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            پات الیف در اولین سال تولد خود 2 میلیونی شد 
اپلیکیشــن پات الیف امروز مفتخر است که در 
کنار شما همراهان عزیز بیش از  2 میلیون کاربر 
دارد. در نتیجه با تحول بنیادی در حوزه طراحی 
رابط کاربری و تجربه کاربری، آماده سهم گیری 

در بازار است.
پات الیف کــه در ابتدای تولد خود در قالب یک 
پلتفرم اکوسیستمی توانست خدمات پایه ای یک 
سوپراپلیکیشن را عرضه نماید، امروز فراتر رفته 
و با رویکرد رفع نیاز کاربران با تمامی ســایق، 
برنامه هــای مدونی در راســتای بــازارداری و 

بازارسازی بنا نموده است.
مــا وظیفــه خود دانســتیم کــه بــا توجه به 
بازخوردهــای کاربران و در جهت رفع نیاز آن ها 
و در راســتای تحقق حال خــوب زندگی برای 
مخاطبین مــان اقــدام به بهبــود طراحی رابط 

کاربری و تجربه کاربری محصول نماییم. این امر بر اساس 
یــک چرخه کامل از درک نیاز کاربر تا توســعه محصول 
)Interactive Design( صورت گرفته است که نه تنها 
موجب بهبود طراحی گردیده بلکه امکانات بیشتری را نیز 

در اختیار کاربران عزیز قرار داده است.
درواقع آنچه ما با ایجاد این تغییرات در پی آن هســتیم، 
افزایش کاربردپذیری محصول و ســهولت استفاده از آن 
برای کاربران اســت. برای تحقق این منظور متخصصین 

ما در حوزه های مختلف زمان قابل توجهی را به بررسی و 
پردازش اطاعات به دست آمده از سفر مشتری و تجربه ی 
کاربری در استفاده از اپلیکیشن پات الیف اختصاص دادند 
و نتیجه تحقیقات آن ها که شــامل موارد زیر می شود هم 

اکنون به راحتی در دسترس کاربران قرار دارد.
*جانمایی تمامی ســرویس ها در منوی اصلی بر اســاس 

متدهای سهولت در دسترسی پذیری.
*طراحی زیر منو ها با المان ها و کارکردهای مرتبط.

*ارائه حالت های بصری جذاب
همچنین پات الیف در ســال جاری در راستای 
توســعه و بهبود زنجیره ارزش ها و خدمات خود 

به موارد زیر پرداخته است:
بیمه، گردشــگری، خدمات  *بهبود خدمــات 

پرداخت ، خدمات شهری و شهروندی
*کیــف پول های خریــد اعتباری با کانســپت 

.BNPL
*ارائه سرویس سامت دیجیتال

*ارائه سرویس خرید ارزاق و کاال
*ارائه تمامی خدمات شهرداری

*ارائه خدمات اقتصاد خاق همچون پادکســت 
و کتب صوتی.

 cash back خدمات باشگاه مشتریان با متد*
و امتیاز دهی.

و در نهایت پات الیف در راســتای وفادارســازی مشتریان 
اقدام به ارائه تخفیفات ویژه در بازه های زمانی مختلف، در 

تمامی سرویس ها نموده است.
پــات الیف قصد دارد در افق فعالیــت خود ضمن تحقق 
اهداف پلتفرم اکوسیســتمی، زیرســاخت های الزم برای 
پرداخت های یکپارچه را در شبکه کسب و کارهای متصل 

به این اکوسیستم فراهم آورد.

تفاهمنامه همکاری ســه جانبه شرکت کارت اعتباری ایران کیش، شرکت دوستداران 
کیش و بانک تجارت، با موضوع دســتگاه های کارتخوان و اعطای اعتبار به کیشوندان 
و مســافران جزیره کیش با عنوان طرح »ونون« منعقد شد. درامضای این تفاهمنامه، 
پیمان منعم طبری مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش، حمیدرضا شریفیان 
معاون بانک تجارت وفرشید ایقانی مدیرعامل شرکت دوستداران کیش شرکت داشتند.

