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            مسابقات کارسوق بازی سازی با حمایت پات الیف 
اولین دوره مسابقات کارسوق بازی سازی با حضور دانش 
آموزان نخبه کشــور و با حمایــت معاونت علمی فناوری 
ریاســت جمهوری، سازمان استعداهای درخشان، آموزش 
پــرورش، ایران کیش، پات الیف، پلنــت و آروان تک در 

کارخانه نوآوری آزادی برگزار شد .
دراین دوره از مســابقات جمعی از دانش آموزان برگزیده 
و نخبه کشــور در بخش های مختلف برنامه نویسی و کد 
نویسی و طراحی به ســاخت بازی های کامپیوتری اقدام 

وبایکدیگر رقابت کردند

*آنچه آرمان ماست
پیمــان منعم طبری مدیرعامل شــرکت  کارت اعتباری 
ایران کیش با اشــاره به اینکه این شرکت با ارائه محصول 
پات الیف پلتفرمی را برای تمام برنامه نویســان و جامعه 
اســتارت آپی کشور تولید کرده است تا نو آوری ها شتاب 
بگیرند گفت : بدیهی اســت که یــک مجموعه به تنهایی 
تــوان این را نــدارد که همه نو آوری هــا را ایجاد کند و 
بهتر اســت اســتارت آپ ها و فین تک ها را جذب کند، 
در کنــار این موضوع نگاهی بــه جامعه دانش آموزی که 
در مرحله علمی خاصی قرار دارند داشــته ایم . با این فضا 
دانش آموزان را ترغیب کردیم تا از آنچه در مدرســه یاد 
میگیرند اســتفاده بهینه ای داشته باشــند و راه و مسیر 

آینده خودشان را انتخاب کنند .
طبــری گفت : ســعی می کنیم این رویــداد را با جامعه 
بیشــتری برگزار کنیم و از مدارس کشور و سمپاد دعوت 
می کنیم به این رویداد اهمیت بدهند و ســعی کنند این 
فرصت را مغتنم بشمرند ما نیز تالش می کنیم که فضای 
عملی و تجربی را بــرای آن ها ایجاد کنیم تا از آنچه که 
دانش آموزان می آموزند استفاده بهینه و عملی تر داشته 
باشــند جامعه ما به افراد جوان عملیاتی نیاز دارد و ایران 
کیش سعی کرده با آماده سازی این فضا در حوزه فناوری، 

کمک کوچکی کرده باشد.
مدیرعامل ایران کیش گفت : ســعیمان این بود با رویداد 
مذکــور برای دانش آموزان از فضایی که در مدرســه یاد 
میگیرند به عمل برســند و این رویداد نیز بر مبنای بازی 
سازی است. فضای عملی و مهارتی را برای دانش آموزان 
فراهم کردیم تا شــروعی برای سال های آینده باشد. این 
دانــش آموزان در همین جا رها نخواهند شــد بلکه برای 

ساخت اقتصاد کشور سوق داده می شوند .

*قدمی در راستای توسعه 
اقتصاد دیجیتال

آرش فروزان مدیر محصول پات 
الیف  نیز درباره این مســابقات 
گفت : مفتخریــم که بعد از ماه 
ها تالش، رویداد مذکور را برگزار 
کردیــم و این جــزو افتخاراتی 
است که مجموعه ای از نهادهای 
خصوصی و دولتی می توانند در 
راســتای توسعه اقتصاد خالق و 
دیجیتال کشور که روزی منتج 
به افزایش GDP  کشور میشود 
نقش داشــته باشند. امید داریم 
که این مسابقه به صورت متوالی 

تکرار شــود تا هم شاهد توســعه نیروی انسانی باشیم و 
هــم نقش کوچکی دراقتصاد خــالق و اقتصاد بازی های 
رایانه و دیجیتال صورت بگیرد. دراین راستا معاونت علمی 

ریاســت جمهوری ، آموزش پرورش ، مجموعه سمپاد در 
کنار ایران کیش، اپلیکیشن پات الیف، پلنت و شتابدهنده  
آروان تک قرار گرفتند تا این رویداد را بتوانیم برگزار کنیم 
امیدواریم این حرکت قدم کوچکی درراســتای توســعه 

اقتصاد دیجیتال باشد.

*لزوم تغییر اقتصاد
حمید رضا قد بیگی مدیرعامــل آروان تک هم دراینباره 
گفــت: در دنیای امروز به خاطر کمبود 
منابع و مشــکالتی که در اقتصاد وجود 
دارد کشــورهای دنیا پیگیر آن هستند 
که به اقتصادهای دیگر دسترســی پیدا 
کننــد مخصوصا اقتصــاد هایی که به 
صورت مولد است و منابع کمتری را از 

کشورها صرف می کند.
وی افزود: موضوع بازی هم یکی از این 
موضوعاتی است که می تواند این نقش 
را ایفــا کند. ما در شــتابدهنده آروان 
تــک و همکاری با پات الیف با توجه به 
رســالتی که در حوزه اقتصاد دیحیتال 

داریــم تصمیم گرفتیم این رویداد را به عنوان یک رویداد 
ملی ادامه دهیم .

 *هم افزایی رسانه ای
علی پاکزاد عضو جامعه رسانه ای ، مجری تلویزیون ومدیر 
رســانه ای برنامه  نیز با اشاره به نقش رسانه ها در چنین 
رویدادهایی گفت : امیدوارم رسانه ها بتوانند در هم افزایی 

شان فرصت جدیدی را دراین راستا خلق کنند.
 اقتصــاد دیجیتال اقتصادی اســت که مــی تواند همه 
ســاختارهای سنتی را متحول کند و ارزش آفرینی بسیار 
باالیی در کشــور داشته باشد و این آشنایی باید درسطوح 
کم سن و سال و بسیار نخبه کشور شکل بگیرد و با بسط 

آن به کمک رسانه هابه سطح جامعه آورده شود.

*سه دلیل یک رویداد
یوســفی مدیر پژوهش مسابقه کارســوق بازی سازی نیز 
گفت : علت این که ما در این ســن کارهای آموزش را به 
شــکل مهارت بازی سازی درآوردیم سه دلیل عمده دارد 
نخســت اینکه بچه ها در این سال مشغول فعالیت مشابه 
در بازی ها هستند و ما با این کار به این مشغله نوجوانان 
رســمیت میدهیم و بازی ســازی را به جای بازی کردن 
صرف آموزش می دهیم . موضوع بعدی این است که باید 
این دانش آموزان به اشتغالشــان فکر کنند و این حرکت 
خود می تواند یک زمینه خوب برای این کار باشد از سویی 
بچه ها دراین ســن آزادترین و رهاترین ذهن را برای ایده 

پردازی دارند .

*اتفاقات مثبت آینده
ایمان ارسطو مدیرعامل پلنت نیز دراینباره گفت: نو آوری، 
جوانی و اســتعدادهای درخشــان، بــازی و انرژی مثبت 
همه چیزهایی اســت که حس بسیار خوبی به ما میدهد،  
خوشحالیم در پلنت میزبان این دانش آموزان برای اتفاقات 
مثبت در آینده هســتیم . یکی از حوزه های مهم فناوری 
در دنیا حوزه بازی هاست . شروع امروز بذرهایی در ذهن 
دانش آموزان میکارد که در آینده ثمرات بسیار خوبی برای 

ما خواهد داشت .
در پایان این مســابقات برترین برنامه نویســان ، برترین 

طراحان ، برترین ایده ها انتخاب شدند 

مدیرعامــل ایــران کیش : از 
دعوت  سمپاد  و  کشور  مدارس 
می کنیم به این رویداد اهمیت 
بدهند ما نیز تالش می کنیم که 
فضای عملــی و تجربی را برای 
از  تا  کنیم  ایجاد  آموزان  دانش 
آنچه که می آموزند اســتفاده 
بهینه تر داشته باشند جامعه ما 
به افراد جوان عملیاتی نیاز دارد
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به تاریخ بیســت و ســوم فروردین 82 می شود 19 سال . 
19 ســال فعالیت ، 19 ســال تجربه ، 19 سال حضور در 
عرصه صنعت پرداخت، 19 سال آموختن ، 19 سال تالش 
برای بهتر شــدن و 19 سال با مجموعه ای از خاطرات تلخ 

و شیرین. 
ایران کیش در مسیر پیشرفتش دستاوردهای قابل اعتنایی 
به دست آورده و در این راستا تالش کرده است تا با تکیه بر 
تفکر جدید، ایجاد تحول در برخی اســتراتژی ها و تقویت 
سرمایه های انسانی در مسیر بهبود برند خود گام برداشته 
وخود را هر چه بیشــتر به برترین هــای صنعت پرداخت 

نزدیک کند. 

