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موســوی گفــت : باتوجه به فراگیــری ریال 
دیجیتال برپایه بالکچین، این مهم از ســوی 
»رکیش« هدایــت و با دیگر خدمات در کیف 

پول اپلیکیشن زمرد تجمیع شد.
علیرضــا موســوی مدیرعامل شــرکت کارت 
اعتبــاری ایران کیش با اشــاره به سیاســت 
و برنامــه هــای توســعه ای به بــورس 24 
اظهارداشــت: با مطرح شــدن ریال دیجیتال 
از ســوی بانــک مرکزی و قرارگیــری آن در 
بخش بالک چین، کارت اعتباری ایران کیش 
در صــدد بر آمده تا به عنــوان تایید کننده و 
مشاهده گر، تراکنش ریال دیجیتال را در کنار 

خدماتی همچون خرید شارژ، پرداخت قبوض و... تجمیع 
کرده و در کیف پول خود ارائه دهد.

 وی هوشمند ســازی خودکار پرداخت را یکی از ویژگی 
هــای ریال دیجیتال عنــوان کرد و یادآور شــد: با توجه 

بــه اتصال کیف پول مربوطــه به کد ملی، تمامی 
تراکنش ها توسط بانک تجارت رصد و مورد تایید 
قرار می گیرد. مدیر عامل رکیش تجمیع خدمات 
کیف پول این شــرکت )اپلیکیشن زمرد( با ریال 
دیجیتال را همســو با سیاست های بانک مرکزی 
و تفتــا )هلدینگ فناوری اطالعات بانک تجارت ( 
عنوان کرد و گفت: پرداخت های »ریال دیجیتال 
«بر یک شبکه نامتمرکز بانک مرکزی و توسط سه 
ســرور بانک مرکزی و توسط سه سرور بانک های 
تجارت، ملی و ملت انجام می شود . موسوی دیگر 
برنامه های ایران کیش را انطباق برنامه و خدمات 
این شــرکت با الزامات شاپرک اعالم کرد و افزود: 
به همین منظور شبکه پشتیبانی پذیرندگان نیز توسعه و 

بهبود خواهد یافت .

ریال دیجیتال در کیف پول یک شرکت بورسی 

               بانک  مرکزی موظف به ایجاد شفافیت در شناسایی اموال مازاد شد

نماینــدگان مجلــس در ادامه بررســی بودجــه ۱4۰2، 
بانک مرکــزی را موظف کردند تا از بانک ها و مؤسســات 
اعتبــاری اطالعاتــی را دریافــت و در ســایت خــود 
منتشــر کند. این اطالعات شــامل اطالعــات مربوط به 
تســهیالت و تعهدات کالن و اطالعات مربــوط به اموال 
غیرمنقول بــرای واگذاری و مولدســازی و غیره اســت.

نمایندگان مجلس در نشســت علنی در بخش هزینه ای 
تبصــره ۱۶ با پیشــنهاد علی خضریــان موافقت کردند.

به گزارش »راه  پرداخت«خضریان پیشنهاد داد تا یک بند به 
تبصره ۱۶ اضافه شود که براساس آن بانک  مرکزی موظف 
است از سامانه اطالعات خود و سامانه اطالعاتی بانک ها و 
مؤسسات اعتباری غیربانکی حداکثر سه هفته پس از اتمام 
هر فصل اطالعاتی را از بانک ها و مؤسسات اعتباری دریافت 
و در سایت خود منتشر کند تا در دسترس عموم قرار گیرد.
می شــود: زیــر  مــوارد  شــامل  اطالعــات  ایــن 

اطالعات مربوط به تسهیالت و تعهدات کالن و تسهیالت 
و تعهدات اشــخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار 
)مرتبط با ذینفع واحد( به تفکیک هر یک از اشخاص شامل 
میزان پرداختی و مانده به تفکیک ارزی یا ریالی، نرخ سود، 
مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت )جاری، 
سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول( نوع و میزان 
وثیقه دریافت شــده؛ در صورتی که به دلیل عدم کفایت 
سرمایه بانک یا موسســه اعتباری غیربانکی تعریف بانک 
مرکزی از حدود و مصادق تســهیالت کالن قابل استفاده 

نباشــد، بانک مرکزی موظف است تســهیالت و تعهدات 
بــاالی ۵۰۰ میلیارد ریال هر ذینفع واحد را منتشــر کند.

اطالعــات مربــوط به امــوال غیرمنقول بــه تفکیک هر 
یک از آنها شــامل ســال و نحوه تملــک، ارزش دفتری 
و بــرآورد ارزش روز، کاربــری، وضعیــت بهره بــرداری 
فعلــی )شــعبه، ســتاد، منازل ســازمانی، اســتیجاری( 
و اقدامــات انجام شــده بــرای واگــذاری یا مولدســازی.

اطالعــات مربوط به مالکیت بیش از 2۰ درصد )به صورت 
مســتقیم یا غیرمستقیم( سهام شــرکت یا سایر اشخاص 
حقوقی به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، 
ارزش دفتــری و برآورد ارزش روز و شــاخص های کلیدی 
عملکرد اعم از نرخ بازدهی، ســرمایه. بانک ها و مؤسسات 
اعتباری غیربانکــی با همکاری بانک مرکزی و ســازمان 
بورس و اوراق بهادار موظفند صورت های مالی حسابرســی 
شــده این شــرکت ها را در ســامانه کدال منتشر کنند.

میزان تســهیالت یــا تعهــدات پرداختی به هــر یک از 
دســتگاه های اجرایــی موضوع مــاده 2۹ قانــون برنامه 
ششــم توسعه )به تفکیک دســتگاه( توسط بانک مرکزی 
یا بانک ها و مؤسســات اعتباری غیربانکــی به همراه نرخ 
ســود، میزان دوره بازپرداخــت و تنفس، وثیقه یا ضمانت 
نامه دریافتی، وضعیــت بازپرداخت )بــه تفکیک جاری، 
سررســید گذشــته معوق یا مشــکوک الوصول( و مقرره 
مبنای پرداخت را در تارنمای بانک مرکزی و در دســترس 
عموم قــرار داده و بــه صورت فصلی به روزرســانی کند.

براســاس تبصره این بنــد؛ بانک ها و مؤسســات اعتباری 

در  منــدرج  اطالعــات  موظــف هســتند  غیربانکــی 
جــزء یــک این بنــد را با قابلیــت خوانش رایانــه ای به 
صــورت فصلــی در اختیار بانــک مرکزی قــرار دهند.

اگر درموعد مقرر تمام اطالعات یا بخشــی از آنها منتشر 
نشــود، موسسه اعتباری حســب مورد به تشخیص بانک 
مرکــزی به یکــی از جرائم منــدرج در مــاده 44 قانون 
پولــی و بانکی کشــور یا اجــزای ۳ یا 4 بنــد الف ماده 
۱4 قانون برنامه پنج ســاله ششــم توســعه و بــا رعایت 
ترتیبــات منــدرج در مواد مذکــور محکوم می شــود.

 بانــک مرکــزی همچنیــن موظــف اســت گــزارش 
همــکاری یــا تخلــف بانک هــا و مؤسســات اعتباری 
غیربانکــی را به صــورت فصلی به کمیســیون اصل ۹۰ 
قانون اساســی و دیــوان محاســبات کشــور ارائه کند.

در بنــد »ز« تبصره 2 الیحه بودجــه همچنین به فروش 
اموال مازاد بانک ها اشــاره دارد که براســاس آن بانک های 
دولتی موظف شــدند نســبت به فــروش امــوال مازاد 
خود به تشــخیص رئیــس مجمع عمومی اقــدام کنند.

این موضوع انتقاد مرکز پژوهش ها را به دنبال داشــت. این 
مرکز در گزارش خود مرجع تشخیص اموال مازاد در قوانین 
مربوط به واگذاری اموال مازاد بانک ها را مبهم دانست و اعالم 
کرد که در الیحه بودجه سال آینده رئیس مجمع عمومی 
مرجع تشخیص این اموال است و معلوم نیست بانک های 
دولتی باید مصادیقی را که رئیس مجمع عمومی )وزیر امور 
اقتصادی و دارایی( به عنوان مصادیق اموال مازاد تشخیص 
خواهد داد، بفروشــند؟ یا منظور حق اختیار فروش است؟
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تقدیر از ایران کیش درآئین قدردانی از کارفرمایان وکارآفرینان برتر
شرکت کارت اعتباری ایران کیش به عنوان یکی 
از کارفرمایان وکارآفرینان برتر تامین اجتماعی 

استان تهران انتخاب شد.
این شــرکت بــه دلیــل جذب وحفــظ بیش 
از2۰۰۰نفرپرســنل خود و یکی از شــرکتهای 
موثر درحفظ اشــتغال نیروها، پرداخت به موقع 
حق بیمه های ماهانه پرســنل، انجام به موقع 
حسابرســی های بیمه ای و فاقد بدهی قطعی 
بودن از طرف اداره کل شــرق تهران به عنوان 

شرکت برترمعرفی شده است.
در بخشــی از تقدیرنامه بختیار ملکی مدیر کل 
تامین اجتماعی شــرق تهران بــزرگ خطاب 
به علیرضا موســوی مدیرعامل شــرکت کارت 
اعتبــاری ایــران کیش آمده اســت: بی تردید 

اعتال و ارتقای ســازمان های مردم مدار، به ویژه سازمان 
تامین اجتماعی که بیش از پنجاه درصد جمعیت کشــور 

را تحت پوشــش خود دارد، درگرو حفظ و تقویت سرمایه 
های مادی و معنوی آن با رعایت اصل ســه جانبه گرایی 
می باشــد. در این میان کارفرمایان به عنوان سرمایه های 

اجتماعــی از مهمترین مجریــان صیانت از 
نیروی کار به شمار آمده و نقش بسزایی را به 
لحاظ تامین منابع مالی و نهایتا تحقق سرمایه 

های مادی این سازمان، ایفا می نماید.
ضمن قدردانی و ابراز خشــنودی از همکاری 
صمیمانــه آن مدیریــت محترم بــه لحاظ 
مشــارکت ســازنده با این ســازمان، همت 
رفیعتــان را در جهــت پرداخت بــه موقع 
تعهدات مربوط بــه کارگران و جلب رضایت 
این قشــر معزز جامعه را ارج نهاده و با اهدا 
این لوح، شان و منزلت جنابعالی را به عنوان 
کارفرمای برتر اســتانی در سالی که از سوی 
مقام معظم رهبری به نام ســال تولید، دانش 
بنیان و اشتغال آفرین مزین شده است، پاس 
می داریم . توفیقات روزافزون حضرتعالی و تمامی کارگران 

آن مجموعه را از خداوند متعال مسئلت می نماییم.

✍��نگارش- روابط عمومی ایران کیش: مدتی 
می شود که مسئوالن بانک مرکزی و دولت از راه اندازی ریال 
دیجیتال یا رمزارز ملی سخن می گویند. بنابراین شاید این سوال

برای شــما هم به وجود آمده باشــد که ریــال دیجیتال 
چیست و چه تفاوتی با سایر رمزارهای موجود در بازار دارد.

رمــز ریال در واقــع ارز دیجیتــال بانک مرکــزی ایران 
اســت که پول نقد الکترونیکی به شــمار می رود و نسخه 
الکترونیکی اســکناس های رایــج در ایــران خواهد بود. 
ارزش آن نیــز به ریال کاغذی ســنتی موجود وابســته 
اســت. در واقع رمز ارز ریال واحد پولی اســت که قابلیت 
برنامه ریــزی و برنامه نویســی داشــته و از ایــن طریق 
پــول، موجودیــت هوشــمند به خــود خواهــد گرفت.

اوایــل پاییــز ســال گذشــته بــود کــه بحــث راه 
انــدازی ریــال دیجیتــال مطرح شــد؛ بانــک مرکزی 
تدویــن و  هــا  زیرســاخت  ســاخت  زمــان  آن  از 

دستورالعمل های مربوط به آن را در دستور کار خود قرار داد و 
اعالم کرد که در آینده نزدیک این رمزارز به صورت آزمایشی راه

اندازی خواهد شد. بانک مرکزی هدف خود از طراحی رمزریال 
را تبدیل اســکناس به یک موجودیت قابل برنامه ریزی و 

برنامه نویسی اعالم کرده تا با این فرآیند 
پول دارای موجودیت هوشــمند شود.

*چگونه رمز ریال بخریم؟
نحــوه ی خریــد از این رمــزارز ابهام 
دیگری اســت که بــرای عالقه مندان 
بــه اســتفاده از آن ســوال اســت. 
آنگونــه کــه گفته شــده با انتشــار

رمزریــال، افراد اســکناس ریال خود 
را تحویــل بانــک مرکــزی می دهند 
و رمــز ریــال تحویــل می گیرند که 
این رمــز ریــال قابل اســتفاده برای

صرفــا  و  نیســت  ســرمایه گذاری 
شــد.  خواهد  اســکناس  جایگزیــن 

بیتکویــن بــا  ریــال  رمــز  *تفــاوت 
رمزریال یک رمزارز جهان روا مانند بیت کوین و بی پشتوانه و 
نیازمند استخراج نیست. بسیاری این تصور را دارند که رمزریال،

مانند سایر رمزارزها )coin( است که قابلیت سرمایه گذاری 
دارد، اما باید تأکید شود که اینگونه نیست زیرا هیچ فردی بر روی

پول سرمایه گذاری نمی کند به بیان بهتر رمزریال همچون 
اسکناس ابزار مبادله، دارای قوه ابراء و یک ابزار پرداخت است.

در تشریح ویژگی های رمز ریال ملی این گونه توضیح داده شده 
که در رمزریالی که در داخل گوشی قرار می گیرد، بانک به عنوان

شــخص ســوم و واســط که امکان انتقال وجه را فراهم 
می کنــد، حــذف و عیــن پــول و اسکناســی کــه در 
جیــب داریم بــه صــورت الکترونیک منتقل می شــود.

                            صفر تاصد »ریال دیجیتال«

   گسترش دامنه استفاده از ریال دیجیتال 
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: برای استفاده 
از ریال دیجیتال به تدریج دامنه گســترش پیدا می کند. 
مهران محرمیان در پاســخ به این ســوال که از چه زمانی 
عموم مــردم می توانند از ریال دیجیتال اســتفاده کنند؟ 

گفت: به تدریج دامنه گسترش پیدا می کند.
او در ادامــه افزود: یعنی با یک تعداد محدود در 
حدود چند صد نفر شــروع و هر دوره زمانی که 
خیلی هم طوالنی نیســت دو برابر می شود و در نتیجه به 
ترتیب به شکل نمایی تعداد مردم هم افزایش پیدا می کند.