 این تفاهمنامه در چهاردهمین نمایشــگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و 
نهمین نمایشــگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی ســازی نمایشگاه کیش 

اینوکس 2022 انعقاد یافت. 
طبق این تفاهمنامه قرار است دارندگان تمامی کارت های بانکی با ثبت نام و عضویت 
در باشگاه ونون از طریق دستگاه های پوز ایران کیش، به میزان خرید در بازار اول - که 
مجموعه ای از پذیرندگان ایران کیشــی مشخص شــده هستند که به اطاع اعضای 
باشگاه مذکور می رسد- امکان کسب امتیاز ، تخفیف و خرید در بازار دوم- که عمدتا به 
بازارهای تفریحی و سرگرمی اختصاص دارد - را بیابند . به عبارتی با هر میزان خرید در 

بازار اول از امتیازو اعتبار آن در بازاردوم استفاده کنند.
این طرح هم اکنون با عنوان طرح ونون و شعار» خرید کن ، امتیاز و تخفیف بگیر« عملیاتی 
شده است. بناست تا درباره طرح ونون و بازارهای مشخص شده اول و دوم در اماکن مختلف 
کیش به تمامی مســافران و کسانی که در کیش زندگی می کنند اطاع رسانی شود تا با 
عضویت در باشگاه ونون با خرید دربازار اول ، امتیاز و تخفیف در بازار دوم از طریق دستگاه 

های ایران کیش برایشان فراهم شود.
گفتنی است اینوکس 2022 کیش با حضور حسین قربانزاده معاون وزیر اقتصاد و رئیس 
سازمان خصوصی سازی، مجید بهزادپور رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسامی، نصراله 
ابراهیمی سرپرســت دبیرخانه شــورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و جمع کثیری از 
مدیران بانک ها، بیمه و شــرکت های بورسی و با برگزاری سی و شش نشست تخصصی با 

حضور بیش از ۱۵0 کارشــناس متخصــص از 2۵ تا 2۸ مهر ماه ســال ۱۴0۱ در مرکز 
همایش های جزیره کیش برگزار شــد. همچنین بانک تجــارت به غیر از این تفاهمنامه، 

تفاهمنامه دیگری با صندوق تامین سرمایه تمدن انعقاد کرد .
بانک تجارت به همراه شرکت های زیرمجموعه خود از جمله »صرافی تجارت«، »صندوق 
کاردان« و همچنین کارشناسان بخش بین الملل، امور مشتریان و بانکداری شرکتی، تجاری 

و اصناف و در غرفه شماره 33 این نمایشگاه پذیرای بازدیدکنندگان است.
در روز نخست این نمایشگاه حمیدرضا شــریفیان، حسین رامین و حمیدرضا امین زارع 
معاونین مدیرعامل بانک تجارت در امور مشتریان شرکتی و تجاری، اعتباری و بین الملل، 
دکتر دانیالی مشاور مدیرعامل، محمد فرجود مدیرعامل هلدینگ فناوری اطاعات بانک 
تجارت، پیمان منعم طبری مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش و جمعی از مدیران 

امور، روسای ادارات، مدیران شعب مناطق و کارشناسان بانک تجارت حضور یافتند.

            طرح »ونون« کلید خورد  
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                                 ایران کیش پیشرو در طرح کاال برگ الکترونیکی                                      

با توجه به تصمیم دولت در راســتای ارائه 
اقام حمایتی به صورت یارانه الکترونیکی 
و تخصیــص اعتبار به کد ملی سرپرســت 
خانوار، شــرکت کارت اعتباری ایران کیش 
توســط وزارت صنعت، معــدن، تجارت به 
عنوان اولین شرکت پرداخت جهت اجرای 
ایــن پروژه انتخاب و به صــورت پایلوت از 
شــهریورماه در مناطــق فیروزکوه، دماوند 
و مناطق حومه تهران طرح اجرا شــد. در 
این پروژه اقامی شــامل روغن، مرغ، تخم 
مرغ، پنیر، شیر و ماکارونی به عنوان کاالی 
حمایتی توســط وزارت صمت به ازای هر 
نفر درنظر گرفته می شــود که نحوه پیاده 
ســازی و بهره برداری آن بــه این صورت 
است که سرپرســت خانوار با اطاع قبلی 
از میــزان اعتبار تخصیص داده شــده ) به 

ازای نفرات تحت تکفل( به فروشگاه های منتخب تجهیز 
شده توسط شرکت ایران کیش مراجعه و پس از اعام به 
پذیرنده نســبت به انجام فرایند خرید کاالهای مشمول 
یارانه، به دو صورت استفاده از کارت بانکی یا خرید نقدی 
روی پایانه های فروش شرکت ایران کیش مجهز به بارکد 

خوان متصل، اقدام می کند. 