*همسویی با بانک ها 
ایران کیش در تمام این ســال ها تالش کرده تا در مسیر 
قوانین عمل کند قوانینی که عمل به آن ها کار ســاده ای 
نبود اما این شرکت  برای تطبیق خود با آن قوانین پیشگام 
شد  و در همین راستا نخستین شرکت پرداختی نام گرفت 
که در شــاپرک 2 حضور یافته و مسائلی از جمله پرداخت 
از طریق nfc مبتنی براســتاندارد emv را عملیاتی کرد. 
در ســویی دیگر همراه با طرح هــای دولتی با همکاری با 
بانک هایی از جمله تجارت مسیر آسانتر این طرح ها را در 
عرصه ســرمایه گذاری ، پرداخت ها و ... برای مردم فراهم 
کرد. ایران کیش برخالف خیلی از شرکت های پرداخت که 
متضاد با بانک ها فعالیت هایشــان رنگ و شکل می گیرد 
همراه و همگام با آن ها بود. در ادامه نگاهی به تاریخچه این 

شرکت در جشن تولد 19 سالگی اش می اندازیم.

*نام ایران روی شرکت         
یکــی از نکات قابل توجه در آغاز راه شــرکت؛  ثبت نام " 
ایران کیش" باتوجه به حساسیت هایی که روی نامگذاری 
" ایران " روی برندها به شمار می رود است،  با تمامی این 
احوال اما این شرکت موفق به کسب مجوز برای نامگذاری 
این شــرکت مزین به نام کشــورمان بوده است تا با ثبت 
ایران کیش به عنوان یکی از نخستین ها در عرصه صنعت 

پرداخت شروع به فعالیت کند

 ایــران کیش با مأموریــت صدور و ارایــه خدمات کارت 
اعتباری در تاریخ بیست و سوم فروردین 82 در اداره ثبت 
شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش 
به ثبت رســید و نسبت به فعالیت در سراسر کشور و ارایه 
خدمات گســترده اقدام کرد.از سال 84مسئولیت ایجاد و 

پشتیبانی شــبکه پایانه فروش و 
ابزارهای پرداخت و پذیرش  سایر 
بانک ها و صــدور انواع کارت های 
اعتبــاری را بــا هدف گســترش 
فعالیت های خــود در زمینه ارایه 
الکترونیک  پرداخــت  خدمــات 
به نظــام بانکی، صنعــت بیمه و 
و  برعهــده گرفت  مالی  بازارهای 
ســرانجام بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران در تاریخ بیست و 
نهم مرداد86 با تأیید صالحیت ها 
و فعالیت های شرکت، مجوز ارایه 
 PSP خدمات پرداخت الکترونیک

را به شرکت اعطاء کرد.
ایــران کیــش نهایتاً بــا رویکرد 

اهمیت حضور در بازار سرمایه و پیش بینی استقبال از سهام 
این شرکت در سال 1390، در سازمان بورس و اوراق بهادار 
تهران تحت نماد رکیش حضور یافت و هم اکنون با صعود 
در بازار اول بورس مشغول به فعالیت است . در حال حاضر 
این شــرکت جز شــرکت های تجاری که بخش عمده آن 
به بانک تجارت و شرکت سرمایه گذاری ایرانیان تعلق دارد 

محسوب می شود.

*مزیت دانش بنیان بودن
سال 96  فصل جدیدی در ماهیت ایران کیش بود چرا که 
این شرکت به صورت رسمی شرکت دانش بنیان صنعتی شد  
امروز شبکه خدمات ایران کیش در سراسر کشور با دوهزار 
نفر از نیروهای خالق و کارآزموده، فعال اســت و با بیش از 
یک میلیون دستگاه پایانه فروش به بانک های معتبری مانند 
تجارت، صادرات، ســپه، رفاه، کارآفرین، آینده، شهر، پست 
بانک، توسعه صادرات، سرمایه، خاورمیانه و مؤسسات مالی 
و اعتباری کوثر و ملل و... خدمات ارایه می دهد. ایران کیش 
هم اکنون با ســاختمان مرکزی واقع درخیابان بخارست، 
ساختمان نگهداری و تعمیرات شهریار، ساختمان شماره 2 
واقع در خیابان میرعماد که از ســال 1400 افتتاح شد و با 
برخورداری از 42دفتر در سراسر کشور مشغول به خدمت 
رسانی به ملت شریف ایران است. گفتنی است از سال 99 
به منظور خدمت رســانی سریعتر و با کیفیت تر به مردم و 
پذیرندگان، ایران کیــش درتهران دارای 4 دفتر در نواحی 
شمال ، جنوب شرق و غرب پایتخت است،  ضمن اینکه سه 
دفتر در ناحیه اسالمشهر ، ناحیه ورامین و پیشوا و قرچک، 

ناحیه دماوند و پردیس دائر شد.

*رکورد دار کیفیت خدمات حضوری
ایــران کیش با بهره گیــری از مرکز تماس خود به صورت 
24 ساعت هفته شبانه روزی سرویس پشتیبانی با کیفیت 
درامور مختلف را نیز بر عهده دارد . وسعت پذیرندگان ایران 
کیش همواره در 3شــرکت برتر از نظر تعداد پذیرندگان  با 
بیش از یک میلیون و دویســت هزار مشتری بوده است و 
کیفیــت خدمات پشــتیبانی حضوری در محــل با رکورد 
متوســط  کمتر از 4ســاعت و مرکز تماس 24 ســاعته از 

مهمترین ویژگی های ایران کیش است. 
 

اگرچه این شرکت را بســیاری به واسطه محصول پایه ای 
خود یعنی پایانه های فروش یا همان انواع دستگاه های پوز 
که محوریت کار این شــرکت به شمار میاید میشناسند اما 
در واقعیت ایران کیش در این سال ها به ارائه محصوالت و 
خدمات متنوعی در عرصه صنعت پرداخت مشغول است از  
انواع دستگاه های کارتخوان شامل دستگاه های کارتخوان 
MPOS ، PDA ، Pc pos ، ثابت، کارتخوان های ســیار

و...که بگذریم؛ انواع ســرویس های مرتبط پرداخت روی 
پوز مانند تسهیم ، تخفیف، چند حسابی و چند پذیرندگی 
و... IPG، MPG،پرداخــت NFC مبتنــی بر EMV، انواع 
سرویس های خاص سفارشی ســازی شده مانند خدمات 
پرداخت در جایگاه های سوخت و همکاری های با پخش 

فراورده های نفتی ، ارائه خدمات CLOSED LOOP  ،ارائه 
انواع خدمــات و محصوالت اعتباری مانند آســان خرید، 
داروپرداخــت ، ترمه و... ارائه انــواع خدمات و محصوالت 
در قالــب ســرویس هــای ارزش افزوده شــامل صندوق 
فروشــگاهی، بارکدخوان ، ماشین حساب ، ترازو ، پین پد 
، کیو آر کد )QR Code(  ثابت و داینامیک، دستگاه های 
خودپرداز غیرنقدی Cashless ATM یاRTM،کیف پول 
های ایران کیش اعــم از کیف پول آفالین، آنالین، مولتی 
ولــت ، درون برنامه ای و....،کیوســک ســفارش گیر)وب 
کیوسک،Ussd،اپلیکیشن زمرد بانک تجارت و اپلیکیشن 
پات الیف از جمله این محصوالت و خدمات وسیع هستند . 