پیش از این هم آقای محرمیان به باشگاه خبرنگاران جوان 

گفته بود، پولی که تا به حال اســکناس بوده زمانی که به 
اســکناس دیجیتال تبدیل می شود قابلیت برنامه ریزی را 
پیدا می کند و طبعیتا قابلیت نوآوری هم دارد و می توان در 
آن بیزینس های جدیدی را تعریف کرد که همه این موارد 

به توسعه اقتصاد دیجیتال کمک می کند.
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با ظهور رمز ارزها، بانک های مرکزی کشــورهای مختلف 
تصمیم گرفته اند رمز ارزهای خودشان را در کشور منتشر 
  centural bank digital currency ، کنند که به آن

می گویند.
یکی از این کشــورها ایران است و قرار است بانک مرکزی 

ریال دیجیتال مخصوص به خود را عملیاتی کند.
ریال دیجیتال نقل و انتقاالت را روی یک شبکه نامتمرکز 
انجام میدهد که نام این شبکه غیر متمرکز بانک مرکزی، 
"برنا"ســت. این شــبکه غیر متمرکز در حال حاضر سه 
نوداصلی )که سرورهای تایید کننده تراکنش ها از طریق 
ریال دیجیتال هســتند( دارد که عبارت از بانک تجارت، 
بانک ملی و بانک ملت هســتند. این نودهای اصلی تایید 
کننده تراکنش هایی هســتند که بابت ریال دیجیتال در 
شــبکه اتفاق می افتد. وقتی ریال دیجیتال از طریق کیف 
پول الکترونیکی اپلیکیشــن انتقال داده می شود تراکنش 

ها از طریق این بانک ها تایید می شود.
یکی از این نودها که بخش پرداخت ریال دیجیتال را انجام 
 Hyperledger میدهد شــرکت ایران کیش و مبتنی بر

Fabric است.
نهمین نمایشگاه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت 
امســال، در میانه وقفه های چند ساله کرونایی در حالی 
برگزار شــد که ایران کیش در کنــار هلدینگ تفتا با دو 
محصول مهم خود یکی ریال دیجیتال و دیگری پرداخت 
از طریق NFC در آن حضور داشــت. حضوری که البته با 
استقبال چهره های شــاخص صنعت پرداخت همراه بود. 
ایران کیش عالوه بر داشــتن غرفــه و تالش برای معرفی 
محصوالت خــود، در کارگاه معرفی ریــال دیجیتال نیز 
حضور داشت و نیما رشــادی مدیر نرم افزارهای موبایلی 
ایــران کیش دربــاره این محصول در نمایشــگاه به بیان 

توضیحاتی در این زمینه پرداخت. 

* قرار است زمرد چه کند ؟ 
دراین کارگاه درباره امکان جدید اپلیکیشــن زمرد سخن 
گفته شــد. در اپلیکیشــن زمرد ویژگی های ایجاد کیف 
پول ریال دیجیتال برای شــخص کاربر،  شارژ یا افزایش 
موجــودی کیف پول ریال دیجتیــال، انتقال از کیف پول 
ریال دیجیتال به کیف پول دیگر، دشارژ کردن کیف پول 
)که امکان تبدیل ریــال دیجیتال را به ریال واقعی فراهم 
مــی کند( و دریافت موجودی کیف پــول ریال دیجیتال 

ایجاد شده است.
ایران کیش وبانک تجارت همچنین در راســتای سیاست 
گــذاری بانک مرکزی در راســتای ایجاد ســرویس های 
ارزش افزوده برای ریــال دیجیتال، چند خدمت دیگر در 
اپلیکیشــن زمرد به وجود آورده اند. خرید شارژ موبایل از 
طریق ریال دیجیتال، خرید بســته اینترنت از طریق ریال 
دیجیتــال، پرداخت قبض موبایل از طریق ریال دیجیتال، 
انتقال »ریال دیجیتال« با استفاده از بار کد QR از جمله 

این موارد اســت که پیاده سازی شده است. قرار است این 
فعالیت ها روی پات الیف اپلیکیشن پرداخت ایران کیش 

نیزعملیاتی شود.

*اتفاق بسیار مهمی است 
فرصتی دست داد تا در جریان این نمایشگاه از علی سیفی 
معاون شــرکت خدمات انفورماتیــک درباره امکان جدید 
زمرد بپرسیم او با بیان اینکه آنچه در اپلیکیشن زمرد ایران 

کیش و بانک تجارت درخصوص ریال دیجیتال رخ داده،
 عینیت بخشیدن به خواست و الزامات بانک مرکزی است 
و زمرد این خواســت را اجرایی کرده اســت، گفت: وقتی 
ریال دیجیتال به این شکل وارد ابزارهای الکترونیکی شود 

اتفاق بسیار مهمی رخ داده است.
ســیفی اضافه کرد: بعد از این ذهن برخی مدیران به این 
سمت می رود که اســتفاده از این ابزار تا چه اندازه یاری 
دهنده خواهد بود. آنچه امروز می بینیم، ویرایش نخست 
از اجرایی کردن ریال دیجیتال است. البته تا ویرایش های 
دیگر راه داریم و نواقصی اگر باشد هم گام به گام برطرف 
می شــود،  اما باید کار، تداوم داشته باشد،  تیمی که در 
بانک مرکزی اســت تالش دارند تا خیلی سریع مشکالت 

ریال دیجیتال برطرف شود.
وی دربــاره اینکه آیا رمز ریــال جایگرین رمز ارز خارجی 
خواهد شــد گفت: فرهنــگ مصرف ریالی ما در کشــور 
متفاوت اســت ما باید صبر کنیم. اگر انتظــار داریم این 
موضوع مثال ظرف ۶ ماه جا بیافتد باید گفت چنین چیزی 
نیســت.  اگر با این ســرعتی که من در اینجــا و در این 
اپلیکیشــن ) اپلیکیشن زمرد ایران کیش و بانک تجارت ( 
دیدم، ســایر شرکت های پرداخت و مردم هم عمل کنند 
شاید سال دیگر همین موقع ریال دیجیتال جا افتاد. البته 
بحث اعتماد ســازی در بین مردم بسیار مهم است بحث 

کاربردی کردن ریال دیجیتال، در کســب و کار هم بسیار 
مهم اســت. ما می توانیم به آن جا برسیم اما امروز ما تازه 

در مرحله تولد رمز ریال هستیم.
معاون شــرکت خدمات انفورماتیک افزود: تنها با تبلیغات 
و اعتماد سازی می توان این موضوع را نهادینه کرد. برای 
این آگاه ســازی باید مجموعه ای از بانک ها، شرکت های 

پرداخت و بانک مرکزی اقدام کنند.

*نیازمند قانونگذاری 
به ســراغ حمیدرضــا نایینی عضو هیئت مدیره شــرکت 
کارت اعتبــاری ایران کیش هم می رویــم و از او درباره 
محصوالت ارائه شــده در نمایشگاه می پرسیم او با اشاره 
NFC بــه دو محصول کیف پول ریال دیجیتال و پرداخت

ایــران کیش گفت: زمان طالیی ورود به این دو عرصه در 
صنعت پرداخت بوده و ایران کیش پیشرو در این دو امکان 
است، هرچند هردوی این محصوالت نیازمند قانونگذاری 

های بانک مرکزی است.
وی با تاکید بر نیاز به فرهنگســازی الزمه در بحث ریال 
دیجیتال گفت : هم نیاز به فرهنگسازی است و هم اینکه 
مردم باید بدانند که این  امکان چیست و چه مزایایی دارد 
، باید مزایای سمت مردم و حاکمیت و رگوالتور مشخص 
باشــد اما ورود ایران کیش به این عرصه از حیث توسعه 
محصول و نو آوری اتفاق خوبــی بود امیدواریم که موانع 

دیگر نیز برداشته شود.
نایینی خاطر نشان کرد : نقطه قوت ایران کیش در بخش 
نرم افزار است و باتوجه به تیم خوبی که دراین حوزه دارد 
می تواند خود را تقویت کند و محصول NFCهم محصول 
خوبی اســت که باید به ســرعت مورد استفاده عموم قرار 

بگیرد.

                                                  حضوری متفاوت در نهمین نمایشگاه بانکداری
       رونمایی از نخستین کیف پول ریال دیجیتال توسط ایران کیش و بانک تجارت 
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*صعود دو پله ای ایران کیش در نیلسون ریپورت
شرکت کارت اعتباری ایران کیش در آخرین گزارش نیلسون ریپورت صعود دو پله ای در میان ۱۵۰ شرکت پرداخت و پذیرنده جهان داشت. ایران کیش دراین رنکینگ با دو پله ارتقا 

به رده بیست و هشتم  برترین شرکت پرداخت و پذیرنده جهان صعود کرد.

*کسب 10 رتبه پایه1 از امور نظام فنی واجرائی سازمان برنامه و بودجه 
ایران کیش ضمن حفظ جایگاه قبلی خود به لحاظ  گواهینامه رتبه بندی شرکت های انفورماتیکی برای یک دوره دوساله، موفق به ارتقاء سه 
رشته دیگر به پایه یک شد به این ترتیب ایران کیش درحال حاضر با کسب  ۱۰ رتبه پایه یک به عنوان برترین شرکت پرداخت در این زمینه 

شناخته می شود.
این شــرکت ضمن حفظ رتبه ۱ خود در 7 رشته پیشین در سه رشته مشاوره و نظارت برطرح های انفورماتیک، خدمات شبکه های اطالع 

رسانی Providersو سیستمهای ویژه نیز توانست رتبه قبلی خود را به رتبه یک دراین رشته ها ارتقاء دهد.
به این ترتیب ایران کیش هم اکنون در ۱۰ رشته به شرح ذیل دارای پایه یک است:خدمات پشتیبانی، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش 
مشتری، ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای پایه، سیستم و ابزارها، ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای حامل محتوا، امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات، 
شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی، تولید و ارائه رایانه های غیرMain Frame، مشاوره ونظارت برطرحهای انفورماتیک، خدمات شبکه 

های اطالع رسانی Providersو سیستمهای ویژه به جزموارد ذکرشده درحال حاضر شرکت دارای پایه4در رشته آموزش و پژوهش نیز است.
گواهینامه های صادره توسط  امورنظام فنی و اجرائی سازمان برنامه و بودجه)شورای عالی انفورماتیک  سابق( در رسته های خدمات، سخت افزار، نرم افزار، انتقال اطالعات و مشاوره 

صادرمی شود که هریک ازآنها دارای رشته ها وگرایشهای متعددی هستند. 

ISO 10015:2019 تمدید گواهینامه *
شــرکت کارت اعتباری ایران کیش در ســال گذشته به عنوان یکی از شرکت های پیشــرو در کشور، اقدام به دریافت گواهینامه 

ISO ۱۰۰۱۵:2۰۱۹ کرده بود که در سال جاری موفق به تمدید آن شد.
استاندارد ISO ۱۰۰۱۵:2۰۱۹ ، استانداردی است که بر فرایندهای حوزه مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان می پردازد ، دریافت 

این گواهینامه در ادامه برنامه های توسعه منابع انسانی شرکت ایران کیش صورت گرفته است.
اخذ استاندارد مذکور بیانگر اثربخشی توسعه منابع انسانی شرکت ایران کیش است .

دریافت این گواهینامه به معنای تعهد ســازمان برای ارائه آموزشهای کارا و همچنین نظام مند بودن آموزشهای سازمانی در کنار 
مدیریت شایستگی است.

* ایران کیش واحد برتر در گروه صنایع نرم افزارکشور
شرکت کارت اعتباری ایران کیش به عنوان شرکت برتر و واحد نمونه صنعت نرم افزار کشور شناخته شد.

در گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن که با حضور رئیس جمهورکشور، معاون علمی فناوری رئیس جمهور، وزرای صمت و اقتصاد 
و جمعی از مقامات عالی، مدیران ارشد و فعاالن اقتصادی بخش صنعت و معدن و تجارت در محل مرکز همایش های بین المللی 
سالن اجالس سران برگزار شد، ایران کیش به عنوان یکی از دو شرکت برتر در بخش واحدهای نمونه صنعت نرم افزار کشور معرفی 
شد. این شرکت به دلیل طراحی برتر و تولید نرم افزارهای تخصصی پرداخت الکترونیک پایانه های فروشگاهی، سامانه های هوش 
تجاری، سوئیچ پرداخت بانکی، تعداد محصوالت دانش بنیان دارای تاییدیه دانش بنیان، رتبه شرکت درشورایعالی انفورماتیک در 
زمینه تولید نرم افزار، تعداد گواهینامه های استاندارد بین المللی دریافتی در حوزه تولید نرم افزار، کسب ۱۰ رتبه پایه۱ از امور نظام 
فنی واجرائی سازمان برنامه و بودجه، کسب استانداردها و ایزوهای مربوطه و ...حائز این عنوان شد. گفتنی است معرفی واحد های 
برتر حوزه صنعت نرم افزار در دو بخش واحدهای نمونه صنعتی تولید نرم افزار و پیشکسوت نرم افزار انجام گرفت که ایران کیش یکی از دو شرکت برتر در واحدهای نمونه صنعت 

نرم افزار کشور شد. 

* توسعه دفاتر استانی
با توجه به بررسی های انجام شده بر گسترش فعالیت ها و ظرفیت تراکنش ها در استان های آذربایجان غربی و چهارمحال بختیاری، شرکت ایران کیش با هدف ارتقا مبلغ و تعداد 

تراکنش اقدام به توسعه دفاتر استانی خود در این دو استان نمود.

* عقد قراردادهای بانکی جدید
ایران کیش در سال جاری موفق به انعقاد قرارداد با بانک های کشاورزی و ایران و ونزوئال گردید.