همانطورکه گفته شــد طرح کاالبــرگ الکترونیکی اقام 
حمایتــی و توزیع آن با قیمت پایین تــر در فیروز کوه و 

دماوند اجرایی شده است.
هم اکنون سرپرســت های خانوار فیروزکوه که مشــمول 
دریافت یارانه می شوند، از این کاال برگ های یارانه ای، به 
ازای هر نفر معادل 200 هزارتومان در حســاب خود بهره 
می برند و با مراجعه به فروشگاه های مشخص شده که در 

وب ســایت ایران کیش نیز آمده است؛ 
می توانند اقام اساسی و حمایتی خود 
را از طریق دستگاه های کارتخوان ایران 

کیش تهیه کنند. 
همچنین در راســتای گســترش این 
پروژه، دســتگاه های کارتخوان شرکت 
کارت اعتبــاری ایران کیــش به عنوان 
یکی از پیشگامان اجرای این طرح برای 
ارائه اقام حمایتی در اقصی نقاط کشور 
آماده خدمت رســانی اســت و از اوایل 
مهرماه این طرح در تمام استانها اجرایی 
شــده و هم اکنون بیش از ۱000 نقطه 
خصوصا مناطق حســاس روستایی در 
سراسر کشور آماده ارائه این سرویس به 

سرپرستان خانوار می باشند.
گفتنی اســت یکی دیگر از پروژه های 
مهم ملی که به صورت موازی در شــرکت ایران کیش در 
حال اجرا می باشــد تجهیز ســخت افزاری و نرم افزاری 
فروشگاههای صنف مرغ فروشــی جهت ارائه مرغ تنظیم 
بازار بوده که هم اکنون نصب و راه اندازی آن در اســتان 
تهران آغاز شــده و برنامه ریزی الزم جهت گسترش این 

پروژه در سطح کشور در دستور کار می باشد.

جلســه معارفه حمیدرضا نایینی عضو جدید هیئت مدیره شرکت کارت اعتباری ایران 
کیش با حضور رئیس، اعضای هیئت مدیره و همینطور مدیرعامل ایران کیش برگزار شد.

حمیدرضا نائینی به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، عضو جدید هیئت 
مدیره ایران کیش نام گرفت. از ســوابق نایینی می توان به عضویت در هیئت مدیره و 
مدیرعاملی شرکت خدمات انفورماتیک راهبر، ریاست هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری 
دی، مدیرعاملی و عضوهیئت مدیره گروه فن آوا، معاونت برنامه ریزی و دبیر هیئت مدیره 

شرکت ایران ارقام اشاره کرد.
الزم به ذکر است هم اکنون بهزاد درگاهی به عنوان رئیس هیئت مدیره، رضا قربی، بهزاد 
صفری، علی کشوری شاد و حمیدرضا نایینی به عنوان اعضای هیئت مدیره و پیمان منعم 
طبری به عنوان مدیرعامل ایران کیش مشغول به فعالیت دراین شرکت پرداخت هستند.

                                                                                       معرفی عضو جدید هیئت مدیره ایران کیش 

ایان ماسک، مدیرعامل تسا نمونه اولیه ربات انسان نمای 

خود به نام Optimus را به نمایش گذاشت و پیش بینی 
کرد که می تواند میلیون ها دالر از آنرا تولید کند و آن ها را 

به کمتر از 20000 دالر بفروشد.
ماسک گفت که انتظار دارد تسا در عرض سه تا پنج سال 
آماده دریافت سفارشات برای این ربات باشد و تاش برای 
توسعه این محصول را در طول یک دهه یا بیشتر توصیف 
کرد. یک ربات آزمایشــی که به گفته تســا در ماه فوریه 
ساخته شــده بود، به نمایش گذاشته شد تا برای جمعیت 
دست تکان دهد، تسا ویدیویی از این ربات در حال انجام 
کارهای ســاده مانند آبیاری گیاهان، حمل جعبه ها و بلند 

کردن میله های فلزی در یک ایســتگاه تولید در شرکت 
نشان داد.او گفت که ربات های انسان نمای موجود »مغز« 
و توانایی حل مشکات خود را از دست داده اند. در مقابل، 
او گفت، Optimus یک "ربات بســیار توانا" خواهد بود 
که تسا قصد دارد میلیون ها آن را تولید کند.خودروسازان 
دیگر، از جمله تویوتا موتور و هوندا موتور، نمونه های اولیه 
ربات های انسان نما را توســعه داده اند که قادر به انجام 
کارهای پیچیده مانند تیراندازی بسکتبال هستند، و ربات 
های تولیدی از ABB و دیگران، پایه اصلی خودروســازی 

هستند.