                                              ۱۹ ساله شدیم!

از  خیلی  برخالف  کیش  ایران   *
شــرکت ها که متضاد با بانک ها 
فعالیت هایشــان رنگ و شکل 
می گیرد همراه و همگام با  بانک 

هاست
*ایران کیش نخســتین شرکت 
پرداختی نام گرفت که در شاپرک 

2 حضور یافت

ادامه در صفحه بعدادامه در صفحه بعد

پشــتیبانی  خدمات  کیفیت   *
حضوری در محل با رکورد متوسط  
کمتر از ۴ساعت و مرکز تماس 2۴ 
از مهم ترین ویژگی های  ساعته 

ایران کیش است. 
* ایران کیش همراه با طرح های 
دولتی با همکاری با بانک هایی از 
این  آسانتر  مسیر  تجارت  جمله 

طرح ها را برای مردم فراهم کرد
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               ۱۹ ساله شدیم!

* ایران کیش طــی مدت اخیر 
عناوین  به  دســتیابی  به  موفق 
شــده  ارزنده  هایی  موفقیت  و 
اســت که بی تردید دستیابی به 
آنها در پرتو ارزش های بنیادین 
خالقیت،  و  نوآوری  شرکت،  این 
توسعه پایدار ، کیفیت و تعهد رخ 

داده است

در آخرین روزهای فروردین چنــد روز بعد از نوروز ، پای 
یک عید دیگر نیز در میان اســت عیدی که از مهم ترین 
اعیاد کلیمیان به حساب میاید . "عید پسح". عید آزادی 
قوم یهود از قید بــرده داری فرعون های مصر. عیدی که با  
نیایش ها و آوازهای مذهبی همراه است و خوراکی های ویژه 
دارد می گویند در شــب عید پسح، تمامی اعضای خانواده 
به دور سفره غذا می نشینند و هر یک از اعضای خانواده، به 
نوبت بخشی از هگادا )داستان خروج از مصر( را می خواند یا 

غزل های سلیمان و دیگر سروده های ویژه این روز. 
تاریخ دقیقش بیست و ششــم فروردین به تقویم ماست. 
هشت روزی هم این عید طول می کشد .  شرلین سیمانیان 
در کنیسای ابریشمی پذیرنده کلیمی ایران کیشی است که 
این روزها جشن پســح را گرامی داشته . می گوید مانند 
سفره هفتسین، جشن پسح ســفره مخصوص دارد البته 
خوراکی های ویژه و دعاهای مخصوص، از نان فطیر گرفته 
تا کرفس ، ســرکه ، کاهو و .... بر سر این سفره می گذارند 
و هر یک دلیل خاص خودش را دارد. می گوید دراین ایام 
نان فطیر خورده می شود و از خوردنی های ور آمده مانند 
نان های دیگر ، ماکارونی ، بیسکوئیت و شیرینی خود داری 
میکنند. در دو شب اول عید پسح جشن های مختلفی به 
راه اســت و خروج بنی اسرائیل از مصر و رهایی بردگی از 
فرعون با شادی جشن گرفته شده و البته که بساط دید و 

بازدید های خانواده ها از یکدیگر نیز به راه هست . 

ایــران  *دســتگاه 
کیش بــرای کمک به 

نیازمندان کلیمی
اما در مورد ایران کیشــی 
بودن ایــن پذیرنده کلیمی 
باید بگوییم که دستگاه ایران 
کیش ســیمانیان  از سوی 
بانک سپه نصب شده. وقتی 
از او در بــاره ایــران کیش 
میپرسم می گوید 4 سالی 
هست در کنیسای ابریشمی 
از دســتگاه پوز ایران کیش 

استفاده می کند . 
از  یکی  ابریشــمی  کنیسه 

کنیســه های معروف کلیمیان و در سال 44 بنیاد گذاری 
شــده . کنیسه ای زیبا که با بازسازی ها، امروز جذابتر هم 

هست . 
 شــاید برای شما هم جالب باشد که بدانید استفاده از این 
دســتگاه نه برای کســب و کار بلکه برای امور خیریه در 
کنیساست . کمک های مردمی. کمک هایی که کلیمیان 
برای نیازمندان همکیششان انجام میدهند و یا برای امور 
مرتبط با کنیســا . می گوید : حاال که کروناست استفاده 
از کارت و دســتگاه ایران کیش در امور کنیسا و همینطور 

کمک به نیازمندان مالی کلیمی بیشتر شده . 
از خدمات و پشــتیبانی که می پرسم می گوید: عالی بوده 
اســت آقای مختاری پشتیبان دستگاه آدم خوش برخورد 
و خیلی خوبی اســت و به موقع برای پشــتیبانی دستگاه 
میایند ســرعت دستگاه هم خوب اســت تا به حال دراین 
ســه چهارسال هم با مشکل جدی و یا خرابی خاصی روبه 
رو نشده . هروقت هم تماس گرفتیم پشتیبان ایران کیش 
پاسخگو بوده . از صمیم قلب برای این پذیرنده خوب کلیمی 
ایران کیش بهترین ها را آرزو کرده و عید پســح را به او و 

همه کلیمیان تبریک می گوییم . 

گفتگو با پذیرنده کلیمی ایران کیش به مناسبت  عید پسح

*دستاوردهای این چندساله   
ایران کیش طی مدت اخیر موفق به دســتیابی به عناوین 
و موفقیت هایی ارزنده شــده است که بی تردید دستیابی 
به آن ها در پرتو ارزش های بنیادین این شرکت، نوآوری 
و خالقیت، توســعه پایدار ، کیفیت و تعهد رخ داده است. 
این شــرکت طبق گزارش های نیلسون ریپورت همواره 
در رنکینگ جهانی شــرکت هــای پرداخت و پذیرندگی 
قرار دارد. رشــد شــاخص اثربخشی دســتگاه های ایران 
کیش و کاهش خطای پذیرندگی از موارد مهمی اســت 
که این شــرکت به طور مداوم بدان نائل شــده اســت. 
ایران کیش یکی از اولین شرکت های ایرانی اســــت که 
 ISO و ISO9001:2015 توامان موفق به اخذ اســتاندارد
10015:2019 شد. این شرکت نخستین شرکت پی اس 

پی به شمار میاید که وارد شاپرک 2 شد. 
همکاری با شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی، صعود 
ســه پله ای در رنکینگ جهانی، بیشــترین ســهم ابزار 
تراکنش دار اینترنتی، راه اندازی کیف پول ترمه، موفقیت 
محصول پرداخت روی پمپ ، تحقق افزایش سرمایه 142 
درصدی ایران کیش، تحقق اینشورتک ، رونمایی از پلتفرم 

یکپارچه MPG ، احراز هویت غیر حضوری در اپلیکیشن 
"زمرد "تنها بخشــی از موفقیت های ســال گذشته این 
شرکت در آستانه 19 سالگی اش بوده به غیر ازاین مواردی 
مانند کســب عنوان برترین شــرکت ارایه کننده خدمات 
پرداخت )PSP( ، کســب رتبه نخست رتبه بندی و احراز 
صالحیت شرکت های انفورماتیک، کسب رتبه نخست در 

انفورماتیک،   هــای  پروژه 
برترین شرکت از نظر رشد 
imi100،کسب  در  سریع 
باالتریــن ســطح هــوش 
مقــام  کســب  تجــاری، 
نخست در شاخص حاشیه 
ســود خالص شرکت های 
بخش  منتخب  پرداخــت، 
ســخت افــزار وتجهیزات 
در  نیز  نوربخش،  جشنواره 
خدمت  19ســال  کارنامه 
دیده  مردم  به  ایران کیش 

می شود. 