5



                                             نگاهی بر دستاوردهای ۱۴۰۱

    *وضعیت عملکرد شرکت
        رشد 4/۰۵ درصدی تعداد تراکنش کارتخوان های فروشگاهی نه ماهه سال مالی جاری نسبت به بازه مشابه سال ۱4۰۰
       رشد 8/8۰ درصدی مبلغ تراکنش  کارتخوان های فروشگاهی نه ماهه سال مالی جاری نسبت به بازه مشابه سال ۱4۰۰

       رشد ۶/۳۱ درصدی سرانه تعداد تراکنش  کارتخوان های فروشگاهی نه ماهه سال مالی جاری نسبت به بازه مشابه سال ۱4۰۰
       رشد ۱۱/۱۳ درصدی سرانه مبلغ تراکنش  کارتخوان های فروشگاهی نه ماهه سال مالی جاری نسبت به بازه مشابه سال ۱4۰۰

    * وصول مفاصاحساب های تامین اجتماعی
طی سال مالی منتهی به ۱4۰۱/۰۹/۳۰ برای مجموع ۳،۹27،2۹7 میلیون ریال از قراردادهای درآمدی مفاصاحساب واصل گردیده )که منجر به آزادسازی ۳۶7،78۵ میلیون ریال سپرده 
بیمه، قسط آخر و ... شده است( و همچنین برای مجموع 8،2۰۶،7۶7 میلیون ریال از قراردادهای درآمدی که پرونده های آن در مرحله هیات های حل اختالف بدوی و تجدید بوده است، 
آرای هیأت های حل اختالف به نفع شرکت صادر و مفاصاحساب های آن در مرحله صدور می باشد )که منجر به آزادسازی ۶42،۶۱8 میلیون ریال سپرده بیمه، قسط آخر و ... خواهد شد(.

    * نگهداری و تعمیرات
      صرفه جویی در خرید دستگاه پایانه فروش با نوسازی ناوگان به تعداد ۱8۵ هزار کارتخوان فروشگاهی       

NFC با استفاده از قابلیت EMV پرداخت مبتنی بر استاندارد *    
ایران کیش نخســتین شرکتی است که از عملیات پرداخت غیرتماسی مبتنی بر استاندارد EMV با استفاده از قابلیت NFC رو نمایی کرد. 
درهمین راستا این شرکت نخستین شرکت پی اس پی به شمار می آید که وارد شاپرک 2 شد و بر طبق قوانین آن اقدامات و محصوالت خود 

را تطبیق داد . 
شاپرک 2 مجموعه ای از روال های جدیدی است که در سند شاپرک 2 آورده شده است که در این راستا ایران کیش با پیوستن به شاپرک2 

موفق گردید تراکنش کهربا )پرداخت موبایلی مبتنی بر ارتباط بدون تماس بصورت حذف فیزیک کارت( را عملیاتی نماید.

  *قدردانی از ایران کیش به عنوان  کارآفرین برتر تامین اجتماعی 
    ایران کیش به عنوان کارفرمایان وکارآفرینان برتر تامین اجتماعی استان تهران انتخاب شد. ایران کیش به عنوان کارفرمای 
برتر استانی از سوی ناحیه شرق تهران برگزیده  شده است.  جذب وحفظ پرسنل این شرکت و نقش آفرینی ایران کیش به 
عنوان یکی از شرکتهای موثر درحفظ اشتغال نیروها، پرداخت به موقع حق بیمه های ماهانه پرسنل، انجام به موقع حسابرسی 

های بیمه ای وفاقد بدهی قطعی بودن باعث برگزیده شدن این شرکت تحت این عنوان شده است.

  * برگزیده شدن ایران کیش در    *ارائه محصوالت متفاوت در سال جدید  
   ایران کیش در سالی که گذشت به ارائه محصوالت مختلف و جدیدی همزمان با درخواست های خاص بانک مرکزی و دولت پرداخت ، 
یکی از این محصوالت ارائه و حضور در طرح کاال برگ یارانه ای بود. ایران کیش روی دستگاه های پوز خود امکان خرید از طریق کاال 
برگ یارانه ای را فراهم آورده اســت .  یکی دیگر از محصوالت این شــرکت ارائه ریال دیجتال ایران کیش روی اپلیکیشــن زمرد بانک 
تجارت بود. گامی نوین که این شــرکت همگام با درخواســت های بانک مرکزی مبنی بر تهیه رمز ارز ریال صورت  داد . ریال دیجیتال 
ایران کیش، امکان شــارژ یا افزایش موجودی کیف پول ریال دیجتیال، انتقال از کیف پول ریال دیجیتال به کیف پول دیگری، دشــارژ 
کردن کیف پول )که امکان تبدیل ریال دیجیتال را به ریال واقعی فراهم می کند( و دریافت موجودی کیف پول ریال دیجیتال را ایجاد 

کرده است.
 امکان تولید اپلیکیشــن شــما از جمله دیگر مواردی بوده است که در سال جدید انجام شــد.SCF یکی دیگر از محصوالت ارائه شده ایران کیش بود که درنمایشگاه های امسال 
نیز ارائه شد.   Scf  به معنای فراهم کردن پول و جریان های نقدی جهت انجام فرایندهای مختلف یک سازمان یا شرکت است، جریان مالی که از سوی یک بانک برای زنجیره 

تامین یک سازمان یا شرکت شکل می گیرد.
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ایــران کیش در کنار تمرکز بــر مجموعه وظایف خود در 
حیطه تخصصی و امور مربوط به آن، به این نکته نیز واقف 
بود که مســئولیت های دیگری هــم دارد و آن مجموعه 
مسئولیت های اجتماعی است. مسئولیت هایی که در دو 
بخش و حیطه درون ســازمانی و برون ســازمانی صورت 
گرفــت. اینبار هم ایــران کیش موضوع خدمت رســانی 
به مردم نیازمند را در دســتور کار قــرار داد و با برگزاری 
رویدادهایی، این همدلی را شکل داد. چه در بعد اجتماعی 

و چه در بعد فرهنگی.

*پیام رسانی و حمایت در راستای اهدای سلول 
های بنیادی 

ساالنه جان بیماران زیادی در سراسر کشور به دلیل عدم 
دسترسی به نمونه منطبق ســلول های بنیادی در خطر 
اســت. ایران کیش ضمن تهیه ویدئــو و پیام های اطالع 
رسانی در راستای معرفی پیوند سلول های بنیادی و نقش 
آن در نجات جان افراد مبتال به بیماری های خاص تالش 
کرد تا در این امر هم نیز مشارکت داشته باشد و هم سایر 

هموطنان را نیز به این کار دعوت کند.

*چاپ کتاب 
شــرکت کارت اعتباری ایران کیش در کنار حوزه فعالیت 
پرداخــت الکترونیکی و فناوری، در راســتای اشــاعه و 
فرهنگسازی آن نیز گام بر می دارد. از سویی این شرکت، 
همــواره بر دوش خود مســئولیت هــای اجتماعی را به 
اشکال مختلف احســاس می کند. حمایت از نویسندگان 
و مترجمان کشــور نیز یکی از همیــن راه های عمل به 

مسئولیت های اجتماعی و امور فرهنگی است.
یکی از اقداماتی که در حیطه فرهنگی در این راستا انجام 

شده است، چاپ کتاب داده های مخرب است. 
ایــن کتاب بــا حمایت ایــران کیش به عنــوان یکی از 
پرفروش ترین کتاب هــای جهان دربــاره کالن داده ها به 
نویســندگی کتی انیل و ترجمه رضا امیدوار تجریشــی و 

نازنین رجب، توسط انتشارات تاچارا به بازار آمد.
کتــاب »داده های مخــرب« نگاهی انتقادی بــه کاربرد 
کالن داده ها در بخش های مختلف جامعه دارد. نویســنده 
کتاب، در هر فصل نشــان می دهد که اســتفادۀ ناشیانه و 
غیرمسئوالنه از کالن داده ها چگونه می تواند بر حساس ترین 
مراحل زندگی مردم، به خصوص فرودستان، تاثیر مخربی 

داشته باشد.

* مشارکت خانواده 
در  کیــش  ایران 

اهدای خون
ایــران کیش   خانــواده 
بــرای ســومین ســال 
پیاپــی، در امــر اهدای 
خــون مشــارکت کرد.  
درهمیــن رابطه مهدی 
مســئول  رحیم  حاجی 
ســازمان  ســیار  گروه 
مســتقر  خون  انتقــال 
در شــرکت ایران کیش 
اســتقبال از خونگیــری 

در ایــران کیش را بســیار مطلوب ارزیابی کــرد و افزود: 
بیش از صد وســی نفر از پرســنل ایران کیش در این امر 
مشــارکت کردند. هر واحد خون می تواند سه الی چهار 
نفــر را نجات دهد. این یعنی بیــش از 4۰۰ نفر از طریق 
این اقدام ایران کیش می توانند نجات یابند و یا سالمتی 
خود را بازیابند. به نظرم مــا مدیون اقداماتی مانند ایران 
کیش هستیم . ضمن اینکه چه از لحاظ سالمت و کیفیت 
خون اهدا کنندگان مطمئن هستیم. شرکت ایران کیش 
در سال گذشته و امسال نشــان داد که اهدا کننده های 
قابل توجهی دارد و این قطعا حرکت مثبتی برای سازمان 

انتقال خون  است.

*گرامیداشــت   
در  متفاوت  روزهای 

ایران کیش 
ایران کیش در چارچوب 
توجــه به ســرمایه های 
انسانی خود و ارج نهادن 
به آنان روزهای مناسبتی 
زن،  روز  ماننــد  متفاوت 
شــب یلــدا ،گردهمایی 
روسای دفاتر و نمایندگی 

ها  را همراه با برنامه ها ی شــاد گرامی داشت . این روند 
ادامه دار خواهد بود. 

                               مسئولیت های اجتماعی را از یاد نبردیم

  تعطیلی بی سابقه ATM ارز دیجیتال 
با وجود رشد باالی نصب دستگاه های خودپرداز ATM ارز 
دیجیتال در ســال های 2۰2۰ تا اوایل 2۰22، روند نصب 

این دستگاه ها در جهان با افت شدیدی مواجه شده است.
بــه گزارش پایگاه خبری بانکــداری الکترونیک به نقل از 
تجارت نیوز، از دسامبر سال 2۰2۰ میالدی تا ژانویه 2۰22، 

هر ماه بیش از ۱۰۰۰ دســتگاه بیت کوین و ارز دیجیتال 
در جهان نصب می شــد اما بر اساس داده های موجود به 
نظر می رسد که این رشد، متوقف شده است.تعداد ارزهای 
دیجیتال در جهان، یکی از مولفه های اصلی در انطباق جهانی 
 Coin با ارزهای دیجیتال است. بر اساس داده های وبسایت
ATM Radar که به بررسی تعداد دستگاه های خودپرداز 
بیت کوین و ارز دیجیتال در جهان می پردازد، تعداد زیادی از 

این دستگاه ها در دو ماه اخیر غیرفعال شده است.بر اساس 
داده های موجود، مشخص شده است که در دو ماه ابتدایی 
سال جاری میالدی، تعداد خالص دستگاه های نصب شده 
ارز دیجیتال به 4۱2 دســتگاه کاهش یافته است. از سال 
2۰۱4، نصب این دستگاه ها روند افزایشی را پیش گرفته و 
به ارائه خدمات به عالقه مندان به ارزهای دیجیتال و تبدیل 

ارزهای فیات به انواع ارزهای دیجیتال پرداخت است.
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ایران کیش در سال ۱4۰۱ در کنار کسب برخی افتخارات، 
دســتاوردها و ارتقــاء و فروش محصــوالت، رویدادهای 
متعددی را هم پشــت سر گذاشــت. شرکت ایران کیش 
به عنوان یکی از بازیگــران اصلی درصنعت پرداخت  در 
سال ۱4۰۱ در چند جشــنواره و نمایشگاه های اصلی و 
مهم این عرصه حضور داشــت. نمایشگاه کیتکس 2۰22، 
نمایشــگاه بانکداری الکترونیک و نظــام های پرداخت، 
نمایشگاه کسب و کار، در کنار برگزاری جشنواره اصناف 
بانک تجارت و ایران کیش، جشنواره اتم 2،  از جمله مهم 
ترین این نمایشگاه ها و رویدادها بودند. معرفی جدیدترین 
خدمات به ویژه خدمات مشــترک بانــک تجارت و ایران 
کیش، در کنار ترغیب کاربران و پذیرندگان به استفاده از 
ظرفیت ها و ســرویس های ایران کیش مهمترین دالیل 

حضور در این رویدادها بوده است. 
در ادامه نگاهی گذرا به این نمایشــگاه ها و جشنواره ها 

داریم.

*محصوالت ایران کیش در کیتکس 
شــرکت کارت اعتباری ایران کیش در دومین نمایشگاه 

Kitex حضور داشت.
این شــرکت از نوزدهم  تا 22 اردیبهشــت ماه در مرکز 
نمایشــگاه های بین المللی جزیــره کیش میزبان عالقه 
منــدان حوزه صنعــت پرداخت الکترونیک بــود. افتتاح 
 ، scf ،حســاب غیر حضــوری و احراز هویت دیجیتــال
اپلیکیشــن زمرد و ترمه از جمله محصوالتی بودند که در 
این نمایشگاه از سوی ایران کیش و بانک تجارت معرفی 
شــدند.  ایران کیــش در چند روزه برگزاری نمایشــگاه 
کیتکس همچنین انــواع محصوالت یا راهکارهای جدید 

در صنعت پرداخت خود را معرفی کرد. 
دومین نمایشگاه بین المللی فناوری اطالعات و ارتباطات 
کیش)Kitex2۰22( با محوریت قراردادن انقالب صنعتی 
چهارم، اینترنت اشیا، شــهر و خانه هوشمند، حکمرانی 
هوشمند، فناوری های مالی)بالک چین(، هنرهای رسانه 
ای، دیجیتالی و پردازش تصویــری، یاددهی و یادگیری 

هوشمند و نوآوری، فناوری و زیرساخت ها برگزار شد.