                                                                                                         تسال ربات انسان نما می سازد
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                                           کدام روش پرداخت آنالین امن تر است؟

✍�� ترجمه و تحقیق-روابط 
عمومی ایران کیش : خرید آناین 
راحــت اســت و باعث صرفــه جویی 
در زمان می شــود اما کدام سیســتم 
پرداخــت آنقدر ایمن اســت که لذت 
خریــد کردن را از بیــن نبرد؟ قبل از 
تصمیم گیری در مورد روش پرداخت، 
راحتی و امنیت را در هر مورد جداگانه 
ارزیابی کنید. برای کمک به شــما در 
انتخــاب روش پرداخــت، روش ها و 
فرآیندهای مختلف را بررسی می کنیم.

*پرداخت با کارت اعتباری
پرداخت با کارت اعتباری یکی از رایج 

ترین روش های خرید اینترنتی اســت. 
این روش معمــوال به دلیل پردازش امن اســت. خریدار 
معموالً فقط باید شــرکت کارت اعتباری، شــماره کارت 
اعتباری و شــماره امنیتی را مشخص کند؛ سپس دریافت 
پرداخــت به فروشــنده تضمین می شــود، بنابراین کاال 

میتواند بافاصله ارسال شود.
همچنیــن در ایــن روش جدیدترین فناوری هــا، مانند 
D-Secure، ســعی می کنند از تقلــب جلوگیری کنند. 
D-Secure یــک روش احراز هویت اســت که توســط 
شــرکت های کارت اعتباری بین المللی ایجاد شده است. 
این روش به مشــتریان امکان می دهد تا خود را به عنوان 
دارنــده قانونی کارت احراز هویت کننــد و هنگام خرید 
آنایــن، پرداخت مرتبط با کارت را انجام دهند. شــکل 
دقیق تعامل بانک صادرکننده کارت و مشــتری توســط 
بانک تعیین می شــود؛ روش های احــراز هویت احتمالی 
درخواســت رمزهای عبور ثابت و رمزهــای عبور یک بار 
مصرف، مانند پیامک TAN یا فاکتورهای بیومتریک است.

بزرگترین مشکل در مورد استفاده از کارت های اعتباری 
داده هایی اســت کــه کاهبــرداران در اینترنت به طور 
خاص هدف قــرار می دهند. برای جلوگیــری از افتادن 
اطاعات شــما به دســت افراد نادرســت، مهم است که 
ترفندهای مورد اســتفاده کاهبرداران اینترنتی را بدانید. 
یکی از محبوب ترین روش ها آن است که در آن مجرمان 
ایمیل هایی را جعل می کنند که بسیار شبیه به ایمیل های 
فروشــگاه های اینترنتی محبوب هســتند. آن ها با دالیل 
خوب و غالباً معتبر، سعی می کنند گیرنده نامه را متقاعد 

کنند تا جزئیات کارت اعتباری خود را ارائه دهد. 

*پیش پرداخت
اگر فروشــگاهی را که با آن سروکار دارید نمی شناسید، 
پیــش پرداخت از طریق حواله بانکی توصیه نمی شــود. 
یک خرده فروش آناین معتبر معموال حداقل یک روش 
پرداخت جایگزین را ارائه می دهد. اگر باز هم می خواهید 
پیش پرداخت داشــته باشید، باید از قبل به طور کامل در 
مورد فروشــنده آناین خود مطلع شــوید و قابل اعتماد 
بودن آنها را بررسی کنید. اطاعات پیشینه شرکت مورد 
نظر و شرایط و ضوابط عمومی موجود در هر وب سایت را 
خوب بخوانید. همچنین بررسی کنید که آدرس و شماره 

تلفن، عاوه بر اطاعات تماس الکترونیکی درج شده باشد. 
مــی توانید از یک موتور جســتجو برای اطــاع از وجود 
هرگونه گزارش منفی در مورد این معامله گر در انجمن ها 

یا وب سایت ها استفاده کنید.