امروزایران کیش در 19 سالگی اش به عنوان یک شرکت 
دانش بنیان بر آن اســت تا با ارایــه راه حل های مبتنی 
بر پرداخت الکترونیک، با اتکا به گنجینه  ارزشــی دانش 
کارکنــان خود، ضمن برخورداری از ســود منطقی، ارتقا 
ســطح تکنولوژی داخلی، رعایت کامل قوانین و مقررات و  
بهداشــت محیط کار و حفظ مسئولیت های اجتماعی در 
جهت کسب رضایت مشتری،  
ارایــه خدمــت کنــد. ایــن 
شــرکت همچنان می خواهد 
به عنوان شــرکتی سرآمد  تا 
و مقتــدر و با جایگاهی ممتاز  
با وســیعترین شبکه ابزارهای 
بهتریــن  ارائــه  پرداخــت، 
ترین  ســریع  و  محصــوالت 
خدمات با ســتادی متخصص 
و بــه کار گیری کارکنان بهره 
ور و وفادار در راستای ارتقای 
جایگاه خود در کشور و بهبود 

رتبه جهانی تالش کند. 

کتاب " سررسید 
محتوا ۱40۱ "

کتاب سررســید محتوا 1401 با حمایت 
شــرکت کارت اعتباری ایــران کیش به 
نویسندگی محمد امین و محسن عقبایی 
منتشر شــد. این کتاب مســیر بازاریابی 

محتوایی را بررســی کرده است و از سوی 
انتشــارات تاچارا به بازار آمده است.ایران 
کیش در کنــار حوزه فعالیــت پرداخت 
الکترونیکی، در راستای اشاعه و فرهنگسازی 

آن نیــز گام بــر مــی دارد. حمایــت از 
نویسندگان و مترجمان کشور نیز یکی از 
راه های عمل به مسئولیت های اجتماعی و 

امور فرهنگی است.

4فروردین  ماه  ۱۴۰۱- شماره ۲۳- جدیدخبرنامه داخلی ایران کیش                                                                                                                     



                                                   همراه با »ترین«های ایران کیشی

به مناســبت ســالگرد ایران کیش به ســراغ بزرگترین ، 
کوچکتریــن و قدیمی ترین عضو ایران کیش رفتیم تا هم 
با آن ها آشنا شویم و هم از احساسشان درباره ایران کیش 

بیشتر بدانیم . 

*بزرگترین ایران کیشی 
دکترمحمود شفیعی اردستانی را همه می شناسیم و برای 
یکبارهم که شــده سروکارمان به او افتاده. پزشک معتمد 
ایــران کیش  که از شــهریور 92 تا به امروز در شــرکت 
مشغول به مشاوره و معاینه ایران کیشی هاست. متولد 25 
فروردین 1324 و بزرگترین ایران کیشــی . دکتر شفیعی 
کــه متخصص بیماری های داخلی اســت در ســال 53 
پزشــک عمومی شد و  درسال 1360 تخصص بیماریهای 

داخلی را از دانشگاه تهران اخذ کرد. 
در سازمان های مختلف مانند وزارت مسکن و شهرسازی، 
بنیاد مســکن، وزارت آموزش و پرورش ، سیســتم بانکی 
مشغول به کار بوده و خدمات مشاوره ، چک آپ سالیانه، 
معاینه و ... را انجام میداده اســت. به غیراز کار در مطب 
خودش 5 ســال عضو هیئت مدیره بیمارستان بانک ملی 

بوده است.

 می پرســم چگونه با ایران کیش آشنا شده؟ به مهندس 
ژان صیاد اشاره می کند که در آن زمان عضو هیئت مدیره 

ایران کیش بوده و باعث حضور او در این ســازمان شــده 
است .

اما چه قدر وجود یک پزشک در سازمان هایی مانند ایران 
کیش ضروری اســت ؟ پاســخ می دهد : »اعتقاد من این 
است که وجود پزشک دراین سازمان ها نه به معنای نسخه 
نویســی، بلکه به عنوان مشاور، اهمیت دارد و همین طور 
اینکه با کیفیت باال ، امکان خدمات رایگان پزشکی فراهم 
شود. پزشک سازمان یک پزشک است که شبانه روزی در 

خدمت پرسنل است. «
حسش را نســبت به ایران کیش می پرسم که می گوید: 
»ایران کیش را خیلی دوست دارم ،  خودم را جزو خانواده 
ایران کیش می دانم. من اگر جایی را دوست نداشته باشم 
همکاری ادامه داری با آن جا نخواهم داشــت. دراینجا جا 
دارد از مدیر ســرمایه های انسانی هم تشکر ویژه کنم که 
خیلی دلسوز و دنبال کار بچه هاست. « اضافه می کند: » 
احساس می کنم ایران کیش یک خانواده یکدست خوب 
است و همه دوست دارند برای ارتقای اینجا کاری کنند.«

بهترین خاطراتش کمک به کســانی اســت که خود و یا 
خانواده شان بیماری هایی خاص داشتند که او ویا شرکت 
در کنار درمان شــان بوده یا راهنمایی کرده و نتیجه اش 
خوب شــدن افراد بود و هیچ چیز با ارزش تر از سالمتی 

پرسنل برایش نیست .
ایــن بزرگترین ایران کیشــی ادامه می دهــد: » من هم 
مثل بقیه کســانی که دراین ســازمان کار مــی کنند از 
پیشرفت و بهتر شدن جایگاه این شرکت در میان شرکت 
های پرداخت خوشــحال می شــوم و هر وقت اخباری از 
دستاوردهای این شــرکت به گوشم می رسد قند در دلم 
آب می شــود. آرزوی پیشــرفت و بهتر و بهتر شدن این 

شرکت را دارم. «

*جوانترین ایران کشی
متولد آذر 81 است و دی ماه سال گذشته به ایران کیش 
پیوســته. این یعنی او جوانترین ایران کیشــی است . هم 

اکنون دانشجوست، آن هم ترم اول رشته حسابداری. 
اینکه چگونه اینقدر زود جذب شــرکت شده سوالی است 
که از مبینا توســلی فر می پرســیم می گوید  قبل از این 
هم کار می کرده ، کارهایی که مســتقیم با مشتری سر و 
کار داشته است و برای همین از کار در مرکز تماس ایران 

کیش لذت می برد چرا که  پشــتیبانی و پاســخ دادن به 
مشــتری چیزی اســت که از قبل آموخته و آن را دوست 
دارد . تا جایی که وقتی موقعیت شــغلی برای حضور در 
مرکز تماس ایران کیش برای او ایجاد شــده به آن "نه " 
نگفته و جذب این بخش شده است و اگرچه سختی های 
کار هم وجود دارد اما محیط و همکاران رفیق باعث شده 

است تا این سختی ها زیاد به چشم نیاید. 
از ویژگی های  فردی که در مرکز تماس کار می کند می 
پرسم، پاســخ میدهد:» باید هم متعهد بوده و هم اعتماد 

به نفس داشــته باشد و در کنار همه این ها صبر باال برای 
پاسخگویی «. 