در    scf*
نمایشگاه 
و  کسب 

کار
کیش  ایران 
در نخستین 
ه  یشــگا نما
کسب و کار 
با    که  ایران 
یــت  ر محو
دانش بنیان 
شد،  برگزار 
حضور یافت 
محصول  و 
SCF خود و 
بانک تجارت 
را به نمایش گذاشت. این پلتفرم به عنوان یکی از نوآوری 
های مالی جدید، خدمتی اســت که فقط موسسات مالی 

حرفه ای قادر به تامین آن هستند.
  Scf   بــه معنای فراهم کــردن پول و جریان های نقدی 
جهت انجام فرایندهای مختلف یک ســازمان یا شــرکت 
اســت، جریان مالی که از ســوی یک بانک برای زنجیره 
تامین یک سازمان یا شــرکت شکل می گیرد . سازو کار 
تامیــن مالی الزم میــان بانک با شــرکت مذکور)زنجیره 
تامین( نیاز به زیرســاخت های فنی دارد که ایران کیش 
آن را فراهم کرده است.  این رویکرد حاصل اتحاد مدیریت 
مالی و مدیریت زنجیره تامین اســت. در نخستین گام در 
راهکار scf ایران کیش، بانک تجارت و ساپکو این پلتفرم 
را اجرایی کرده اند و شرکت ایران کیش بستر و زیر ساخت 
تبادل مالی زنجیره تامین ســاپکو را از سوی بانک تجارت 
فراهم کرده است. بانک تجارت جریان نقدینگی الزم برای 
ساپکو را ایجاد و ساپکو از این نقدینگی بهره می برد. ایران 
کیش آمادگی این را دارد تا برای سایر بانکها و شرکت ها 

نیز چنین امکانی را فراهم کند.
نخستین نمایشگاه خدمات کســب و کار ایران با رویکرد 

بنیان  دانــش 
درمحورهــای 
خدمات تامین 
بــرای  مالــی 
کسب و کارها، 
خدمات تدوین 
طرح وکسب و 
ارائه  کارهــا، 
مشــاوره برای 
مالی  تامیــن 
ی  پیگیــر و
بانــک هــا و 
ی  قهــا و صند
یه  ما ســر
 ، ی ر ا گــذ

خدمات مشــاوره بــرای حمایــت هــای دولتی جهت 
دائمــی  محــل  در  کارهــا  و  کســب  مالــی  تامیــن 
نمایشــگاه هــای بیــن المللــی تهــران برگزار شــد.

* نمایشگاه بانکداری الکترونیک 
ایران کیــش همچنیــن در نهمین همایــش بانکداری 
الکترونیک و نظام های پرداخت در مرکز همایش های بین 
المللی بــرج میالد حضور یافت و به ارائه محصوالت خود 
پرداخت. این نمایشگاه  با موضوع ارزش آفرینی دیجیتال، 
به همت پژوهشــکده پولی و بانکــی، روزهای اول و دوم 
اســفند ۱4۰۱ در تهران، مرکــز همایش های بین المللی 
برج میالد برگزار شد. مهمترین بخش های این همایش را 
می توان سخنرانی های مقامات و صاحبنظران، میزگردهای 
تخصصی، جشــنواره مرحوم دکتر نوربخش، ارائه مقاالت 
علمی، کارگاه های آموزشــی، معرفــی نوآوری های برتر و 
نمایشگاه محصوالت تخصصی در صنعت پرداخت عنوان 

کرد.

*همایش روز ملی صنعت و کسب مقام برتری 
ایران کیش 

ایــران کیش در روز ملی صنعــت حضور یافت و موفق به 
کسب عنوان شــرکت برتر و واحد نمونه صنعت نرم افزار 
کشــور شد. در گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن که با 
حضور رئیس جمهورکشــور، معاون علمی فناوری رئیس 
جمهــور، وزرای صمت و اقتصاد و جمعی از مقامات عالی، 
مدیران ارشــد و فعاالن اقتصــادی بخش صنعت و معدن 
و تجارت در محل مرکز همایش های بین المللی ســالن 
اجالس ســران برگزار شــد، ایران کیش به عنوان یکی از 
دو شرکت برتر در بخش واحدهای نمونه صنعت نرم افزار 

کشور معرفی شد. 

*نخستین جشــنواره اصناف بانک تجارت و 
ایران کیش 

نخستین جشنواره ویژه اصناف بانک تجارت و ایران کیش 
در سالی که پیشرو داشتیم برگزار و برندگان این جشنواره 

پررنگ در رویدادهای مهم صنعت پرداخت ۱۴۰۱
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مشخص شدند.
این جشــنواره به منظــور تعامل هرچه 
بیشتر با  مشــتریان حوزه کسب و کار 
و اصناف برگــزار و تا پایان مهرماه ادامه 
داشت. در جشنواره اصناف بانک تجارت 
و ایران کیش مشــتریان بخش اصناف 
بــرای شــرکت در قرعه کشــی جایزه 
ویژه بایــد ۱۰۰۰ امتیــاز و برای ورود 
به قرعه کشــی ســایر جوایز ارزنده این 
جشنواره حداقل 2۰۰ امتیاز کسب می 

کردند.
افتتاح حساب در بانک تجارت، داشتن 
تراکنش کارتخوان فروشــگاهی در ماه، 
تراکنش  و  همراه بانــک  تراکنش  انجام 

اینترنت بانک، مشــتریان دارای دســته چک، میانگین 
موجودی حساب متصل به کارتخوان فروشگاهی، تراکنش 
خرید کارتخوان فروشگاهی هریک برای مشتریان امتیاز 
خود را داشــت. جوایــز برندگان ویژه این جشــنواره که 
حداقل هزار امتیاز کســب کرده بودند، ۱۰ کمک هزینه 
سفر به جام جهانی قطر، ۵ دوچرخه ثابت، ۵تردمیل و ۳۰ 

دســتگاه دوچرخه و برندگان 2۰۰ امتیازی این جشنواره 
هزار جایزه ۱۰ میلیون ریالی بود.

*جشنواره اتم 2 
در ســال ۱4۰۱ جشنواره اتم 2 برگزار و پذیرندگان برنده 
این جشــنواره طی مراسم قرعه کشــی خود را شناختند. 
اجرای جشــنواره اتم 2، اقدامی در راستای افزایش سهم 

تراکنش خرید شــارژ از دســتگاه های 
کارتخوان ایران کیش بــود. در همین 
راستا قرعه کشی مربوط به پذیرندگان 
جشــنواره اتــم 2 )جشــنواره افزایش 
فروش شــارژ دســتگاه های کارتخوان 
ایران کیش(برگزار و پذیرنده های برنده 
گوشی هوشمند این جشنواره مشخص 
شدند. شرط قرارگرفتن در قرعه کشــی 
طرح اتم2 بــرای پذیرنــــدگان ایران 
کیش، "خرید حداقل ۵ شــارژ ۵ هزار 
تومانی از دســــتگاه کارتخــوان ایران 
کیش" بود که بــا افزایش تعداد خرید 
شــــارژ، شــانس پذیرندگان در قرعه 
کشی ماهانه گوشی های سامسونگ نیز 

افزایش می یافت.

*نمایشگاه  اینوکس 
چهاردهمین نمایشــگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
کشــور و نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و 
خصوصی ســازی نمایشگاه کیش اینوکس 2۰22 از جمله 

دیگر رویدادهایی بود که ایران کیش در آن حضور یافت.

پررنگ در رویدادهای مهم صنعت پرداخت ۱۴۰۱

با توجه به تورم بی سابقه و رکود اقتصادی 
که حکم فرما شــده، بدون شــک فضای       
اقتصادی در ماه های آینده از این هم بدتر 
خواهد شد. با کاهش یافتن درآمد و پول 

نقد در دست مردم، و درعین حال افزایش هزینه ها، می توان 
انتظار داشــت که در روزهای پیش رو، افراد بیشــتری به 
وام های غیربانکی به عنوان جایگزینی برای تأمین مالی روی 
بیاورند. روندی که به احتمال زیاد، پرداخت های بی ان پی ال 

)BNPL( هم جزئی از آن ها خواهند بود.
برخــالف راه کارهای دیگر پرداخــت، بی ان پی ال هنوز هم 
در بسیاری از کشــورها قانونی نشده است. به عنوان مثال، 
علی رغم تمایل بســیاری از کاربران مالــی بریتانیا به این 
مدل پرداخت، مرجع راهبرد امور مالی انگلستان تا 2۰22 
برنامه ای برای قانونی کردن آن نداشته و فعالً هم گامی در 

این راستا برنداشته است.
به گزارش راه پرداخــت باوجود این که مرجع راهبرد امور 
مالی انگلســتان عنوان کرده احتماالً تا اواسط سال 2۰2۳ 
میــالدی، اقداماتی درخصوص تنظیــم بی ان پی ال انجام 
خواهد داد، اما واقعیت این اســت کــه چه برای بریتانیا و 
چه برای بســیاری دیگر از کشورهای توسعه یافته جهان، 
که هنوز نتوانسته اند دسترسی به این روش پرداخت مدرن 
را در دسترس عموم قرار دهند، همین االن هم دیر است. 

اما چرا این روش پرداخت می تواند یک کورســوی امید در 
رکود اقتصادی به وجود آمده و تورم فزاینده ای باشــد که 
بازارهای مالی را درگیر کرده است؟ آیا این کورسوی امید، 
که به نظر می رســد می تواند فضای فین تک را دستخوش 
تحــول کنــد، خطرناک هم هســت؟ برای اســتقبال از 

بی ان پی ال در روزهای پیش رو چه باید کرد؟
مدل بی ان پی ال، به دلیل سهولت، فقدان نرخ بهره و فرایند 
تأیید آسانش، چند سالی اســت که محبوبیت زیادی به 

دست آورده؛ بااین حال، خالی از ریسک هم نیست. انباشت 
بدهی و کاهش امتیاز اعتباری، از جمله مواردی اســت که 
می تواند به ویژه در مورد کاربرانی که آسیب پذیر هستند یک 
ریسک مهم تلقی شود و بی ان پی ال را بیشتر از آن که مفید 

باشد، به یک تله بدل کند.

*افزایش تمرکز رگوالتوری
وقتی چهارچوب هــای رگوالتوری معین می شــوند، قرار 
نیست هیچ کس، از موسسات مالی و مشتریان شان گرفته 
تا ارائه دهندگان بی ان پی ال و شرکت های فین تکی به دردسر 
بیفتند. بانک ها ملزم هستند مشتریانی که ممکن است در 
معرض خطر باشــند را شناسایی کرده و با انجام یک سری 
اقدامات درخــور از آن ها حمایت کنند. به نظر می رســد 
که بهترین رویکــرد برای حمایت از مصرف کننده در عین 
استقبال از راه کارهای نوین پرداخت مثل بی ان پی ال، ادغام 
خطوط اعتباری اســت. تصور کنید کاربران این فرصت را 
داشته باشند تا زیر سایه اطمینان موسسات مالی سنتی و 
بانک ها، از خدمات مدرن ارائه دهندگان بی ان پی ال استفاده 
کنند.دراین میان، ارائه دهندگان بی ان پی ال نیز ملزم خواهند 
بود به تعهدات خود عمل کرده، ثبات عملیاتی خود را حفظ 
کنند و مطمئن شــوند که راه کارهایی که عرضه می کنند، 
در راستای کامل منافع کاربران و بر اساس چهارچوب های 

رگوالتوری موجود است.

*ارتقای تاب آوری مالی
بانکداری باز، روندی اســت که آغاز شده و دیر یا زود، همه 

بانک های بزرگ جهان را به سمت 
خود خواهد کشــید. بــرای این که 
این روند بتواند به درستی در جای 
خودش بنشیند، الزم است کاربران 
سیســتم های بانکی با روش های نویــن مدیریت مالی و 
نظارت بر مخارج آشنا شوند. اتفاقی که به کمک راه کارهای 
فعال بانکداری باز ممکن می شــود.باتوجه به این که حدود 
۵۰ درصد از کاربران خدمات پرداخت بی ان پی ال نسل زِد 
هستند، که اطالعات مالی کمتری دارند و می توانند در بازار 
متالطم امروز آســیب پذیرتر باشند، ارتقای این تاب آوری 
مالی با استفاده از آموزش و راه کارهای فعال بانکداری باز، 

اهمیت زیادی دارد.

*فعال سازی گیمیفیکیشن
جــدای از روش های متعارف مراجعــه کاربران به بانک ها، 
استفاده از گیمیفیکیشن )Gamification( در خدمات 
پرداخت بی ان پی ال توسط بانک ها، به معنای کاربرد قواعد 
بازی به  منظور ایجاد انگیزه و تعامل در مشتریان نیز موضوع 
دیگری است که با روی کار آمدن راه کار بی ان پی ال اهمیت 

پیدا می کند. 
بانک ها این فرصت را دارند تا با ارائه ابزارهای مقایسه اعتبار 
یا برخی طرح های پــاداش درون برنامه ای، کاربران خود را 
به مدیریت بهتر پول هایشان تشویق کنند. این رویکرد به 
کاربــران این امکان را می دهد تا بدهی های خود را کاهش 
داده، شــروع به بهبود رتبه های اعتبــاری خود کنند و با 
دسترسی به محصوالت اعتباری مناسب، به پیشواز خدمات 
بی ان پی ال بروند. ایــن روند می تواند در کنار جذب هرچه 
 بیشتر مصرف کنندگان جوان تر، که ذاتاً بومی اکوسیستم 
دیجیتال بوده و از اکوسیســتم اعتباری ســنتی گریزان 

هستند، به سمت بهبود اعتبار ارتقا دهد.

       قوانین جدیدBNPL، فضای فین تک را متحول می کند
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                                         کیف پول موبایل چیست و چه مزایایی دارد؟

✍��نــگارش - روابط عمومی 
ایران کیش: رابطــه تجارت و مصرف 
کننده به طور فزاینده ای دیجیتالی شده 
الکترونیک  از پلت فرم های تجارت  است؛ 
گرفته تا مشــاوران رباتیک، کسب وکارها 
در حال تغییر نحوه عملکرد خود هستند 
تا نیازهای دائماً در حال تغییر مشتریان 
خود و استفاده آن ها از تلفن های همراه و 

دستگاه ها را برآورده کنند.
شــرکت هایی کــه بــه طــور انحصاری 
پلتفرم هــا و راه حل های دیجیتال را ارائه 
می کنند، به عنوان اعضای نوظهور بخش 
فین تک شناخته می شوند. این شرکت ها 
ابزارهــا و خدماتــی را ارائه می کنند که 
بــه راحتی با هزینه کم قابل دسترســی 
هســتند. بخش پرداخت به ویژه، شاهد 

برخــی از بزرگترین تحوالت بوده اســت. شــرکت ها و 
کاربران با استفاده از دستگاه هایی مانند کیف پول موبایل، 

خود را با تراکنش های آنالین و آفالین وفق می دهند.
کیف پول موبایل یا یک ویژگی داخلی یا یک برنامه است 
که می تواند بر روی گوشــی های هوشــمند نصب شود. 
کیف پول موبایل اطالعــات کارت اعتباری، کارت نقدی، 
کوپــن یا کارت پاداش را ذخیره می کند و مســتقیماً به 
حســاب های بانکی متصل می شــود. هنگامی که برنامه 
نصب می شــود و کاربر اطالعات پرداخت خود را وارد می 
کنــد، کیف پول این داده ها را بــا پیوند دادن یک قالب 
شناسایی شخصی مانند شماره، کلید، کد QR، اثر انگشت 
یا تشخیص چهره برای هر کارت ذخیره شده، ذخیره می 

کند.
هنگامی که کاربــر به یک تاجر مبلغــی را پرداخت می 
کند، برنامه تلفن همراه از فناوری به نام ارتباطات میدان 
نزدیک )NFC( اســتفاده می کند کــه از فرکانس های 
رادیویــی برای برقراری ارتباط بین دســتگاه ها بهره می 
گیرد. NFC از قالب شناســایی شخصی ایجاد شده برای 
کاربر جهت برقراری ارتباط با دســتگاه پوز )POS( تاجر 
اســتفاده می کند. انتقال اطالعات معموالً زمانی آغاز می 
شــود که کاربر یک دســتگاه تلفن همراه دارای NFC را 
روی دســتگاه NFC خوان فروشگاه تکان می دهد یا نگه 

می دارد.

