت به خود بی توجه شوند 
و از رسیدگی به نیازهای روزانه زندگی غفلت نمایند. 
میانجی گران اغلب به تفکر عمیق می پردازند و از تأمل 
ذهنی و فلســفی بیش از هر گونه شخصیتی دیگری 
لذت می برند. اگر شخصیت های میانجی کنترل نشوند 
ممکن است کم کم تماس خود را از دست بدهند و به 
"گوشه نشینی" روی بیاورند و بازگرداندن آنها به جهان 
واقعی مســتلزم صرف انرژی زیاد از طرف دوستان یا 

شریک زندگی آنها خواهد بود.

روانشناسی
کتاب درِ سوم برای تمام کسانی است که در زندگی مرز و محدودیتی برای خودشان قائل نیستند و همیشه به دنبال خالقیت 

و راه های نو و جدید می گردند.
الکس بنایان در کتاب درِ سوم به مأموریِت هیجان انگیِز پرده برداشتن از رازِ موفق ترین افراد جهان پرداخته است و گنجینه ای 

از خرد و دانش برای دیگران به ارمغان آورده است.
.

✍�� طرح از منیر دادپی

📕

شارژ موبایل با چای داغ
پیش آمده  تا به حال در اداره باشید و شارژ موبایل تان ته بکشد؟ خب از این به بعد دیگر 
نیازی نیست دستپاچه شوید و دنبال شارژر مناسب گوشی تان بگردید. می توانید پا روی 
پا بیندازید، چای داغ میل کنید و گوشــی تان را با همین چای داغ شارژ کنید!مخترعان 
دستگاهی روانه بازار کرده اند که انرژی حرارتی را به برق تبدیل می کند. کافی است لیوان 

چای داغ را روی آن بگذارید و کابل گوشــی را به دستگاه متصل کنید. زیر لیوانی شما زحمت شارژ گوشی تان را خواهد 
کشید. در ساخت این وسیله از موتور استرلینگ الهام گرفته شده که بازدهی  آن بیش تر از موتورهای بنزینی و دیزلی است.

این شارژر جالب که Epiphany One Puck نام دارد، بسیار سبک، کوچک و قابل حمل است و حتی میتواند با نوشیدنی 
خنکی مثل آب و شربت یخ هم گوشی شما را شارژ کند! طراحان این وسیله جالب اعالم کرده اند که این شارژر براي همه 

آي  پدها، آي فون  ها، همه دستگاه  هاي اندرویدی و هر وسیله اي که با پورت USB  شارژ مي شود، مناسب است.

کامپیوتر نوری
 این محصول جدید را می توانید، در جیبتان گذاشته و جابجا کنیداین »ابزار قلمی«، هم صفحه 
نمایشــگر و هم صفحه کلید را برای شــما بر روی یک سطح صاف در جایی که میخواهید کار 
خود را انجام دهید به وجود می آورد تا بتوانید به طور خیلی معمولی با کامپیوتر خود کار کنید

��تکنولوژی

ایــران کیــش بیشــترین ســهم 
اینترنتــی  دار  تراکنــش  ابــزار 
داد. اختصــاص  خــود  بــه  را 

طبق گزارش اخیر شاپرک، شرکت 
کارت اعتبــاری ایــران کیــش در 
" سهم شــرکت پرداخت  شاخص 
از تعــداد هریک از ابزارهای پذیرش 
دارای  اینترنتــی"  دار  تراکنــش 
رتبــه اول و در شــاخص "ســهم 
شــرکت پرداخت از تعــداد هر یک 
از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی 
اینترنتــی" دارای رتبه دوم در بین 
شــرکت های پرداخت کشور است.