در مــورد اینکه تعــادل میــان درس و کار را در کنارهم 
چگونه برقرار کرده، می گوید:» اینکه در دوره دانشجویی 
من را جذب کرده اند نشانه اهمیتی است که ایران کیش 
برای دانشجویان هم قائل است و اینکه صرفا صفر و صدی 
عمل نمیکند و کسی نمی گوید برای کار تمام وقت نباید 
درس خواند)!( عالی اســت. خوشبختانه در مورد روزهایی 
که امتحان و یا نیاز به حضور در دانشــگاه دارم، مدیریت 
نیز قرار بر همکاری گذاشــته و اینکه می توانم با تغییرات 
شــیفت و گرفتن مرخصی به دانشگاه برسم خود نشانگر 
این موضوع اســت که ایران کیش رشد پرسنل برایش تا 
چه میزان اهمیت دارد. به عبارتی جلوی پیشــرفت آن ها 

کرمانشــاهی -قدیمــی ترین ایران کیشــی 

* شــفیعی: من هــم مثل بقیه 
کار  کســانی که دراین سازمان 
مــی کنند از پیشــرفت و بهتر 
شدن جایگاه این شرکت در میان 
خوشحال  پرداخت  های  شرکت 
می شــوم و هر وقت اخباری از 
دســتاوردهای این شــرکت به 
دلم آب  در  قند  گوشم می رسد 

می شود.

* توسلی فر: ایران کیش با فراهم 
کردن فرصــت هایی برای ادامه 
دانشــجویی  دوره  در  تحصیل 
تالش مــی کند تا هــم اهداف 
خود را دنبــال کند و هم اهداف 
نیروهای انسانی اش را . موفقیت 
شرکت و پرسنل از یکدیگر جدا 

نیست و به هم پیوند خورده اند

توســلی فــر - جوانتریــن  ایران کیشــی دکتــر شــفیعی -بزرگترین ایران کیشــی 
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     همراه با »ترین«های ایران کیش 
 را نــه تنها نگرفته بلکه با فراهم کردن فرصت هایی برای 
ادامه تحصیل در دوره دانشــجویی از جذب و اســتخدام 
گرفتــه تا دادن مرخصی تالش می کند تا هم اهداف خود 
را دنبال کند و هم اهداف نیروهای انسانی اش را . موفقیت 
شــرکت و پرسنل از یکدیگر جدا نیســت و به هم پیوند 

خورده اند«
او اضافه می کند:» از ســویی شــرکت ایران کیش محلی 
اســت که می توان در آن رشــد کرد و پیشــرفت داشت 
و یکی از دالیلی که این شــرکت را انتخاب کردم همین 
موضوع بود. با این که پیش از این در چندین جا کار کرده 

بودم حضوردر ایران کیش را ترجیح میدهم«
توسلی فر ادامه میدهد :» نمیدانستم که جوانترین ایران 
کیشــی هستم اما از اینکه در این سن در ایران کیش کار 

میکنم واقعا خوشحالم و اعتماد به نفس می گیرم .« 
او  ایــران کیش را خانواده بزرگــی توصیف می کند که 
در راســتای اهداف بلند به ســرعت پیشرفت خواهد کرد 
و جایگاه مناســب و با اطمینان صنعت پرداخت از آن این 

شرکت می شود . 

*قدیمی ترین ایران کیشی
»ایران کیش خانه و همکاران خانواده دومم هستند. فکر 
می کنم شــرکت مثل یک جوان 19 ســاله اســت که از 
بچگــی با آن بودم و االن هر دویمان بزرگ شــدیم« این 
جمله را کســی می گوید که تعداد سال های حضور او در 
ایران کیش با 19 ســالگی این شــرکت برابری می کند . 
ساناز نوری کرمانشاهی از بهمن ماه 82 تا امروز در ایران 
کیش مشغول به کار است . این یعنی او قدیمی ترین ایران 
کیشی است . متولد 56 ، دارای کارشناسی ارشد مدیریت 
بازرگانی که در حال حاضر در واحد ســرمایه های انسانی 
اداره رفاهی شــرکت مشــغول به کار است.آشنایی نوری 
کرمانشــاهی در ابتدای ماه های آغاز به کار این شــرکت 
از طریق یکی از اقوامش بــوده، می گوید:» دربدو ورودم 

شرکت 4 واحد داشت مدیریت، مالی و اداری، صدور کارت 
و پذیرندگان که من در واحد پذیرندگان مشــغول به کار 
شدم . به طور کلی در واحدهای پذیرندگان، توسعه بازار، 
نظارت و بازرســی و در حال حاضر در واحد سرمایه های 

انسانی در خدمت شرکت بودم و هستم«

در مورد کار در واحد سرمایه های انسانی می گوید:» شاید 
بیشتر از هر واحد دیگری کار کردن در واحد سرمایه های 
انسانی نیاز به روحیه خدمات دادن داشته باشد و احساس 
می کنم این موضوع با روحیه من سازگاراســت . هر روز 
صبح با شــوق سرکار میایم و به خاطر این احساس خوبم 

خداوند را شاکرم.«
می پرسم با توجه به اینکه این شرکت در ابتدا با این شکل 
و شمایل نبوده انتظار این را داشتید که تا این حد بزرگ و 
گسترده شود؟ پاسخ میدهد: » زمانی که وارد این صنعت 
شــدم تعداد خیلی کمی بودند که از دســتگاه کارتخوان 
استفاده میکردند ولی در همان سال های اولیه با افزایش 
تعداد متقاضیان مشخص بود که این شرکت در حال رشد 

است و  خدارا شکر با وجود افرادی الیق و مدیریت صحیح  
روز به روز این شرکت بزرگتر شد.« 

می خواهم از 19 ســال پیش ایران کیش بگوید؟ جوابش 
این است:»ســال 82 ایران کیش بــا دو واحد در خیابان 
لیدا )ساختمان صدف شرکت خدمات انفورماتیک( با 21 
پرســنل، اولین دســتگاه دلتا 21 را نصب کرد. سال های 
اول به جز نصب دســتگاه کارتخوان، کارت اعتباری برای 
بانک صادرات هم صادر و صورتحساب ها از شرکت صادر 
و ارسال می شد. با توجه به کوچک و نوپا بودن شرکت به 
شــدت روحیه همدلی را احساس می کردیم و همه از دل 

و جان کار می کردند.«
اما کرمانشاهی دلیل این توسعه طی 19 سال را در همدلی 
و سپرده شدن کار به کاردان و مدیرانی که از ابتدا تا کنون 

شرکت را هدایت کردند می داند . 
کرمانشــاهی با اشــاره به جایگاه مطلوب ایران کیش در 
میــان رقبا اضافه می کند: »در رتبه بندی ها با شــاخص 
های قابل اندازه گیری،گاهی جایگاه شرکت باالتر و بهتر و 
گاهی پایین تر میاید ولی چیزی که قابل سنجش نیست 
تعهد و حس همکاری پرسنل شرکت و عزم راسخ مدیران 
شــرکت در جهت پیشــرفت اســت که آینده را با کمک 

جدیت در کار می توان تضمین کرد.« 
شیرین ترین خاطره اش زمان حضور این شرکت در بورس 
است می گوید: »شرکت برای من مثل بچه ای است که از 
ابتدا با آن همراه بودم و هردویمان کنارهم بزرگ شــدیم. 
در همان چند ســال اول با تعصبی که روی شــرکت، نام 
و لوگویش داشتم دوست داشــتم زندگی کاریم در ایران 
کیش سپری شود که با لطف مدیران تاکنون محقق شده. 
این تعصب را حتی به باقی اعضای خانواده ام انتقال دادم . 
آن ها هم وقتی جایی دستگاه ایران کیش را میبینند ذوق 
زده می شوند و حتما می خواهند که تراکنش خریدشان 
از دستگاه ایران کیش باشد . از صمیم قلب بعد از آرزوی 
سالمتی برای همه همکاران عزیزم آرزوی درخشیدن نام 