*برنامه های کیف پول موبایلی موجود
امروزه اکثر گوشی های هوشــمند یا دستگاه های تلفن 
همراه به فناوری NFC مجهز هســتند. آیفون ها از زمان 
آیفون ۶ شامل Apple Pay هستند، تلفن های اندرویدی 
همگی به کیف پول دسترســی ســریع مجهز شده اند و 
 Samsung گوشی های سامســونگ با برنامه اختصاصی
Pay از پیــش بارگذاری شــده اند. علیرغم مواردی که از 
قبل روی گوشی های هوشــمند نصب شده است، کیف 
پول های موبایل شخص ثالث نیز بسیار محبوب شده اند.

*برخی از برنامه های شخص ثالث عبارتند از:
 پی پــال. پلت فرم پرداخت آنالین برای دانلود در هر دو 
دســتگاه iOS و Android در دسترس است. کارمزدها 
برای PayPal متفاوت اســت  بررسی کنید که آیا روش 

پرداخت شما کارمزدی را ضمیمه کرده است یا خیر.
گوگل پی )Google Pay( روی بســیاری از گوشی های 
اندرویدی بارگذاری می شود، اما برای دانلود در تلفن های 
iOS نیز در دسترس اســت. Google Pay زمانی فقط 
برای خرده فروشان پولی و ارائه دهندگان خدمات استاندارد 
مانند Airbnb و DoorDash در دسترس بود، اما از آن 
زمان امکان پرداخت به افراد و گروه ها را فراهم کرده است.

ونمــو Venmo به عنوان یک اپلیکیشــن همتا به همتا 
کار خــود را آغــاز کرد، اما به تدریج جــای پای خود را با 
خرده فروشان نیز باز می کند Venmo .برای هر خریدی 
که با کارت اعتباری متصل به پلتفرم انجام می شود، ٪۳ 
کارمزد دریافــت می کند. تراکنش هایی که از حســاب 

بانکی انجام می شود رایگان است.

*مزایای کیف پول موبایل
فعالیت های کالهبرداری مانند سرقت هویت با کیف پول 
های موبایل سخت تر است. اگرچه کارت اعتباری کاربر می 
تواند به راحتی دزدیده یا کپی شود، اما سرقت گوشی های 
هوشــمند چندان آسان نیست. اگر رمز دسترسی، بررسی 
اثر انگشت یا تشخیص چهره نصب شده باشد، ممکن است 
دسترســی به گوشی هوشمندی که به سرقت رفته باشد، 
سخت باشد. کیف پول های موبایل همچنین ممکن است 
دارای کلیدهای رمزگذاری شده باشند. کیف پول موبایل 
برای مشاغل خرده فروشی که حجم باالیی از تراکنش در 
روز را تجربه می کنند نیز مفید است زیرا کیف پول های 
موبایل بــه کاهش زمان انتظار و پرداخت کمک می کند. 
بنابرایــن این ابزار یک برد هم برای مشــتری و هم برای 

کسب و کار است.
از آنجایی که کیف پول موبایل نسخه دیجیتالی کیف پول 
فیزیکی اســت، تقریباً هر کارت با ارزشی که در یک کیف 
پول فیزیکی ذخیره می شــود را مــی توان در کیف پول 
موبایل نیز ذخیره کــرد، مانند گواهینامه رانندگی، کارت 
تامیــن اجتماعی، کارت های بیمه ســالمت، کارت های 

کلید هتل، و بلیط اتوبوس یا قطار.

*کیف پول دیجیتال در مقابل کیف پول موبایل
اصطالح کیف پــول دیجیتال اغلب به جــای کیف پول 
موبایل اســتفاده می شــود. با این حــال، اگرچه هر دو 
اطالعات پرداخت را ذخیره می کنند، اما به طور متفاوتی 

اجرا می شوند. کیف پول دیجیتال 
بیشــتر برای تراکنش های آنالین 
اســتفاده می شــود و ممکن است 
لزوماً در دســتگاه های تلفن همراه 
اســتفاده نشــود. کیف پول موبایل 
توســط افرادی اســتفاده می شود 
که ترجیح مــی دهند هنگام خرید 
در فروشــگاه کیف پــول فیزیکی 
نداشته باشند. به همین دلیل، این 
کیف پول ها باید روی پلتفرم های 
موبایل و حمل آسان استفاده شوند.

Apple Pay، Samsung Pay و 
Google Pay نمونه هایی از کیف 
پول هــای تلفن همراه هســتند که 
می توانند روی دســتگاه های دستی 
یا پوشــیدنی نصب شــوند. حساب 
پی پال معمولی شــکلی از کیف پول دیجیتالی است، اما 
هنگامی که همراه با خدمات پرداخت موبایلی و دســتگاه 
های تلفن همراه اســتفاده می شود، به عنوان کیف پول 

موبایل عمل می کند.

*آیا کیف پول دیجیتال مانند کیف پول موبایل 
است؟

اگرچــه کیف پــول دیجیتال و کیف پول موبایل بســیار 
شــبیه به هم هستند، اما یکسان نیستند. کیف پول های 
دیجیتال معموالً به تنهایی به فضای آنالین وصل هستند 
در حالی که کیف پول های موبایل به یک گوشی هوشمند 

یا دستگاه پوشیدنی متصل می شوند. 

*آیا می توانیم از Apple Pay در تلفن اندرویدی 
استفاده کنم؟

اکثر ســازندگان گوشــی هــای هوشــمند از کیف پول 
اختصاصی موبایل در گوشی های خود استفاده می کنند. 
فقط دستگاه های iOS می توانند از Apple Pay استفاده 
کنند، همانطور که فقط گوشی های سامسونگ می توانند 

از Samsung Pay استفاده کنند.

*آیا می توانیم از کیف پول موبایل خود در ساعت 
هوشمند استفاده کنم؟

بســیاری از ابزارهای پوشــیدنی فناوری اکنــون قادر به 
اســتفاده از کیف پول موبایل هســتند. بسته به دستگاه، 
ممکن است یک کیف پول موبایل، مانند Apple Pay در 

اپل واچ، از قبل بارگذاری شده باشد.

*سخن آخر
کیــف پول های موبایل به مردم این امکان را می دهد که 
از تلفن خود برای پرداخت هزینه خدمات روزمره استفاده 
کنند. با رمزگذاری و ویژگی های امنیتی پیچیده، استفاده 
از کیف پول موبایل در واقع می تواند ایمن تر از اســتفاده 
از کارت فیزیکی باشــد. اکنون اکثر تلفن ها با اپلیکیشن 
کیف پول موبایل این شرکت از قبل بارگذاری شده اند، اما 
گزینه هایی مانند Venmo وجود دارد که با همه برندهای 

گوشی کار می کند.
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                                           آینده پرداخت دیجیتال چگونه است؟

✍��نــگارش - روابط عمومی 
ایــران کیش: اقتصــاد امــروزی با 
پیچیدگی های بســیاری همراه شــده ؛ 
ســطح باالیی از اختــالف درآمد وجود 
دارد، نوســانات درآمدی گســترده است 
و ســرمایه گذاری تجــاری کمتر از حد 
مطلوب ارزیابی می شــود. ایــن روند با 
شکســت زنجیره تامیــن جهانی و تورم 
فزاینده در سراســر جهان تشــدید شده 
اســت، در نتیجه کســب وکارها با موانع 
بزرگی برای ایجاد رشــد مواجه هستند. 
در این مقاله روندهای پرداخت دیجیتال 
و آینده آنهــا را در ســال 2۰2۳ که به 
احتمال زیاد با رکود همراه است را پیش 

بینی می کنیم.

*کارآمدتر شدن در طول رکود اقتصادی
ویجی گوویندارجان و آنوپ سریواســتاوا در مقاله ای که 
توسط هاروارد بیزینس ریویو در ژوئن 2۰22 منتشر شد، 
راه هایــی را گزارش کردند که کســب وکارها می توانند به 
بهترین وجه خود را برای یک اقتصاد در حال کند شــدن 
آماده کنند. رکودها معموالً کوتاه هســتند و به دنبال آن 
دوره هــای طوالنی ثبات اقتصــادی و حتی رفاه می آیند، 
بنابراین راه حل این است که از آن طوفان ها عبور کرده و 
بهترین موقعیت را برای جهش پس از رکود داشته باشید. 
برای نمونه بد نیســت نگاهی به مسیریابی سامسونگ در 
رکود 2۰۰8 بیاندازیم. در ابتدا سامســونگ تعداد انگشت 
شــماری از محصوالت قوی تر خــود را دو برابر کرد، در 
تحقیق و توسعه )R&D( ســرمایه گذاری کرد و فناوری 
درآمدزاترین دســتگاه های خود را بهبود بخشــید این 
راهکارها به سامســونگ کمک کرد تا ســرانجام رکود را 
پشت سر بگذارد. تمرکز سامسونگ و سرمایه گذاری روی 
پیشــرفت های فناوری در دوران رکود غیرمعمول به نظر 
می رســد، اما راه حل برنده برای گــذر از دوره های رکود 

همین است.
بنابراین پیش بینی می کنیم در ســال 2۰2۳ شرکت ها 
در فناوری ســرمایه گذاری کنند و شیوه های دیجیتالی 
خود را برای ایجاد کارایی برای کســب و کار خود بهینه 
کنند. اکنــون می دانیم کــه دیجیتالی کــردن یک راه 
مطمئن برای تضمین رشــد و انعطاف پذیری است. براد 
هرشبین و لیزا بی کان در یک مقاله دفتر ملی تحقیقات 
اقتصادی در سال 2۰۱8 یافته های خود را منتشر کردند 
که نشــان می دهد در دوران رکود اقتصادی که به پایان 
جنــگ جهانی دوم تا رکــود ســال 2۰۰8 بازمی گردد، 
شرکت ها بیشــترین سرمایه گذاری را در توسعه مجموعه 
فناوری خود انجام دادند. این حرکت به این دلیل اســت 
که دیجیتالی کردن نوشدارویی در دوران رکود اقتصادی 
است. زمانی که از فناوری در عملیات خود بهره کامل می 
برید، فرصتی برای مدیریت زمان بیشتر، نوآوری بیشتر و 
خالقیت بیشــتر فراهم می کنید که به نوبه خود به شما 

امکان می دهد محصــوالت و خدماتی را تولید کنید که 
مناسب ترین آنها باشــد. نیازهای متنوع آینده مشتریان، 

کسب وکارهای انعطاف پذیر ایجاد می کند.
با توجه به نرخ های بهره نوسان، تورم فزاینده و ارزیابی های 
ناخوشــایند بازار سهام، جریان سرمایه گذاری ریسک پذیر 
در بخــش فین تک طی هفت ماه گذشــته تقریباً متوقف 
شده است. ســرمایه گذاری خطرپذیر برای فین تک ها به 
طور کلی در ســه ماهه دوم 2۰22 نســبت به فصل اول 
2۳ درصد کاهش یافته است. در نتیجه، شرکت ها در چند 
ماه گذشته نســبت به دوره قبل کارگران را با نرخ بسیار 
 The Paypers باالتــری اخراج کرده اند. همانطور که در
گزارش شــده اســت، در نیمه اول ســال 2۰22، 4۱8۹ 
کارمند فین تک در 4۵ رویداد اخراج شــدند. قیمت های 
شرکت های فین تک در فهرست عمومی در ۹ ماه گذشته 
7۰ درصــد کاهش یافته اســت و پیش بینی می کنیم که 
شرکت های فین تک از بین بروند. در ماه های آینده آنچه 
می تواند با این اخراج ها همراه شود فرصت است. تعدادی 
از فناوران با اســتعداد و کارشناسان مالی در حال ورود به 
بازار کار هســتند. موسسات مالی ســنتی ممکن است از 
در دسترس بودن استعدادهای جدید استقبال کنند و به 
احتمال زیاد، بانک ها و فین تک های بزرگ اســتعدادهای 
بیشتری را استخدام کرده و جایگاه خود را گسترش دهند. 
همچنین شرکت های دولتی با جریان های درآمدی پایدار 
برای گســترش حتی بیشتر پیشــنهادات خود و توسعه 
جریان های درآمد جدید آماده خواهند شــد. همانطور که 
این تغییر در جذب اســتعداد رخ می دهــد، فناوری ها، 
محصــوالت و فرآیندهای جدید تصــور و تحقق خواهند 

یافت. 