*پرداخت نقدی هنگام تحویل
هنــگام پرداخت نقدی در زمان تحویل، صورتحســاب را 
به صورت نقدی به شــخصی کــه کاال را تحویل می دهد 
پرداخت می کنید. از نقاط مثبت این شــیوه آن است که 
شــما فقط زمانی برای کاال هزینــه پرداخت میکنید که 
واقعاً کاال به شــما تحویل داده شود. از نقاط منفی آن نیز 
می توان به این مورد اشــاره کرد که شــما هزینه بسته را 
بدون بررسی کاالی داخل آن پرداخت می کنید. اگر بعداً 
متوجه اشتباهی شدید، بازپرداخت نسبتاً پیچیده می شود. 
همچنین پرداخت نقدی هنگام تحویل می تواند تا حدودی 
گران تر باشــد، زیرا معموالً عاوه بــر قیمت خرید، هزینه 

تحویل نیز دریافت می شود.

*خرید علی الحساب
در صورت امکان، هنــگام خرید آناین از گزینه خرید در 
حســاب کاربری استفاده کنید. مزیت بزرگ این روش آن 
است که ابتدا کاال را دریافت می کنید و سپس تصمیم می 
گیرید که آیا سفارش انتظارات شما را برآورده می کند یا 
خیر. شما فقط پس از این که کاال رضایت شما را برآورده 

کرد اقدام به پرداخت می کنید.

پرداخــت  *عملکردهــای 
 Google  - عامل  سیســتم 

 Pay، Alipay، Apple Pay
هدف از عملکردهای پرداخت سیستم 
عامل، پرداخت بدون تماس با استفاده 
از ارتباط میــدان نزدیک )NFC( در 
یک صندوق خرده فروشی است. با این 
حال، مشتریان می توانند با استفاده از 
این برنامه از طریق اینترنت نیز اقدام 
به پرداخــت کنند. در هــر دو مورد، 
تراکنش باید توسط مصرف کننده به 
صورت بیومتریک )به عنوان مثال با اثر 
انگشت یا اسکن چهره( یا از طریق رمز 
عبور تلفن هوشمند تأیید شود. در این 
روش فروشندگان هیچ گونه اطاعاتی از مشتری دریافت 

نمی کنند.
توجــه: این روش پرداخت فقط به اندازه ایمنی سیســتم 
عامل گوشی هوشمند شــما ایمن است. اگر با استفاده از 
تلفن همراه خود پرداخت می کنید، همیشــه باید آخرین 

نسخه سیستم عامل را نصب کنید.

*پرداخت از طریق ارائــه دهندگان پرداخت 
اینترنتی

اگــر فکر می کنید وارد کردن جزئیات حســاب یا کارت 
اعتباری خود مســتقیماً در وب سایت یک خرده فروش 
آناین برای شما بسیار خطرناک است، می توانید به جای 
آن از یکــی ازچندین خدمات پرداخت موجود اســتفاده 
کنید. این روش پرداخت مزایای زیر را به شــما ارائه می 
دهــد: اگر در یکــی از ارائه دهندگان سیســتم پرداخت 
حســاب دارید، نیــازی به وارد کردن اطاعات حســاس 
مانند مشخصات بانکی یا شماره کارت اعتباری خود برای 
هر تراکنش جداگانه ندارید.بســته به ارائه دهنده، ممکن 
است الزم باشد ابتدا یک حساب باز کنید. در این فرآیند، 
داده های شــخصی معمول و همچنین اطاعات حســاب 
بانکی یا کارت اعتباری شما درخواست و ذخیره می شوند. 
هنگام ثبت نــام، باید نام کاربری و رمز عبور را نیز تعیین 
کنید. برخــی از ارائه دهندگان امکان اســتفاده از کارت 
اعتباری پیش پرداخت را به عنوان یک سیســتم پرداخت 
ارائه می دهند. اگر یک فروشگاه آناین از یک ارائه دهنده 
سیستم پرداخت پشتیبانی می کند، هنگام انتخاب سیستم 
پرداخت، مستقیماً به وب سایت آنها منتقل می شوید. شما 
در آنجا وارد شــوید و تراکنش را تایید کنید. سپس ارائه 
دهنده سیســتم پرداخت، درخواست را به فروشگاه ارسال 
می کند و مبلغ را از حســاب بانکی یا کارت اعتباری شما 

دریافت می کند.
نکته: حتی حســاب های کاربری با ایــن ارائه دهندگان 
سیســتم پرداخت نمی توانند امنیت مطلــق را تضمین 
کنند. به داده های دسترسی به حساب خود توجه ویژه ای 
داشــته باشید. تراکنش های حساب خود را به طور مرتب 
بررسی کنید، حتی اگردائماً از آن استفاده نمی کنید. اگر 
معامات غیرمنتظره ای پیدا کردیــد، فوراً با ارائه دهنده 

تماس بگیرید.