ایران کیش در صنعت پرداخت را دارم.« 

من  برای  شرکت  کرمانشاهی:   *
مثل بچه ای است که از ابتدا باآن 
و هردویمان کنارهم  بودم  همراه 
بزرگ شدیم. در همان چند سال 
اول با تعصبی که روی شرکت، نام 
و لوگویش داشتم دوست داشتم 
کیش  ایران  در  کاریــم  زندگی 
سپری شــود . این تعصب را به 
اعضای خانواده ام نیز انتقال دادم

محرمیــان  مهــران 
آخریــن  درخصــوص 
تصمیمــات بانک مرکزی 
موضوع  بــا  برخــورد  در 
رمزارزها گفت: درخصوص 
دو موضوع رمزارزها یعنی 
تبادل و نگهداری همزمان 
اقتصــاد  کارگــروه  در 
دیجیتال پیگیری می شود 
که این وظیفه به معاونت 
ســپرده  دولت  اقتصادی 
شــده و بانــک مرکــزی 
مانند برخی وزارتخانه های 
عضــوی از ایــن کارگروه 
است و پیشنهادهای خود 

را ارائه کرده است.
وی بــا بیان اینکــه ما در 
معتقدیم  مرکــزی  بانک 
این قضیــه )رمزارزها( اوالً 

نباید خیلی به آن دامن 
زده شود، اظهار داشت: 
به  کامل  زدن  دامــن 
می تواند  مســئله  این 
کشور  پولی  حاکمیت 
را دچار مشــکل کند. 
در عیــن حــال برای 

از  بهره مند شــدن کشور 
تکنولوژی بالکچین  بحث 
هم نمی شود همه این فضا 
را بست و گفت هیچ کس 
در این حوزه فعالیت نکند.

معــاون فناوری های نوین 
بانک مرکزی ادامه داد: در 
کل االن این موضوع نهایی 
شده که با وزارت صمت و 
با محوریت ســامانه جامع 
تجارت از رمزارز استخراج 
شده در کشور برای واردات 

شــود.محرمیان  انجــام 
قانون  تصویب  درخصوص 
ثبــت ملــی داده هــا در 
اسالمی  شــورای  مجلس 
تصریح کرد: موضوع تبادل 
اطالعــات و داده ها چالش 
خیلــی بزرگی اســت که 
بیشترین وقت این معاونت 
صــرف آن می شــود، اما 
مصوبه روز چهارشنبه 1۷ 
فروردین مجلس شــورای 
اســالمی یک اتفاق مثبت 

و قدم رو به جلویی است.

             نحوه تعامل با رمزارزها در مراحل نهایی
 BTC.com والت رمــزارز
فعالیــت خود را از ســال 
 BIT 2015 توســط گروه
Mining Group آغــاز 
مدت زمــان  در  و  کــرد 
کوتاهی در ســال 2016 
به آمار یک میلیون کاربر 
دسترســی پیدا کرد. این 
یک  اصــل  در  کمپانــی 
است.  اســتخراج  کمپانی 
این مفهوم به معنای محلی 
مجازی است که جامعه ای 
از ماینرها، هر کدام قدرت 
پردازشــی دســتگاه های 
خود را در آنجا با یکدیگر 
ادغام می کنند تا شــانس 
خود را برای سودآوری در 
استخراج رمزارزها افزایش 

دهنــد. از آنجایــی  که 
حل کردن  سر  بر  رقابت 
ریاضی  پیچیده  مسائل 
در شــبکه بیت کویــن 
بسیار زیاد است، ماینرها 

قدرت پردازشی خود را در 
متمرکز  استخراج  استخر 

می کنند.
این کمپانی در 19 فوریه 
2022 اعالم کرد که والت 
آوریــل  در   BTC.com
ســال جاری به طور کامل 
از دســترس خارج خواهد 
شد و هشدار داد که تمامی 
کاربران دارایی های خود را 

از این والت خارج کنند.
 BTC.com سرویس والت
که در ابتدا برنامه ریزی شده 

بود تــا در 1 آوریل 2022 
متوقف شود، به طور رسمی 
در بامداد 15 آوریل 2022 
این  شــد  خواهد  متوقف 
کیف  پــول رمــزارزی در 
بخش پایانی اعالمیه خود 
بیان کرده است:از حمایت 
مداوم و عشــق شــما به 
 BTC.com کیــف پــول
 BTC.com سپاسگزاریم. 
و  بهینه سازی  مســیر  در 
نوآوری مستمر به پیشروی 
می دهــد  ادامــه  خــود 

BTC.com پایان کیف پول رمزارزی                
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کتابماه:

افتادگان پیروز عنوان

جان سی مکسول نویسنده/ مترجم

موضوع

فرآیند زندگی مســیری دشوار، ســخت و پیچیده را شامل 
میشــود و افراد را در راه رسیدن به اهداف خود با مشکالت، 
مصائب، ناگواری هــا و چالش های فراوانی مواجه می کند. 
به دیگر ســخن، کســی که در زندگی حرکت می کند و به 
دنبال پیشرفت و تعالی است قطعا با مشکالت و شکست های 

بسیاری مواجه می شود.

تیپ شخصیتی سرگرم کننده                      

اگر کســی را بتوان یافت که خود به خود به رقص و 
آواز بپردازد، گونه شخصیتی وی سرگرم کننده است. 
سرگرم کنندگان در هیجان لحظه گرفتار می شوند و 
می خواهند بقیه نیز چنین احساســی داشته باشند. 
وقتی مسئله تشویق دیگران به میان می آید هیچ گونه 
شخصیتی دیگر به اندازه سرگرم کنندگان در بخشیدن 
زمان و انرژی خود ســخاوتمند نیســت، و هیچ گونه 

شخصیتی دیگری چنین سبک وسوسه انگیزی ندارد.
ما همگی ستاره هستیم ...

سرگرم کنندگان که ذاتاً سرگرم کننده به دنیا آمده اند 
عاشق این هستند که در کانون توجه باشند، اما جهان 
به تمامی صحنه است. بسیاری از افراد مشهور دارای 
گونه شخصیتی سرگرم کننده در واقع بازیگر هستند، 
اما این افراد دوست دارند برای دوستان خود نیز نمایش 
بدهند، با شوخ طبعی منحصر به فرد و فروتنانه گپ 
بزنند، توجه دیگران را جلب کنند و هر بار بیرون رفتن 
را تبدیــل به نوعی مهمانی کنند. ســرگرم کنندگان 
افرادی کامالً اجتماعی هستند و از ساده ترین چیزها 
لــذت می برند و هیچ چیزی برای آنها لذت بخش تر از 

خوش گذراندن با گروهی از دوستان خوب نیست.
البته این فقط یک ادعا نیست - سرگرم کنندگان دارای 
قوی ترین حس زیبایی شناسی نسبت به تمام گونه های 
شخصیتی دیگر هستند. شخصیت های سرگرم کننده 
از آرایش گرفته تا لباس و خانه ای در مکانی مناسب، 
مشتاق مد هستند. ســرگرم کنندگان که به محض 
دیدن چیزی متوجه می شوند جذاب است یا خیر، از 
تغییر محیط اطراف خود برای انعکاس دادن ســبک 
شخصی شان نمی ترسند. سرگرم کنندگان ذاتاً کنجکاو 
هســتند و طرح ها و ســبک های جدید را به راحتی 