*اســتارت آپ های فین تک افزایش خواهند 
یافت

نوآور بودن و توانایی به اشــتراک گذاشتن آن نوآوری ها 
با مخاطبــان نیازمند دو مجموعه مهــارت متفاوت و دو 
منبع بسیار متفاوت اســت. در حالی که استارت آپ های 
فین تــک اغلب منابــع اولیــه را در اختیــار دارند، این 

شــرکت های کارکشــته، مســتقرتر و 
بزرگ تر هســتند که آنچه را برای دومی 
الزم اســت را در اختیار دارند. در یکی 
از قسمت های اخیر پادکست »در داخل 
اتاق استراتژی«،میائو وانگ، استراتژیست 
مک کینــزی، در مورد مزایــای متقابل 
چنین همکاری هایی و اینکه چگونه رشد 
دیجیتالی ســازی در چند سال گذشته 
نیاز بیشتری به نوآوری ایجاد کرده است، 
گزارش داد. این انگیزه به سمت نوآوری 
ناشــی از نیاز به رقابت برای بقا است. به 
این دلیل است که بسیاری از مهم ترین 
نوآوری های امروزی توسط نسل جدیدی 
از کسب وکارها ایجاد می شوند که تقریباً 
کاماًل دیجیتال هستند. این شرکت ها از 
فناوری بــرای ارائه محصوالت و خدمات 
جذاب تر اســتفاده می کنند و چشــم انداز رقابتی را به 
طور چشــمگیری تغییر می دهند. وانگ توضیح می دهد 
که تأکیــد روزافزون بر نــوآوری، شــرکت های فناوری 
قدیمی و شــرکت های فناوری ای که تازه شروع به ایجاد 
شراکت کرده اند را تشویق می کند. همزمان، با شرکت های 
جوان تر که با مشــکالتی روبرو هستند، مدیران اجرایی و 
بنیان گذاران تازه وارد صحنه، منفعت بیشتری در همکاری 
با مؤسسات مستقر نسبت به ســال های گذشته خواهند 
برد. شــرکت های بزرگ و کوچک، و شرکت های قدیمی و 
جدید با یکدیگر مشارکت می کنند، پروژه ها را به اشتراک 
می گذارنــد در نتیجه ایده ها و فناوری های جدیدی تولید 

می کنند.

*چگونه فناوری های نوآورانه، دنیای پرداخت ها 
را تغییر می دهند

پیشــرفت های اخیر در فناوری از شناســه های دیجیتال 
گرفته تا نتفلیکس و آمازون، ابزارهای پوشیدنی و برنامه ها 
همگی هنجارهای ما را در مورد سرعت تراکنش ها تغییر 
داده اســت. مشتریان و شرکت های تجاری همه در تالش 
هســتند تا روند را تسریع بخشــند و تاخیرهای بیهوده 
را حذف کنند. در نتیجه، شــرکت هــا به دنبال راه هایی 
برای تســهیل پرداخت هســتند. پیش بینی ما این است 
که توسعه فناوری کیف پول در یکی دو سال آینده ادامه 
خواهد یافت و کیف پول های دیجیتال در ســال 2۰2۳ 

استقبال بیشتری را شاهد خواهند بود.
چیزی که کیف پول دیجیتال را جالب می کند این است 
که واقعاً نیاز به اســتفاده فیزیکــی از کارت پول را از بین 
می برد بنابراین دیگر نیازی نیســت تا کارت همراه خود 
داشــته باشید، زیرا در کیف پول دیجیتال شما و در تلفن 
هوشــمندتان ذخیره شده اســت. هنگامی که شرکت ها 
کیف پول های دیجیتال را راه اندازی می کنند، فرآیندهای 
کوچک و روزمره ســریع تر و کارآمدتر می شــوند که در 

درازمدت باعث صرفه جویی در زمان می شود.
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کتابماه:

عادتهای اتمی عنوان

جیمز کلییرنویسنده/ مترجم

موضوع

در بخشــی از کتاب عادت های اتمی می خوانیم: ژن های ما 
به  گونه ای نیســتند که نیاز به سخت کوشی را از بین ببرند. 
آن ها شفاف سازی می کنند. آن ها به ما می گویند باید در این 
حوزه ها تالش کنی. وقتی نقاط قوت مان را متوجه شــدیم، 
دیگر می دانیم باید زمان و انرژی خود را در کجا صرف کنیم. 
می دانیم که باید به دنبــال کدام فرصت ها بگردیم و باید از 

کدام چالش ها اجتناب کنیم

چگونه افکار شما بر روابطتان تأثیر می 
گذارد؟ 

رفتار درمانی شــناختی )CBT( بــه ما می آموزد که 
بســیاری از احساسات ناشــی از "افکار خودکار" یا 
افکاری هســتند که خود به خود ایجاد می شــوند و 
ممکن اســت دقیق یا مفید نباشند. در روابط، هر دو 
طرف افکار خودکار مربوط به رفتارهای طرف مقابل را 
تجربه می کنند، و گاهی اوقات این افکار و احساسات 
مرتبط منجر به اختالف در رابطه می شــود. بنابراین 
چگونه شرکا می توانند اختالفات را حل کنند و روابط 

خود را بهبود بخشند؟
ابتدا روی آنچه می توانید کنترل کنید تمرکز کنید. 
خبر بد این است که شــما نمی توانید رفتار شریک 
زندگی خود یا نحوه تفسیر رفتار شما را کنترل کنید. 
خبر خوب این اســت که شما می توانید رفتار خود و 

نحوه تفسیر رفتار همسرتان را کنترل کنید.
توجه و آگاهی از افکار خودکار خود در رابطه با شریک 
زندگی تان می تواند به شما کمک کند تشخیص دهید 
که چه زمانی تفســیر شما از رفتار همسرتان ممکن 
اســت دقیق نباشد. هنگامی که متوجه یک احساس 
منفی شدید، توقف کنید و از خود بپرسید: "در ذهن 
من چه می گذشــت؟" به عنوان مثال، فرض کنید 
شریک زندگی شما دیر به خانه می آید و متوجه می 
شــوید که عصبانی هستید. متوجه می شوید که این 
فکر را در سر دارید که "آنها از من دوری می کنند." 
شما می خواهید آن فکر را ارزیابی کنید و تعیین کنید 
که آیا ۱۰۰٪ درست است، ۰٪ درست است یا جایی 

در این بین.
همچنین توجه به اینکه چگونه افکار خودکار شــما 
ممکن اســت تحت تأثیر قوانینی که ممکن است در 
مورد نحوه رفتار شریک زندگی خود داشته باشید قرار 
بگیرد الزم است. قوانین اغلب به شکل جمالت »باید« 
هســتند و می توانند تحت تأثیر تجربیات زندگی ما 
باشــند. اگر در خانواده ای محافظه کار بزرگ شده اید، 
ممکن اســت قوانین متفاوتی نسبت به فردی که در 
خانه ای مترقی تر بزرگ شده است داشته باشید. شاید 
همیشــه چیزی در رابطه با والدینتان آزارتان می داد 
که قول دادید هرگز در رابطه خود تکرار نکنید. آگاهی 
از این الگوها می تواند به شما در درک قوانین خود و 
نحوه تأثیر آنها بر افکار خودکار شما کمک کند، که به 

نوبه خود بر احساسات و رفتار شما تأثیر می گذارد.
اما همه ی قوانین بد نیستند، برخی منعکس کننده 
ارزش های عمیق هستند و می توانند به زوج ها کمک 
کنند تا زمینه های مشترک را شناسایی کنند. یکی از 
تمرین هایی که ممکن است برای زوج ها مفید باشد، 
تهیه فهرســت هایی از جمالت کوتاه است که رابطه 
ایده آل آنها را توصیــف می کند. عبارات باید با کلمه 
"ما" شروع شوند و باید با زبان مثبت بیان شوند، یعنی 
بیــان کنند که زوج چه می کنند، نه اینکه چه کاری 
انجــام نمی دهند. به عنوان مثال: "ما مراقب یکدیگر 
هستیم" یا "ما با هم می خندیم." مرور این فهرست با 
هم و بحث در مورد اهمیت هر مورد می تواند به شما 
و شــریک زندگیتان کمک کند تا ارزش های خود را 
روشن کنید و نقاط مشترک پیدا کنید. این فهرست 
همچنین می تواند به شما و شریک زندگیتان کمک 

کند تا رفتارهای خود را بررسی کنید 

روانشناسی
کتاب عادت های اتمی نوشــته جیمز کلیر، به روشــی جالب و روان، به ما آموزش می دهد که چگونه با شناخت عادت های 
کوچک و مدیریت آن ها، هر روز یک درصد بهتر شویم. هر روز یک درصد بهتر شدن، معادل سالی ۳7 برابر بهتر شدن است! 
به قول نویسنده کتاب، جیمز کلیر )James Clear(، همین رفتارها و عادت های کوچک است که تعیین می کند پس از ۵ 
سال کجا هستیم و چقدر موفق شده ایم یا شکست خورده ایم! اساس کتاب عادت های اتمی )Atomic habits(، مدل چهار 
مرحله ای نویسنده برای عادت ها است، سرنخ، تمایل، پاسخگویی و پاداش چهار قانون تغییر رفتار می باشند که این مراحل 

را تکامل می بخشند. 

📕

📡

خودروی خورشیدی که هرگز مجبور نیستید آن را شارژ کنید
بســیاری از مــردم به دلیل دفعات نیاز به شــارژ مجدد از خریــد خودروهای برقی منصرف می شــوند. یافتن جایی برای 

شــارژ کردن خودرو می تواند گاهی به مشکل بزرگی تبدیل 
شــود؛ اما این اضطراب ممکن است به زودی برطرف شود، 
زیرا اولین ناوگان خودروهای الکتریکی که نیروی خورشــید 
را مهار می کنند معرفی شــده اســت. خودروی خورشیدی 
EditionAptera 'Launch' از Aptera Motors می 
تواند تا 4۰ مایــل )۶4 کیلومتر( در روز بدون نیاز به اتصال 
به برق رانندگی کند. اما چنین امتیازی هزینه دارد، زیرا هر 
خودرو پس از شروع فروش با قیمت ۳۳2۰۰ دالر )27۰۰۰ 

پوند( در دســترس خواهد بود، که پیش بینی می شود تا پایان 
سال جاری باشد. بدنه این خودروی سه چرخ آینده نگر با ۳4 فوت مربع پنل های خورشیدی ادغام شده است و به آن اجازه 
می دهد در حین رانندگی با 7۰۰ وات برق شــارژ شود. Aptera Motors می گوید دارندگان این خودرو می توانند انتظار 
داشته باشند که »هفته ها و حتی ماه ها بدون نیاز به اتصال به برق برای شارژ« رانندگی کنند. این شرکت ادعا می کند که 
در یک مکان آفتابی خاص مانند کالیفرنیای جنوبی، رانندگان ممکن اســت متوجه شــوند که هرگز مجبور به شارژ ماشین 

خود نیستند.

مایکروسافت از موتور جستجوی بینگ با قابلیت ChatGPT رونمایی کرد
 Bing مایکروسافت نسخه جدیدی از موتور جستجوی خود
را معرفی کرده اســت که جدیدترین هوش مصنوعی را در 
 ChatGPT خود جای داده اســت. این بازنگری از فناوری
OpenAI اســتفاده می کند که از زمــان راه اندازی آن در 
ســال گذشــته، جهان را طوفانی کرده است. این حرکت تا 
کنون بزرگترین تهدیدی اســت که گوگل برای تسلط خود 
در جســتجوی وب دیده است  و نشان دهنده آغاز مسابقه 
 ChatGPT .تسلیحاتی هوش مصنوعی بین شرکت ها است
که توسط OpenAI تحت حمایت مایکروسافت توسعه یافته 

اســت، از تکنیک های یادگیری عمیق برای ایجاد پاسخ های انسان مانند به درخواست های جستجو استفاده می کند. بینگ 
اکنون به سؤاالت جستجو با پاسخ های دقیق تر پاسخ می دهد، کاربران همچنین می توانند با ربات چت کنند تا سواالت خود 
را بهتر تنظیم کنند. همچنین پاسخ های متنی بیشتری در سمت راست صفحه جستجو اضافه می شود. مایکروسافت، یکی از 

حامیان اولیه OpenAI مستقر در سانفرانسیسکو، میلیاردها دالر در هوش مصنوعی سرمایه گذاری کرده است.

تکنولوژی
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اگر شــما هم جزو کسانی هستید که موقع چیدن هفت 
ســین این سوال در ذهن تان مطرح شــده که چرا باید 
نوروز را جشن گرفت و هر کدام از سین های هفت سین 
چه معنا و مفهومی دارند، خواندن این مطلب را از دست 
ندهید. در ابتدا باید بگوییم نوروز بزرگترین جشــن ملّی 
ایرانیان است که در نخستین ماه و سال خورشیدی – آن 
گاه که آفتاب به برج حمل انتقال یابد و شب و روز برابر 
گردد- آغاز می شــود. در دانش ستاره شناسی ، اعتدال 
بهــاری یا اعتــدال ربیعی در نیم کره شــمالی زمین به 
لحظه ای گفته می شود که خورشــید از صفحه استوای 
زمین می گذرد و به ســوی شمال آســمان می رود. این 
لحظــه، لحظه اول برج حمل نامیده می شــود،در تقویم 
هجری خورشــیدی لحظه تحویل ســال تعیین کننده 
نخســتین روز )هرمز روز یا اورمزد روز( از ماه فروردین 
اســت. نوروز در تقویم میالدی با 2۰ ، 2۱ یا 22 مارس 

مطابقت دارد.
  نوروز در ایران و افغانســتان آغاز ســال نو محســوب 
می شــود . اما در کشورهای آسیای میانه و قفقاز ، تقویم 

میالدی متداول اســت و نوروز به عنــوان آغاز فصل بهار 
جشن گرفته می شود و روز آغاز سال محسوب نمی شود و 

در برخی دیگر از کشورها تعطیل رسمی است.
  در مجمع عمومی ســازمان ملل ، نوروز، جشنی با ریشه 
ایرانی که قدمتی بیش از ۳ هزار سال دارد و امروزه نزدیک 
به4۰۰ میلیون نفر آن را جشــن می گیرند به ثبت رسیده 
است.در 7 فروردین ۱۳8۹ نخستین دوره ی جشن جهانی 
نوروز در تهران برگزار شد و این شهر به عنوان »دبیرخانه 

ٔ نوروز« شناخته شد.

 * واژه ی نوروز
  نوروز در لغت به معنی روز نو و دراصطالح جشنی است 
که در آغاز فروردین گرفته می شــود.معرب واژه ی نوروز 
نیز به صورت نیروز آمده است.نوروز در ادبیات فارسی گاه 

به نام جشن فروردین و گاه جشن بهار خوانده می شود.