به  را  خود  حساب  های  تراکنش 
طور مرتب بررســی کنید، حتی 
اگر دائما از آن استفاده نمی کنید. 
اگر معامالت غیرمنتظره ای پیدا 
کردید، فوراً با ارائه دهنده تماس 
در  گیری  تصمیم  از  بگیرید.قبل 
مــورد روش پرداخت، راحتی و 
امنیت را در هــر مورد جداگانه 

ارزیابی کنید. 

4مهرماه  ۱۴۰۱- شماره ۲۹- جدیدخبرنامه داخلی ایران کیش                                                                                                                     



                                                             نگاه به مصاحبه های کاری از زاویه ای دیگر 
                آنچه باید مصاحبه کنندگان در مصاحبه کاری مد نظرداشته باشند

ایران  عمومی  روابــط  نگارش- 
کیش: مصاحبه های کاری یکی از پر 
استرس ترین لحظات برای جویندگان 
شــغل و یا کسانی اســت که به فکر 
جابه جایی و تغییر کار خود هستند، 
شاید پیش از اســتخدام، خیلی از ما 
ایــن که در زمان مصاحبه ها باید چه 
ویژگی هایی داشــت و چه کارهایی 
را انجام داد را بارهــا با خود امتحان 
کرده باشــیم. اینکه در برابر سواالت 
متفاوت چه بگوییم و یا چگونه اعتماد 
به نفس داشته باشیم. برای مصاحبه 
های کاری میبایست هم نکاتی را قبل 
از مصاحبــه و هم نکاتــی را در زمان 

مصاحبه رعایت کرد، مثــا اینکه پیش از مصاحبه 
شغلی درباره شرکت مورد نظر تحقیق کرد، مهارت ها 
را با نیازمندی های شــغل مورد نظر مقایســه کرد و 
پاسخ های سواالت احتمالی را آماده داشت، در زمان 
مصاحبه هم مواردی اســت که باید درنظرداشت به 
عنوان نمونه میبایســت سواالت هوشمندانه پرسید، 
منفعــل و منتظرنبود، مؤدب و موجه بوده و  فرصت 
طلب و خود خواه نباشیم. در مورد نکاتی که پیرامون 
مصاحبه شــونده گفته می شود مطالب بیش از این 

هاست.

*مصاحبه گرها چه باید بکنند 
امــا درعین حال که مصاحبه شــونده ها باید نکاتی 
را رعایــت کنند، مصاحبه گرها نیــز جهت انتخاب 
بهترین افراد در یک جایگاه شــغلی باید به مواردی 
توجه کنند که کمتر در مورد آن ســخن گفته شده 

است.  
مصاحبه های کاری باید دارای قواعد و ویژگی هایی 
باشــند که به مصاحبه شونده حس خوب اعتماد را 
به وجــود آورد. حس خوبی با این مضمون که هیچ 
تبعیضی میان نفرات نیست، کسی به خاطر توصیه 
ها، در اولویت قرار نمی گیرد و اینکه ماک سنجش 
توانایی های افراد اســت نه قضاوت های زودهنگام 
از روی ظاهــر و عقاید شــخصی آنــان.  مصاحبه 
شــونده باید درروز مصاحبه این موضوع را به خوبی 
دریابد کــه توانایی هایش مورد ارزیابی قرار میگیرد 
و نه مســائل حاشــیه ای. البته قاعدتا در مصاحبه 
هــا با توجه به اهمیت ویژگی های شــخصیتی فرد 
و تاثیــرش در نحوه کار کردن، روانشناســی کار و 
روانشناسی شــخصیتی فرد نیز در معرض سنجش 

قرار میگیرد . 
از این رو مصاحبه های اســتخدامی طی دو مرحله 

مصاحبه های تخصصی و عمومی است.
مصاحبــه های تخصصی در بخشــی از شــرکت یا 
ســازمان که جایگاه شــغلی مورد نظر در آن واحد 