امتحان می کنند.
ســرگرم کنندگان می دانند که احساســات دیگران 
همیشه نسبت به آنها مثبت نیست و ممکن است از 
این امر خوششــان نیاید - اما در هر حال نســبت به 
احساسات دیگران بسیار حساس هستند. افراد دارای 
این گونه شــخصیتی اغلب اولین کسانی هستند که 
به شــخصی که مشکل دشــوار خود را مطرح کرده 
باشد کمک می کند و با خوشحالی حمایت عاطفی و 
توصیه های عملی ارائه می کنند. با این حال، اگر مشکل 
مربوط به خود سرگرم کنندگان باشد، به احتمال زیاد 
به جای پرداختن به آن، از درگیر شدن با آن خودداری 
می کنند. شخصیت های سرگرم کننده معموالً عاشق 
درامی کوچک و پرشور هستند، اما وقتی انتقادات از 

آنها مطرح شود چندان عالقه ای به آن ندارند.
شــخصیت های ســرگرم کننده ارزش و کیفیــت را 
تشــخیص می دهند که به خودی خود صفت خوبی 
است. هرچند این امر در کنار ضعف برنامه ریزی آنها، 
می تواند باعث شــود بیشــتر از حد وسع خود هزینه 
کنند و به ویژه کارت های اعتباری برایشان خطرناک 
است. سرگرم کنندگان که بیشــتر بر استفاده کردن 
از فرصت ها تمرکــز دارند تا بــر برنامه ریزی اهداف 
بلندمدت، ممکن است دریابند که بی توجهی آنها باعث 

شده هزینه برخی از فعالیت ها خارج از توانشان باشد.
برای شــخصی با گونه شخصیتی سرگرم کننده هیچ 
چیزی ناراحت کننده تر از این نیست که متوجه بشود 
به خاطر شرایط گیر افتاده است و نمی تواند به دوستان 

خود ملحق شود.

روانشناسی
بدون تاریکی، نور هیچ معنایی ندارد و بدون شکست، موفقیت. این جمله را باید طال گرفت و قاب کرد؛ زیرا که به خودی خود، 
می تواند بر تن نیمه جان انگیزه ما، روحی تازه بدمد. کتاب »افتادگان پیروز«، بدون شک از جمله ی بهترین و پرفروش ترین 

کتاب های توسعه فردی به شمار می رود و موضوعی را مطرح می کند که در اکثر مواقع، فراموش می شود.
این کتاب به ما می آموزد که شکست، پایان دنیا نیست؛ بلکه می توان به آن نیز به چشم پیروزی نگاه کرد. زیرا که شکست 
به ما هزاران درس با ارزش می آموزد و کاری می کند که یاد بگیریم. این کتاب، دید ما را نسبت به شکست تغییر می دهد و 
کاری می کند تا شکست را بپذیریم، با آن کنار بیاییم و از آن درس بگیریم و سپس با قدرت، به راه خود ادامه دهیم. چیزی 

که توسط اکثر افراد نادیده گرفته می شود، اما افراد موفق، آن را آویزه گوش کرده اند
به کتاب ها عمل کنیم!

»افتادگان پیروز« با بیانی شیوا و قابل فهم تفاوت افراد معمولی و موفق را در تقابل با شکست ها تشریح کرده و روش های 
کلیدی غلبه بر مشکالت و دستیابی به پیروزی را به شما یاد می دهد.

طرح منیردادپی 

📕

📡

CLIP گجت
گجت CLIP که قادر است دوچرخه معمولی را به یک دوچرخه الکتریکی تبدیل کند، 

متشکل از یک دستگاه محرک برای چرخ جلو و یک ریموت بی سیم است.
 در مرکز این دســتگاه یک ماژول آلومینیومی وجود دارد که به دوشاخه یک دوچرخه 
جاده یا هیبریدی متصل می شــود. دوچرخه سواران می توانند این دستگاه را به وسیله 

یک ریموت نصب شده روی فرمان که با بلوتوث کار می کند فعال کنند. 
شرکت سازنده ادعا می کند که یک بار شارژ این محصول برای طی کردن مسافت 16 تا 24 کیلومتری کافی است.

WOWCube مکعب بازی هوشمند
با وجود این که مکعب هوشمند WOWCube ظاهر ساده ای دارد، اما قادر است ساعت ها 
افراد را سرگرم کند. این محصول از 24 صفحه نمایش با وضوح باال بهره می برد و همزمان 

برای بازی و یادگیری افراد بسیار مناسب است.
 این مکعب هوشمند را می توان به گوگل پلی متصل کرده و بازی های جدیدتری را دریافت 
کرد. WOWCube می تواند برای اپلیکیشن های غیر بازی مانند نمایش اطالعات مربوط 

به زمان، ساعت، تاریخ و آب و هوا نیز به خوبی استفاده شود.
 ابعاد این محصول از هر طرف ۷0 *۷0 میلی متر است و وزن آن به 335 گرم می رسد. شرکت تولید کننده ادعا می کند که با 

هر بار شارژ کامل باتری لیتیوم یون 4320 میلی آمپر ساعتی این محصول، می توان به مدت هشت ساعت از آن استفاده کرد.

ArcX حلقه هوشمند ورزشی
حلقه هوشمند ورزشــی ArcX، یک گجت ویژه برای افرادی است که به شکل حرفه ای ورزش 

می کنند. کاربران می توانند از این محصول هنگام دویدن یا دوچرخه سواری نیز استفاده کنند. 
در حقیقت حلقه پوشــیدنی ArcX، یک ریموت هوشــمند برای کنترل گوشی یا دستگاه های 
بلوتوثی است بنابراین کاربران با استفاده از این محصول می توانند به تماس ها پاسخ دهند، پیام 

اضطراری ارسال کنند یا عکس بگیرند. 
شرکت سازنده ادعا می کند که با یک بار شارژ این محصول می توان تا پنج روز از آن استفاده کرد. این گجت در حالت استندبای 

نیز تا 20 روز دوام می آورد.

تکنولوژی

7فروردین  ماه  ۱۴۰۱- شماره ۲۳- جدیدخبرنامه داخلی ایران کیش                                                                                                                     



   فروردین  ماه ۱۴۰۱

باورش برای بعضی ها خیلی 
سخت است اینکه در میان این 
همه دغدغه های روزانه هرروز 

چند ساعت از وقتت را بگذاری برای ورزش. آن هم نه فقط 
یک رشته ورزشی بلکه چند تا)!(

میالد فرمانی متولد سال ۷1 ،  سه سال است که در مرکز 
تماس ایران کیش مشغول به فعالیت است او مرکز تماس را 
از فعالترین بخش های ایران کیش میداند که صمیمیت بین 

افراد در آن موج می زند و اعتقاد به کار تیمی دارند. 
جالب است بدانید که "میالد" در کشتی فرنگی مقام سوم 
تهران را کســب کرده . در شنا هم ید طوالیی دارد. ضمن 
مربیگری، در ســال 98 نجات غریق درجه1 شده است. در 
رشته والیبال عضو والیبال دانشــگاه آزاد بوده و رتبه سوم 
شــرکت ها را در کنار تیم ایران کیش کســب کرده است. 
مشغول ورزش های باستانی است و در رشته کوهنوردی تا 
به حال به 80 قله از جمله علم کوه ، دماوند و سبالن صعود 
کــرده . می گوید خیلی چیزهــا را با کمی همت می توان 
مدیریت کرد از جمله تعادل برقرار کردن میان کار و ورزش . 