 * پیشینه
  برخــی از روایت های تاریخی، آغاز نــوروز را به بابلیان 
نســبت می دهند. بر طبق این روایت هــا، رواج نوروز در 
ایران به ۵۳8 سال قبل از میالد یعنی زمان حمله کورش 
بزرگ به بابل بازمی گردد.همچنین در برخی از روایت ها، 
از زرتشت به عنوان بنیان گذار نوروز نام برده شده است.در 
برخی از متن های کهن ایران ازجمله شــاهنامه فردوسی 
و تاریــخ طبری ، جمشــید و در برخی دیگــر از متن ها، 
کیومــرث به عنوان پایه گــذار نوروز معرفی شده اســت. 
فردوســی که از منابع پهلوی استفاده کرده پدید آورنده 
نوروز را در شــاهنامه ، بدین گونه روایت کرده اســت که 
جمشــید در حال گذشــتن از آذربایجان ، دستور داد تا 
در آنجا برای او تختی بگذارند و خودش با تاجی زرین بر 
روی تخت نشســت. با رسیدن نور خورشید به تاج زرین 

او، جهان نورانی شــد و مردم شادمانی کردند و آن روز را 
روز نو نامیدند.

  *نوروز در زمان سلسله هخامنشیان
  کوروش دوم بنیان گذار هخامنشــیان ، نوروز را در سال 
۵۳8 قبل از میالد، جشــن ملی اعالم کــرد. وی در این 
روز برنامه هایی برای ترفیع سربازان ، پاکسازی مکان های 
همگانی و خانه های شــخصی و بخشــش محکومان اجرا 
می نمود. این آیین ها در زمان دیگر پادشاهان هخامنشی 
نیز برگزار می شده اســت. در زمان داریوش یکم ، مراسم 
نوروز در تخت جمشــید برگزار می شــد. شــواهد نشان 
می دهد داریوش اول هخامنشــی، به مناســبت نوروز در 
سال 4۱۶ قبل از میالد سکه ای از جنس طال ضرب نمود 
که در یک ســوی آن ســربازی در حال تیراندازی نشان 
داده شده است.در دوران هخامنشی ، جشن نوروز در مدتی 

میان 2۱ اسفند تا ۱۹ اردیبهشت برگزار می شده است.

* نوروز در زمان اشکانیان و ساسانیان
 برگزاری جشــن نوروز در دوران اشــکانیان و ساسانیان 
چند روز )دســت کم شــش روز( طول می کشید و به دو 
دوره نوروز کوچک و نوروز بزرگ تقســیم می شــد. نوروز 
کوچــک یا نوروز عامه به مدت پنــج روز، از یکم تا پنجم 
فروردین برگزارمی شد و روز ششم فروردین )خردادروز(، 
جشن نوروز بزرگ یا نوروز خاصه برپا می شد. جشن نوروز 
چندروزادامه داشت: پنج روز اول را نوروز عاّمه می نامیدند 
که مخصوص همگان بوده و روز ششم را نوروز خاّصه می 

گفتند که ویژه ی خواص و نزدیکان پادشاه بود.

 * جغرافیای نوروز
منطقه ای که در آن جشــن نوروز برگزار می شــد، امروزه 
شامل کشورهای زیادی می شــود. برخی آیین های نوروز 

در این کشــورها با هــم متفاوت ند. جغرافیــای نوروز با 
نام نــوروز یا مشــابه آن، بحرین،بخشــی از یمنو عمان 
وامارات و کویت و...، بالکان ، تاجیکســتان ،ترکمنســتان 
،ازبکستان،آذربایجان، قزاقستان، تاتارستان ، وهمه آسیای 
میانه ، چین غربی )ترکســتان چین(، بخشی از سودان ، 
زنگبار ، ترکیه ،سوریه، عراق ،سراسر قفقاز تا آستراخان ، 
و نیز مناطقی از آمریکای شمالی ، هندوستان ، پاکستان ، 

بنگالدش ،، نپال ، تبت و...را شامل می شود.
  کردها درکشورهای مختلف عید نوروز را جشن می گیرند؛ 
در هنگام نوروز، کردها با گردهم آیی در بیروِن شهرها، به 
اســتقبال بهار می روند. در ایــن گردهم آیی های نوروزی، 
زنان کرد لباس های رنگین پوشیده و »شال های پرزرق و 
برق« بر سر می نهند؛ مردان جوان ُکرد نیز پرچم های سبز 
و زرد و سرخ را برافراشته و با رقص و پایکوبی گرد آتش ، 

نوروز را پاس داشته و زنده نگاه می دارند.
  در تاریــخ ۳۰ مــارس 2۰۰۹ ) ۱۰ فروردیــن ۱۳88(، 
پارلمان فدرال کانادا ، اولین روز بهار هر سال را به عنوان 
نوروز ) Nowruz Day (، عید ملی ایرانیان و بســیاری 
اقــوام دیگر نامگذاری کــرد.در تاریــخ 24 فوریه 2۰۱۰ 
سازمان ملل متحد با تصویب یک قطعنامه در مقر سازمان 
در نیویورک، عید نوروز را به عنوان روز بین المللی نوروز و 

فرهنگ صلح در جهان به رسمیت شناخت.

 *سفره های نوروزی
  سفره هفت سین و هفت میوه از سفره های نوروزی است 
که در ایران، جمهوری آذربایجان و تاجیکستان،افغانستان 
و بخش هایی از جغرافیایی نوروز رایج اســت.در بسیاری 
از نقــاط ایران، جمهــوری آذربایجان و برخــی از نقاط 

افغانستان، سفره هفت سین پهن می شود. در این سفره

                       فلسفه به وجود آمدن نوروز چیست؟

ادامه در صفحه بعد 
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آیین های نوروزی اغلب در میان مردم ایران مشترک 
هستند، اما ممکن است در گوشه و کنار کشور با هم 
تفاوت هایی داشته باشند. در آستانه نوروز ۱4۰۰ به 
برخی آیین ها که امروز کمتر از آنها یاد می شود و یا 
کامال به فراموشی سپرده شده اند پرداخته ایم که در 

ادامه می خوانید.

*شاه بازی:
 یکی از مراســم های فراموش شــده نوروزی که در 
گذشــته نه چندان دور انجام می شــد، انتخاب یک 
امیر یا حاکم موقت در شــهرها و روســتاها بود. در 
این مراسم حاکم موقت تا سیزدهمین روز فروردین 

می توانســت هر دستوری که خواست صادر کند و دیگران 
باید اطاعت می کردند. البته این بازی بیشتر جنبه تفریح و 
سرگرمی داشت، اما با این وجود حاکم موقت می توانست 
دســتور عزل و نصب، توقیف، حبــس و جریمه و مصادره 
را صادر کند. به محض فرا رســیدن سیزده بدر همه چی 
به حالت عادی خود باز می گشــت. کافی بود کسی که به 
عنوان حاکم موقف انتخاب می شود کمی شیطنت به خرج 

دهد تا روزهای سرگرم کننده ای را سپری کنند.

*سهن؛ نماد ریشه زندگی 
ســیرجان، شــهری با قدمت زیاد در استان پهناور کرمان 
اســت. یکی از سنت های قدیم ســیرجان که تا امروز هم 
باقی مانده ریختن ِســِهن )گندم جوانــه زده( برای تهیه 
کماچ سهن اســت. خانم خانه با این گندم تِج زده )جوانه 
زده( کماچ را به عنوان شــیرینی عید می پزد. سیرجانی ها 
معتقدند که ریختن سهن ریشه خانواده را محکم می کند. 
در قدیم کماچ را فقط شب عید و شب سیزده می ریختند.  
ســهنی که در قدیم فقط در عید و شــب سیزده ریخته 
می شــد با االن که در همه فصول ســال ریخته می شود، 
خیلی متفاوت است. سیرجانی ها سنت دیگری هم داشتند . 
اینکه خانم هایی که همسرشــان در قید حیات بودند برای 
عید چادر یا کفش نــو می خریدند و چادروکفش را بخت 

زن می دانستند که نباید کهنه یا تیره رنگ باشد.

*بلبله؛ سبزه ای به نیت پسران شوشتری اهالی 
شوشتر

 یکی از شهرهای تاریخی خوزستان هم سنت های جالبی 
برای نوروز دارند. در واقع رســم سبزه ریختن در شوشتر 
از شــهرهای دیگر متفاوت اســت. اهالی این خطه، از یک 
کوزه لوله دار برای سبزه ریختن استفاده می کنند که به آن 
بُلُبله می گویند. دور آن تور می  دوزند و گندم خیس شــده 
را درون تور و دور این کوزه می ریزند. این ســبزه ریختن 
به نیت پســران خانواده انجام می شود و در مقابل دختران 
بعد از ازدواج تا چندســال بعد از خانواده خود عیدی پر و 

پیمانی می گیرند.

*شکستن کوزه ها در کاشان 
کوزه ها در سنت های نوروزی کاشان در 
استان اصفهان هم جایگاه خاصی دارد، 
اما اینجا به جای ســبزه گذاشتن آن را 
می شکنند. کاشانی ها از باالی پشت بام 
کوزه هــای گلی را به زمین می اندازند و 
آن را می شکنند. آنها معتقدند کوزه ای 
که یک سال اســتفاده شود، منافذ آن 
بســته می شــود و جایگاهی برای رشد 
میکــروب اســت. به همیــن دلیل در 
ســنت خانه تکانی قبل از عید، کوزه را 

می شکستند و برای سال جدید کوزه نو می خریدند.
*قره بایرام ارومیه ای ها 

ارومیه ای هــا پیش از نوروز ســنت جالبــی دارند که در 
چهارشنبه ســوری اجرا می شود. این مراسم، شال اندازی یا 
بِلِبل اســت که طی آن، چند جوان تعدادی شــال را در 
حیاط خانه ها پرتاب می کنند و صاحبان آن خانه ها داخل 
شــال را از آجیل و شــکالت پر می کنند و به این جوان ها 
می دهند و جوان ها آن را برای شــروع سال جدید به فال 
نیک می گیرند. سنت دیگر این دیار، تَکم چی است. در این 
آیین پیرمردهای محله، بزهای چوبی کوچکی را درســت 
می کننــد و در کوچه ها راه می روند و بــا تَکم ها یا همان 
بزهای چوبی شــعرهای نوروزی می خوانند و مردم به آنها 

پول و شادباش می دهند.

*نغمه بهار بمو در شمال 
رشتی ها آیین جالبی برای استقبال از نوروز دارند. در این 
شهر شــمالی، نوروزخوان ها صبح روز عید از این محله به 
آن محله می روند و با لهجه شمالی می گویند »سالم علیکم 
صاب خانه/ شــیمی عید موبارک ببه/ بهار بومو بهار بومو/ 
گول سنبل و بنفشــه بیرون بمو، بیرون بمو/ بهار الله زار 
در بمو جان قربان« و به این ترتیب آمدن عید نوروز را به 

اهالی هر محله تبریک می گویند. 

ادامه از صفحه قبل: 
هفت چیز قرار می گیرد که با حرف سین آغاز شده باشد؛ 

مثل سیر ، سنجد ، ســمنو ، سیب و... به هفت سینی که 
چیده می شــود معانی خاصی نسبت داده اند. مثالً سیب را 
نماد زیبایی و تندرســتی، ســنجد را نماد عشق و محبت، 
و ســکه را رزق و روزی گفته اند. در بخشــی ازافغانستان 
وتاجیکستانسفره هفت میوه می گسترانند. سفره نوروز از 
زمانهای کهن بوده، اما به این صورت بوده است که سفره ای 
را پهن می کردند و در بشــقابهای ســفالی و یا فلزی آنواع 
آجیلهای خشک شــده مانند توت خشک - برگه خشک 
شــده زردآلو و هلو و پختیک )پخته شــده و خشک شده 

لبو( و عسل و سر شیر خشک شده، کلوچه، گعگ )کیک( 
قطاب و نان سرموکی و... می گذاشتند تخم مرغ رنگ شده 
حتماً در سفره وجود داشت. در این سفره بعضی چیزها فقط 
جنبه زیبایی داشت مانند تخم مرغ و آیینه ولی سایر چیزها 
برای خــوردن و پذیرایی میهمانــان بودوهرزمان که تمام 
می شد بالفاصله صاحبخانه ظروف را مجدد برای میهمانان 
جدید پرمی کرد. مردم قبل از نــوروز به حمام می رفتند و 
شــلوغ ترین روزهای ســال گرمابه ها چند روز سال نو بود.

  شــب نوروز همه پلو یا چلو خورش می خوردند بســیاری 
از خانواده ها ســالی فقط یکبار می توانســتند چلو خورش 

بخورند و آن هم شب نوروز بود. از این پلو برای فقرا، 
سلمانی )آرایشگر( و حمامی )مسئول آتش حمام( 
و برای کدخدای هر محل هم پیشــکش می بردند.

افغانســتان،  شــمالی  شــهرهای  و  کابــل  در    
اســت. متــداول  میــوه  هفــت  ســفره 

 در ایــن ســفره، هفــت میوه قــرار می گیــرد، از جمله؛ 
کشمش ســبز و سرخ ، چارمغز ، بادام ، پســته ، زردآلو و 
سنجد . چیدن سفره ای مشــابه با استفاده از میوه خشک 
شــده، در بین شــیعیان پاکســتان هم مرســوم اســت.

عالوه بر این، سفره هفت شین در میان زرتشتیان ، و سفره هفت 
میم در برخی نقاط واقع در استان فارس در ایران متداول است.

      فلسفه به وجود آمدن نوروز چیست ؟ 

                                سنت های فراموش شده نوروز
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عید باســتانی نوروز همیشــه برای ما ایرانی ها جالب و 
به یادماندنی بوده اســت؛ چیدن سفره ی هفت سین و 
گرفتن عیدی از همگی جزو خاطرات شیرین ما هستند. 
بیشتر ما با آداب و رسوم این عید همچون خانه تکانی یا 
خرید لباس نو آشنا هستیم؛ اما نکته جالب در خصوص 
این عید مبارک این اســت که در کشورمان ، هر قوم و 
شهری عید نوروز را طبق آداب و رسوم خود برگزار می 
کنند. قصد داریم در این مقاله به آداب و رســوم جالب 

عید نوروز در شهر های مختلف ایران بپردازیم. 

*کردستان
در کردستان مردم با رسم کوسه گردی به استقبال نوروز 
می روند. در این مراسم فردی در آخرین روزهای پیش 
از عید با لباســی مانند کوســه در میان مردم می گردد 
تا باعث ســرگرمی و تفریح و خنده آنها شود؛ اما همین 
طنز از عمیق ترین واقعیات تلخ جامعه سخن می گوید 
و دردهــا و رنج ها و آرزوهــای تحقق نیافته یک قوم را 

بازگو می کند.