کســب این رتبه ها نشــان دهنده 
حرکت رو به رشــد ایران کیش در 
ارائه خدمات بــه پذیرندگان درگاه 

کشــور  اینترنتی 
نمایانگر  و  بــوده 
آن اســت که این 

آینده  در  شــرکت 
نزدیک با در اختیار داشتن بیشترین 
پذیرندگان اینترنتی فعال به نسبت 
ســایر شــرکت های پرداخــت، از 
بازیگران اصلــی صنعت پرداخت در 
حوزه تراکنش های درگاه اینترنتی 
مهمتریــن  از  بود.یکــی  خواهــد 
شــاخص هــای حــوزه ی پرداخت 
الکترونیک، بررسی عملکرد شرکت 
های psp در مدیریت، پشــتیبانی 
و توســعه ابزارهای پذیرش است. با 
توجه به آینــده صنعت پرداخت در 
حــوزه ی پرداخت هــای موبایلی و 

اینترنتی شرکت ایران کیش ضمن 
توجه ویــژه به نیازمندیهــای بازار 
و پذیرنــدگان فعــال در این حوزه 
مطابــق گــزارش هــای اقتصادی 
شــاپرک موفق به کسب رتبه های 
مذکور در شاخص های نامبرده شد.

الزم به ذکر اســت این شــرکت با 
اجرای طرح ویژه ای جهت بازاریابی 
پذیرندگان درگاه اینترنتی، به منظور 
نگهداشــت و همکاری بلند مدت با 
پذیرندگان ضمن بررســی نیازهای 
بازار خدمات شــخصی سازی شده 
را بــه هــر پذیرنده ارائــه می کند.

بیشترین سهم    ابزار 
تراکنش دار اینترنتی 
دراختیار ایران کیش
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خبرنامه داخلی ایران کیش

دی  ماه ۱۴۰۰- شماره 2۰ جدید

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

 تحریریه: امید کاجیان
عکس: وندادحمیدپور

 

یک پیراهن قرمزو ریش ســفید، یک کالسکه 
و گوزن هــای پرنده و بابانوئلی پــر از هدایای 
رنگارنگ برای بچه ها، تصویر ذهنی همه ما از 
سال نو میالدی است که شکل و شمایل آن را 
در کارتــون های دوران بچگی دیده ایم و البته 
که همیشــه این تصور بــا چیزهایی در دنیای 
واقعیت نیز در هم آمیخته می شود.  از درخت 
های تزئینی کاج گرفته تا شهرهایی پر از برف 
و خیابان های پرشور برای خرید در کشورهای 

خارجه . 
البته خانواده های ایرانی که ســال نو میالدی و 
کریسمس را جشن می گیرند هم کم نیستند 
اما قطعا که این روزها ایرانیان مسیحی و ارامنه 
شهرهای مختلف کشور بیش از همه مورد توجه 
قرار مــی گیرند.  دی ماه که می شــود فروش 

درخت های کاج و نمادهای بابانوئل در مغازه های مختلف 
خصوصا در محله های ارمنی نشــین حال و هوای ســال 
نو میــالدی را برای باقی ما نیز تداعی می کند.  ســال نو 
میالدی، بهانه ای اســت تا به سراغ برخی از پذیرنده های 
خوب مسیحی ایران کیشی برویم و درباره این روزهایشان 
با آن ها گفتگو کنیم. کســانی که از قرار آنقدر غرق در کار 
هستند که شاید مثل خیلی از همکیشان خود نتوانند این 
روزها را خوش بگذرانند و یا در کنار خانواده باشند اما بازهم 
ســال جدید را جشن می گیرند. حتی اگر زمان کوتاهتری 

نسبت به خیلی های دیگر دراین رابطه داشته باشند . 