کار در مرکز تماس البته چیز آسانی نیست و هشت ساعت 
از صبح یا شب را به خود اختصاص می دهد اما میالد طوری 
برنامه اش را تنظیم کرده که روزانه دو تا ســه ساعت برای 

ورزشش داشته باشد . 
می گوید: »زندگی کارمندی بنانیست تا تمام وقت شما را 
بگیرد« به کار در مرکز تماس اشاره می کند و ادامه می دهد 
اگر چه در ایام تعطیالت هم شــیفتی به سر کار میایند اما 
عینا ساعتی که بیکار است را به باشگاه و کوهنوردی و سایر 
ورزش ها اختصاص می دهد و این نشاط کار کردن در مرکز 

تماس را نیز افزایش می دهد . 
اضافه می کند: »خداراشکر بستر کار در ایران کیش به گونه 
ای بوده که توانستم به ورزش هم برسم بقیه هم نباید عالئق 
خودشــان را رها کنند و در کنار کار می توانند آن را ادامه 
دهنــد از تمام مخاطبین می خواهم که ورزش را در برنامه 

روزانه شان حتما داشته باشند.«

خیلی ها بــه او گفتند که در کنار زندگی 
کارمندی این حجــم از ورزش را چگونه 
انجام میدهی و او پاســخش به آن ها این 
اســت که» وقتی من می توانم یعنی آن ها هم می توانند. 
فقط باید قدر لحظات و ســاعت ها را بیشتر بدانیم. زندگی 
کارمندی به هیچ عنوان نباید مانع رســیدن به خواســته 
هایمان باشــد . باید تمام تالشمان را بکنیم تا به اهدافمان 

برسیم و رویاهایمان را به واقعیت تبدیل کنیم.«

نامگذاری امسال تحت عنوان »تولید؛ 
دیگر  بار  اشتغال آفرین«  دانش بنیان، 
نقش شــرکت هــای دانــش بنیان 
درکشــور برای خلق خواســته هایی 
مانند تبدیل شــدن به قدرت منطقه 
از بعــد اقتصــادی و علمــی، تعامل 
خردمندانه و هوشــیارانه بــا اقتصاد 
 GDP جهانی و فراهم شدن بخشی از
کشوررا ازطریق این شرکت ها گوشزد 
می کند.هرچند شــرایط این دو دهه 
به گونه ای پیش رفت تا بســیاری از 
خواسته ها محقق نشود اما نامگذاری 
ســال 1401 به نــام "دانش بنیان" 
بیانگر رویکرد ویژه تر و امید دوچندان 

به این شرکت هاست.
شرکت هایی که به عنوان ابزاری کار 
آمد جهت ارتقــاء و ارتباط مؤثر بین 
ارزش های مشــترک و عوامل رشــد 
جوامع مختلف، برشمرده می شوند و 
همچنین به عنوان عامل تعیین کننده 
در کلیه سیاســت گــذاری ها از یک 
سو باید شــرایط انتشار فعالیت های 

نوآورانه توســعه یافته در دانشگاهها 
و واحدهای تحقیقاتی و شــرکت ها 
را ارتقا ء دهند و از ســویی دیگر باید 
دسترسی آزاد به نوآوری های توسعه 
یافته توســط دیگر شرکا و یا جوانان 
مســتعد را فراهم کنند.شرکت های 
دانش بنیان به ســه بخش تولیدی، 
صنعتی و نوپا تقسیم بندی می شوند 
کسب مجوز شرکت های دانش بنیان 
صنعتی از جمله پیچیده وسختترین 
مجوزهاســت که دریافت آن نیاز به 
بررســی های ویژه کارشناسان دارد و 
اکثر شــرکت های دانش بنیان کشور 
در حوزه شــرکت های نوپا موفق به 
اخذ این مجوز می شــوند، اما  ایران 
کیش از سال 96 موفق به اخذ مجوز 
دانش بنیان صنعتی شــده اســت و 
همچنــان تحت عنوان یک شــرکت 
دانش بنیان مشغول به فعالیت است .

در مقوله شرکت های دانش بنیان اما 
به همان اندازه که ایده ها و محصوالت 
فناورانه و دانش بنیان اهمیت دارند، 

تجــاری ســازی ایــن ایــده ها و 
محصوالت نیز حائز اهمیت اســت. 
موضوعــی که شــرکت ایران کیش 
در مسیر آن گام برداشته است، این 
شــرکت تالش کرده تا با تست ایده 
و محصول، ســاختن مفهوم تجاری 
از ایــده و محصــول، غربال آن ها و 
استخراج ناب ترین شــان، فعالیت 
های پژوهشــی کاربــردی، حرکت 
بازارگرایی وآژانس های  به ســمت 
اقتصــادی و زمانی کــه روی ایده و 
محصول وقت گذاشته می شود، در 
نهایت محصول خود را به بازار برای 
استفاده و خدمت به مردم ارائه دهد.

از ســویی دانش بنیان بودن شرکت 
ایران کیش بیانگر این اســت که این 
شــرکت در حال حاضر و با توجه به 
روندهــای تحول دیجیتــال درحوزه 
پرداخت، با گام برداشــتن در مسیر 
محصــوالت نویــن و فناورانه از یک 
ســو ، نگاه ویژه ای به حوزة نوآوری 
باز شامل فین تک و استارتاپ ها نیز 
داشته اســت. وقتی سخن از حرکت 
در مســیر تحول دیجیتال میشود و 
از طرفــی باور داریــم خالقیت، رکن 
اصلــی در این زمینه اســت، نیازمند 
توجه ویژه بــه فعاالن حوزه فین تک 
نیز هستیم؛ توجه به این امر میتواند 
نوآوری وارزش افــزوده فراوانی برای 
صنعت پرداخت الکترونیک به ارمغان 
بیاورد.البتــه در ایــن مــورد تعامل 
سازنده بین ایران کیش و بانک های 
سهامدار و شرکا، بسترهای الزم را در 
این مورد فراهم میکند تا زمینه جذب 

فین تکها و استارت آپها فراهم شود.

             رسالت ایران کیش در سال دانش بنیان  
فرصت رمضان                      

✍�� محمد امین نوروزی 
برای رمضان معانی متفاوتی آمده است

 اما زیباترین و دل نشین ترین معنی همان ابر و باران 
در ابتدای فصل پاییز و در پایان فصل تابستان است که 

گناهان و آلودگی ها آدمی را می شوید...
خداوند در قرآن کریم می فرماید )) یا ایها الذین آمنو  

کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم
لعلکم تتقون(( ای کسانی که ایمان آورده اید روزه بر 
شما واجب شــده ،چنانچه بر کسانی که قبل از شما 

بودند واجب شد،شاید پرهیزکار شوید.
در واقع فلســفه روزه و روزه داری پرورش روح تقوا و 
پرهیزکاری در تمام ابعاد زندگی انســان است. روزه 
ابعاد گوناگونی دارد که از مهم ترین آن میتوان به بعد 
معنوی و اخالقی و تربیتی آن اشــاره کرد.روزه روح و 
اراده انســان را قوی و غرایز او را تعدیل می کند. روزه 
دار ثابت می کند که می تواند زمام نفس ســرکش را 
به دســت گیرد و بر هوس ها و شــهوان خود مسلط 
گردد.در واقع بزرگترین اثر روزه ، اثر معنوی و روحانی 
آن می باشد. درختان روئیده در کویر و بیابان  بسیار 
مقاوم تر و سخت تر از درختان روئیده در کنار جوی 
آب میباشند. فلذا روزه تمرین کوچکی است در تقویت 
اراده و مقابله با حوادث ســخت زندگی و محدودیت 

های احتمالی پیش رو..
رمضان ماه میهمانی خدا....

و چه زیباســت که آدمی از نیازهای طبیعی و حالل 
خود دست شوید و در این راه پرطمطراق زندگی دمی 
با خیالی آسوده و قلبی آرام به دور از هیاهوی هستی 

به درون خود بنگرد،آری این است حقیقت رمضان..
و اگر طاعت صورت گیرد قرار آدمی حاصل شود... 
و در پایان به این شعر زیبا از موالنا اکتفا می کنیم :

))آمد قدح روزه،بشکســت قدح هــا را / تا منکر این 
عشرت بی باده طرب بیند((

وسالم

             گفتگو با ورزشکار تمام عیار مرکز تماس  

     *مطالب یا سوژه های خود را به شماره ۰۹۱۹877۰788 ارسال کنید