*ترکمن صحرا
در ترکمن صحرا، رسم بر این است که پس از خانه تکانی 
با نخ ســفید و سیاه، اســپند، نظر چشم، منجوق، نمک و 
نوعی چوب به نام داغدان وسیله ای می سازند و آن را به 

نشانه برکت از باالی در خانه آویزان می کنند.

*استان لرستان
اســتان لرستان با داشــتن فرهنگی اصیل یکی از استان 
هایی است که هر ساله در آن مراسم مختلفی با آغاز عید 
نوروز برگزار می شــود. یکی از آداب و رسومی که در این 
استان برگزار می شود، مراسم ننه پیره است. لرستانی ها 
بر این باور هســتند که ننه پیره عامل سرما و مرگ و میر 
اســت. در این مراسم یک فردی که ریش های خود را از 
ته تراشــیده است با لباس زنانه در مراسم حاضر می شود 
و چند نفری نیز از آن سواری میگیرند تا بگویند که دیگر 

تو با آمدن بهار کاری از دستت بر نمی آید.

*استان گیالن
یکی از رســوم جالب و زیبای این اســتان اجرای نمایش 
عروس گولِی اســت. عروس گولِی به معنای عروس زیبا 
و گل اســت که در آن سه نفر ایفای نقش می کنند. این 
نمایش همراه با موزیک بســیار ریتمیک و زیبا است. در 
این نمایش سه نفر در نقش های نازخانوم، غول و پیر بابو 
هستند. پیربابو عاشق نازخانوم است که باید برای تصاحب 
قلب نازخانوم از سِد غول بگذرد. در این نمایش موزیکال 
غول خود را با ســاقه های برنج که به زبان محلی کولوش 
می گویند می پوشاند و به جنگ پیر بابو می رود. این سه 
نفر به جلوی منــازل افراد مختلف می روند و از صاحبان 

منازل هدایایی دریافت می کنند.

*استان یزد
یکی از جالب ترین آداب و رســوم عیــد نوروز مربوط به 
اســتان یزد است. استان یزد با داشــتن فرهنگی غنی و 
معماری با شــکوه هر ســاله میزبان میلیون ها توریست 
خارجی و داخلی اســت. یزدی ها یک شب قبل از تحویل 
ســال مراســم دارند با عنوان، آتش رو بوم کردن. در این 
مراسم همه افراد خانه به باالی خانه ها می روند و مقداری 
آتش روشــن می کردند. با انجام این کار، باور دارند که از 
ســوز و سرمای کشنده زمســتان در امان خواهند بود. از 
دیگر آداب و رســوم جالب یــزدی ها، پنجه های کوچک 
و بزرگ اســت. آن ها ده روز قبل از عید را پنجه کوچک 
و ده روز بعد از نــوروز را پنجه بزرگ نامگذاری کرده اند. 
در طــول پنجه کوچک آن ها به اموراتی مانند پختن آش 
رشته، پختن شیرینی و دوختن لباس نو مشغول هستند.

*استان تهران
شاید این باور برای بسیاری از افراد باشد که ساکنان شهر 
تهران به واســطه ماشینی شدن و اشــتغاالت زیاد، آداب 
و رســوم خاصی در عید نوروز ندارنــد. اما باید در این جا 
بگوییم که این باور بســیار غلط است. شهر تهران یکی از 
شهر هایی است که آداب و رسوم بسیار غنی در خصوص 
نوروز دارد. از جالب ترین آداب و رسوم تهرانی ها این بود 
که در شــب سال نو رشــته پلویی با کشکش و خرما می 
پختنــد. تهرانی ها بر این باور بودند که طبخ رشــته پلو 
بسیار خوش یمن اســت. بعد از تهیه رشته پلو ابتدا باید 
سرپرست خانواده از آن می خورد تا در سال جدید تمامی 
رشته های امورات در دستش باشد. یک رسم جالب دیگر 
ایــن بود که اگر در خانه دختــری دم بخت بود آن دختر 
باید زیر دیگ رشــته پلو را روشن کند و درب دیگ را نیز 
پس از پخته شدن او بردارد. بعد از آن هنگام کشیدن غذا 
آن دختر به بیرون از خانه می رفت و مادر آن دختر با یک 

ظرف رشــته پلو به جلو در می رفت و با خوردن دو قاشق 
از آن رشته پلو بخت دختر باز می شد.

*چهارمحال و بختیاری
در استان چهار محال و بختیاری نیز آداب و رسوم خاصی 
در خصــوص عید نوروز وجود دارد. یکــی از این آداب و 
رسوم، شنبه گردی یا همان شنبه گردش است. این رسم 
مخصوص زنان و کودکان محســوب می شــود و مردان 
حضوری در آن ندارند. این رســم با آمدن اولین شنبه از 
ســال جدید رخ می دهد و زنان و کودکان به زمین های 
کشــاورزی می روند و برای رفع پلیدی، شروع به چیدن 
گیاهان خوراکی تازه می کنند. از دیگر آداب و رســوم در 

این شهر، گره زدن سبزه توسط دختران دم بخت است.

*خراسان شمالی
در استان خراسان شمالی هنگام عید، یک کوزه پر از آب 
که درون آن چند ســکه است را به پسر خانواده می دادند 
تا آن را از باالی پشــت بام رها کند تا با برخورد با زمین 
بشکند و آب درون آن به بیرون پاشیده شود. به این رسم 
کوزه شکستن می گویند. مردم استان خراسان شمالی بر 
این باورند که کوزه نماد اندوه یک ســال گذشته است و با 
این کار اندوه از خانه هایشان بیرون می رود. همچنین در 
این اســتان مردم ظروف مســی خود را قبل از سال نو به 

مسگر ها می دهند تا آن ها را نیز سفید کنند.

*کرمان
از دیگر آداب و رسوم جالب عید نوروز در کشور عزیزمان 
ایران، به رســم پختن آش رشــته در هنگام تحویل سال 
اشــاره کرد. این رسم در استان کرمان و توسط زنان خانه 
دار انجام می شود. در این کار همزمان با آغاز سال جدید 

رشته های آشی را درون ظرف می ریزند تا بپزد. 

            آداب و رسوم جالب عید نوروز در شهرهای مختلف ایران
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      * تهیه و تولید : روابط عمومی شرکت کارت اعتباری ایران کیش 

                     7 نکته برای ایجاد یک صفحه پرداخت عالی در یک اپلیکیشن موبایل
✍�� سمیرا صادق : در ادامه این متن 
به 7 نکته برای ایجاد یک صفحه پرداخت 

دریک اپلیکیشن موبایل می پردازیم.

در صفحه  مناســب  تصاویــر   .1
پرداخت

فرآیند پرداخت زمانی صــورت می گیرد 
که کاربر با صفحه ای مواجه شــود که در 
آن  واضــح و به طور مشــخص به او گفته 
می شود که تراکنش با موفقیت انجام شده 
اســت.با توجه به اینکه کاربــران در ابتدا 
تصویر را اســکن می کنند پس بهتر است 
تصویری واضح در صفحه پرداخت گذاشته 
شــود.باید مطمئن شــوید که هیچ باگی 

کاربران شما را آزار نمی دهد.

2. امنیت کاربران را حفظ کنید
درگاه پرداخت تمام جزئیات کارت اعتباری کاربران شما را 
نگه خواهد داشت. باید مطمئن باشید که شرکت پشتیبان 

SDK قابل اعتماد و همچنین سریع است.

3. مطمئن شــوید که آنها احساس امنیت می 
کنند

اگر برای لحظه ای به آن فکر کنید، مفهوم ارائه اطالعات 
کارت اعتباری شخص از طریق اینترنت کمی دیوانه کننده 
است. تنها چیزی که الزم است، یک هکر بسیار با استعداد 
است و حساب بانکی شخصی که ممکن است خالی شود! 
به همین دلیل است که اطمینان از اینکه SDK پرداخت 
شــما )و در واقع همه SDK های شما( ایمن هستند و از 

حریم خصوصی محافظت می شود، اولین قدم است.
پس از آن، شما می خواهید مطمئن شوید که کاربرانتان 
مــی دانند که چه قدر ایمن هســتند، به خصوص در این 
مرحله حســاس از سفر کاربرشان. شما می توانید این کار 
را فقط با نمایش یک نماد نشــان دهنده یک اتصال ایمن 
- یک عالمت تیک ســبز یا یک نماد قفل در نوار آدرس 
انجام دهید. این به کاربران شما احساس امنیت بیشتری 

می دهد.

۴. با کفش های کاربران خود راه بروید
اگر نمــی دانید کاربران شــما در صفحــه پرداخت چه 
تجربــه ای دارند، نمی توانید تجربــه آن ها را بهتر کنید. 
 UX،User تحقیقات ،)empathizeٍ(ترکیبی از همدلی
Research، بازخــورد کاربر و تجزیه و تحلیل برنامه می 
تواند به شما کمک کند رفتار و تجربه کاربران خود را بهتر 

درک کنید. در نتیجه، می توانید تصمیمات آگاهانه تری 
در مورد صفحه پرداخت خود بگیرید.

5.تست تمام صفحات اپلیکیشن
دستگاه های مختلف،اندازه های گوناگون و صفحه نمایش 
های متفاوتی دارند که مشــکالت احتمالی فراوانی را می 
تواند بــرای کاربران ایجاد کند. با طیف گســترده ای از 
 UX دســتگاه ها و اندازه های موجود در بازار، مشــکالت
فراوان است. گاهی اوقات تفاوت در اندازه صفحه باعث می 
شــود که یک دکمه یا فیلد متنی فراتر از محدودیت های 
صفحه نمایش کاربر پنهان شــود. گاهی اوقات اســکرول 

کردن غیرممکن می شود.
مطمئن شوید که هر دســتگاه می تواند صفحه پرداخت 
شما را به درستی نمایش دهد. با آزمایش کاربر و تجزیه و 
تحلیل برنامه ها مانند نقشه های حرارتی لمسی، مشکالت 
قابلیت اســتفاده مانند ناپدید شدن عناصر و حاشیه های 
غیرقابل خواندن صفحه نمایش به راحتی پیدا می شوند. 

6.آسان بگیرید

پر کردن جزئیات کارت اعتباری در یک 
برنامه باید فقط چند دقیقه طول بکشد. 
بنابراین، هر چه بیشــتر طول بکشــد، 
احتمــال اینکه کاربر با مشــکل مواجه 
شــود، از تجربه خرید موبایلی خســته 
شود یا نظر خود را در مورد خرید تغییر 
دهد، بیشــتر می شــود. چند راه حل 
کوچک و سریع وجود دارد که می تواند 
پرداخت با کارت اعتباری شــما را برای 

پر کردن آسان کند.
برای مثــال، می توانید اطمینان حاصل 
کنید که صفحــه پرداخت، قالب بندی 
شــماره کارت اعتباری کاربــر )به طور 
خودکار فاصله یا خط تیره بین هر چهار 
رقم( و تاریــخ انقضای آن )MM/YY یا MM/YYYY( را 
خودکار می کند. می توانید مطمئن شوید که صفحه کلید 
مناســب برای هر فیلد روی صفحه کاربر ظاهر می شود 
)صفحه اعداد برای شماره کارت، انتخابگر چرخ برای تاریخ 
ها و صفحه کلید کامل برای نام صاحب کارت(. همچنین 
توصیه می شــود که انتخاب فیلد به طور خودکار جابجا 
شــود. از یک فیلد به فیلد دیگر به محض اینکه کاربر پر 
کــردن هر یک را تمام کرد، تــا چند ضربه اضافی در آنها 
ذخیره شــود.همچنین می توانید به جای پر کردن تمام 
فیلدهای کارت اعتباری از اســکن کردن کارت اســتفاده 
کنید تا احتمال اشتباه کردن و ویرایش مجدد را که زمان 
بر است از کاربر بگیرید در نتیجه اسکن سریع کارت، کاربر 

حس بهتری از کار کردن با اپلیکیشن پیدا می کند.

7. نمایش تفکیک پرداخت در همه زمان ها:
بزرگترین اشتباهات پرداخت اغلب ورود یک مبلغ اشتباه 
اســت. شــاید کاربر به طور تصادفی دو بار وارد محصول 
شــده باشد. شــاید آنها قبل از ثبت سفارش، هزینه های 
حمل و نقل و مالیات را بررســی نکردند و از دیدن مقدار 
قابل توجهی کســر شده از حســاب خود متعجب شدند. 
خطاهای انســانی در هر زمانی ممکن است اتفاق بیفتد. 
یک روش مناســب برای جلوگیری از این مشــکالت این 
است که جزئیات ســفارش، آدرس حمل و نقل و قیمت 
کل را همیشــه به تفکیــک روی صفحه نمایش دهید. به 
این ترتیب، کاربران شما دقیقاً می دانند در سبد خریدشان 
چه چیزی وجود دارد و آن را از کجا دریافت خواهند کرد 
و می توانند قبل از زدن دکمه »ســفارش« سفارش خود 
را ویرایش کنند.همچنین نوشــتن کل مبلغ به حروف به 
خصوص در کشور ما به دو نوع متفاوت واحد پولی ریالی و 
تومان داریم، می تواند یوایکس صفحه پرداخت را باال ببرد.

ادامه از صفحه قبل :
کرمانی ها بر این معتقدند که با این کار تا پایان سال رشته 
تمام امورات در دستانشان است. یکی دیگر از آداب و رسوم 
کرمانی ها، نوشتن دعای تحویل سال با زعفران بر روی یک 
ظرف است. پس از تحویل ســال درون آن را از شربت پر 

می کنند و تمام اعضاء خانواده آن را می نوشند. با این کار 
بدنشان در طول عمر سالم باقی خواهد ماند.

*استان بوشهر
از جالب ترین رسوم در عید نوروز، برپایی سفره هفت میم 

اســت. شــما تا به االن با سفره هفت سین 
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افراد عالوه بر سفره هفت سین، سفر هفت 

میم نیز برپا می کنند.
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قرار دارد. 
یکی دیگر از رســوم جالب جنوبی ها پختن شیرینی های 

مخصوص به نام های بی بی گلی و قراپیچ است.
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طراحی UX بدون تعامل انسانی 
به  اگر محصولی  و  نیست  چیزی 
طور کامل نتوانــد هدف خود را 
براورده کند فرایند طراحی ناقص 
به همین دلیل است که  اســت 
تحقیقات کاربر و تست اپلیکیش 
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