پذیرنــده قدیمی   *
مثل رازمیک عابدی

رازمیــک عابــدی دارنده 
تعمیــرگاه ادیســون و از 
باطری سازان قدیمی است  
از همان ابتدا که دســتگاه 
های پوز ایران کیش به بازار 
آمده از آن استفاده کرده . 
میگوید بیــش از 16-15 
سال است دســتگاه های 
ایران کیش را مورد استفاده 
قــرار میدهد از وقتی که بانک صادرات این دســتگاه ها را 
برایشــان نصب کرد و کمتر کسی نحوه استفاده از آن ها را 

می دانست . 
البته این موضوع برای کسی مثل عابدی با پنجاه سال سابقه 
کار و به عنوان کسی که در بانک صادرات بیشتر از 40سال 
است که حساب باز کرده چیز عجیبی نیست. وقتی در مورد 
رضایتش از دســتگاه ها می پرســم می گوید » اگر راضی 

نبودم که از اول این دستگاه ها را نداشتم .«
سابقه طوالنی او و البته اینکه وی هم مثل خیلی از ارامنه 
مشغول به کار فنی اســت باعث شد تا سوال کنم که چرا 
ارامنه درکنار کارهای هنری به انجام کارهای فنی معروف 
انــد؟ می گوید: » یکی از اهداف شــاه عباس صفوی برای 
حضور ارامنه درایران به واسطه به کار گیری آن ها در امور 
فنی مثل ساختمان سازی بود. خیلی از معماران و ساخت و 
سازهای آن زمان توسط ارامنه شکل گرفت. بعدها این فنی 

کاری در زمینه تعمیرات خودرو و ... هم شکل گرفت. « 

 از ایــن می پرســم که بــرای چه ارامنه، ششــم ژانویه را 
کریسمس یعنی تولد مســیح می دانند جوابش این است: 
»این تاخیر زمانی به واسطه این بوده که بعد از میالد مسیح 
فرســتاده ای رفته و برگشته تا خبر میالد را به مردم بدهد 
ازهمین رو ارامنه، تاریخی که خبر تولد توسط آن فرستاده 
اعالم شــده است را به عنوان همان روز میالد مسیح جشن 
می گیرند و این تفاوت زمانی کریسمســی ارامنه به همین 
خاطر است وگرنه همه یکی هستیم . اما ارامنه هم مثل بقیه 
اول سال نو را همان روز اول ژانویه و یازدهم دی را به عنوان 

سال نو جشن می گیرند.« 
سوال کردم چرا کاج تا این اندازه برای مسیحیان در این ایام 
عزیز است که پاسخ می دهد: »کاج سمبل سبزی همیشگی 
و تزئینی اســت . چراغانی کاج هم برای تولد مسیح است . 
ســتاره ای که در باالی آن است نیز بیانگر همان ستاره ای 
که تولد مسیح را بشارت می دهد.« عابدی از امکان مشابهت 
های برخی آیین های مسیحیت با میترائیسم هم می گوید . 
این پذیرنده قدیمی ایران کیشــی از 40-50 سال پیش و 
ســال نوهای تهران می گوید که همیشه برف میبارید و اما 

امروز خبری از آن نیست. 

*درراطاوسی و مغازه ای که نباید تعطیل شود
 راموند درراطاوسی فروشگاه پمپ انژکتوری دارد و نزدیک به 
دوسال است که از دستگاه های ایران کیش استفاده میکند. 
متولد بهمن 64 . از اینکه دستگاه فعلی ایران کیش او اگرچه 
دســته دوم است اما بهتر از یکی از دستگاه های نو اش کار 
می کند حرف می زند.  وقتی از ســال نو میالدی پرسیدم 
میگوید : » وقت آزاد نداریم . شــب سال نو هم مغازه بودم . 

نمی شود تعطیل کنیم و ببندیم .«
از تفریحات دراطاوســی در ایام سال نو که سوال می کنم 
پاسخ  می دهد: »تفریحات هم بستگی به جیب مردم دارد. 
خیلی ها به خارج از کشور میروند و خیلی ها هم کار خاصی 
نمی کنند. برای انکه همیشه روزهای کریسمس برفی باشد 
بســیاری از ارامنه به برخی نقاط ایــران یا تهران می روند 
که برف نشســته است مثال فشم یا دیزین شمشک و البته 
درســالن های خاص خودمان و یا برخی جاها جشن های 
ویژه ای هم داریم . «می گوید: در سال نوی مسیحی مانند 
عید نوروز، دیدو بازدیدها به راه است، هرچند که این دو سه 
سال رفت و آمد ها به خانه همدیگر کمتر شده  اما سه چهار 

روزی درایران جشن گرفته می شود . 

درراطاوســی شاید فقط ششم ژانویه که میالد 
مسیح از نگاه ارامنه است را فرصت داشته کمی 

زودتر تعطیل کند . 

*قره پتیان و سال نوهای ساندویچی 
روبیک قره پتیان ازدیگر پذیرنده های مسیحی 
ایران کیشی است که از ســال 78 تا امروز در 
ساندویچ فروشــی مشغول به کار است به قول 
خودش صبح تا شــب در مغازه است و آخرین 
باری هم که مســافرت رفته مربوط می شودبه 

سال 93. 
می گوید برای تعطیالت ســال نو کریسمس 

سراغ بد کسی 
چون  آمدیم 
تا  نصفه شب 
کار میکند و بعد خانه می 
رود. بزرگ شدن بچه ها، 
عیدهای سال نو یکی پس 
از دیگــری  همه در این 
سپری  فروشی  ساندویچ 
شــده اند. »فقط شــب 

کریســمس را بتوانم ساعت هشت خانه میروم.« می گوید: 
کاج نماد کریسمس است خشک نمی شود و  همیشه سبز 
اســت . بابا نوئل را هم که میشناسیم . در مورد طبیعی یا 
مصنوعی بودن کاج های سال نو در خانه ارامنه سوال کردم 
پاسخ میدهد:» دیگر کاج طبیعی نداریم. االن در همه خانه 

ها کاج مصنوعی است.«
 او از جشــن درندز هم می گوید جشنی بعد از ژانویه  که 
در 25 بهمن و شبیه به چهارشنبه سوری و یا جشن سده 
ایرانیان )که در دهم بهمن تاریخ ایران باســتان برگزار می 
شــود( است . جشن آتش افروزی که درخت های کاج این 
ایام هم در آن سوزانده می شدند. در این روز ارامنه به کلیسا 
می روند. مقام روحانی پس از به جای آوردن مراسم مذهبی 
ویژه آن روز شــمع روشنی را از محراب کلیسا برداشته به 
محوطه حیات کلیسا می رود و با آن شمع بوته هایی که برای 
آتش افروزی گردآمده می افروزد. پس از مراسم آتش بازی، 
هنگام ترک کلیسا هر کس شمع یا اخگردانی )مشعلی( را 
که با آتش صحن کلیســا روشن شــده به عنوان تبرک به 

منزل می برد.
 این جشن بی شباهت به جشن سده ایرانیان نیست. ارامنه 
ای هم که ســال نو را می خواهند با برف جشن بگیرند در 
تهران به جاهایی مانند فشم ، پیست دیزین وشمشک  می 
روند. از قرار سال نو برای برخی پذیرنده های ارمنی زحمت 
کش ایران کیشی، شاید خیلی شبیه آن تصوراتی که ما در 
مورد ســال نوهای مسیحی داریم نباشد دلیلش هم کامال 
مشــخص است کار کردن زیاد این عزیزان. اما قطعا که دل 
پذیرنده های مســیحی ما نیز با کریسمس است و ژانویه 
. همانطــور که نوروز علی رغم تکرار هرســاله اش تکراری 
نمیشود اول ژانویه و ســال میالدی نیز همینطور . بازهم 
ســال نو چه میالدی و چه ایرانی اش حال و هوای خود را 
دارد  از همین جا به همه پذیرنده های مسیحی ایران کیش 
و البته همه هموطنان دوست داشتنی مسیحی اعم از ارمنی 

و آشوری سال نورا تبریک می گوییم . 

کریسمس در کنار پذیرنده های مسیحی ایران کیش 

* نسخه چاپی این شماره برکاغذهای قابل برگشت به طبیعت انتشاریافته است