قرار دارد صورت می گیرد، مهم ترین مسئله در این 
مصاحبه ها طرح پرســش هایی اســت که مصاحبه 

کننده در آن بتواند بــه خوبی دانش و تخصص فرد 
در آن زمینه شــغلی را محک بزند و بر مبنای آنچه 
که پاســخ داده می شود، تصمیم گیری شود، دراین 
میان مصاحبه گرها با پرهیز از قضاوت، کوته فکری، 
برخورد احساسی، یا شهودی در مورد متقاضیان باید 
اقــدام کنند. اگر مصاحبه کننــده مصاحبه عمیق و 
ژرفی را انجام ندهد، متقاضیان برتر به او و مشــاوره 
و رایزنــی اش اعتماد نخواهند کرد، ارزیابی انگیزه و 
توانایی متقاضی برای انجــام کار نیز از جمله نکاتی 
است که بسیار حائز اهمیت است اینکه فردی انتخاب 
شــود که هم توانایی کار دارد و هم انگیزه انجام کار. 
در مصاحبه های تخصصی معموال باید به این نکات 

توجه شود. 

*مصاحبه های روانشناسی منابع انسانی 
بخش دیگــر اما مصاحبه هایی اســت که در جهت 

ســنجش شــخصیتی مصاحبه 
شــونده است بخشی که معموال 
واحد منابع انسانی سازمان ها و 
شــرکت ها آن را انجام میدهند 
و باید به گونه ای هدایت شــود 
که نشان دهد ویژگی های فرد، 
مناسب برای آن شغل هست یا 
نه. برای ایــن گونه مصاحبه ها 
باید از افراد متخصص در حوزه 
منابع انســانی بهره گیری شود، 
در غیر اینصورت متاسفانه بعضا 
از فرد مصاحبه شونده  سواالتی 
پرسیده می شود که ارتباطی با 
روانشناسی کار و شخص نداشته 

و سایق مصاحبه گر در آن دخیل می شود.
 ســواالت ســلیقه ای مصاحبه کننده از ســویی با 
دلســردی فرد مصاحبه شــونده همراه خواهد شد و 
از سویی دیگر مانع رسیدن به اهداف موردنظر برای 
انتخاب فرد برتر درجهت شغل سازمانی. بسیاری از 
مصاحبه شــونده ها دراین بخش معتقدند پرســش 
هایی از آن ها می شــود که عما ارتباطی با شــغل 
آن ها نداشــته و برخی عقاید شخصی و نامرتبط را 

مطرح می کند.
 این درحالی اســت که اگر مصاحبه، به خصوص نوع 
آزاد آن بــا هدایت و هوشــیارانه مصاحبه گر همراه 
باشــد باعث می شود که مصاحبه شــونده اندیشه 
اش را بــا آزادی و عاقــۀ زیادتری بیــان کند و نه 
عدم اطمینــان. از این رو باید در این بخش حتما از 
مصاحبه کننده های متخصص منابع انسانی استفاده 
شــود وگرنه راه به خطا خواهد رفت. به عبارتی باید 
در واحد منابع انسانی فردی درست سواالتی درست 

از مصاحبه شونده بپرسد.

*آنچه ایران کیش تالش داشته 
 شرکت کارت اعتباری ایران کیش در فرایند جذب 
و استخدام خود تاش داشته تا با درنظر گرفتن این 
موارد ضمن حمایت از سرمایه های انسانی خود افراد 

شایسته را جذب کند.
 بدین رو چه در فرایند مصاحبه های تخصصی و چه 
در مصاحبه های عمومی خود که بخش منابع انسانی 
آن را برعهده دارد با مطرح ساختن سواالت هدفمند 
در جهت انتخاب بهترین گزینه ها و اســتخدام آن 
ها کوشــا بوده و همین طور ضمن جذب، نســبت 
به نگهداشت ســرمایه های انسانی اقدام کرده است 
. این شــرکت تاش می کند ضمن برقراری محیط 
مناسب و فضای صمیمانه بین دوطرف مصاحبه گر و 
مصاحبه شونده، مصاحبه شونده به خوبی نسبت به 
اهداف پرســش ها آگاه شود و بنابراین، امکان درک، 

کشف و دریافت پاسخ های مناسب فراهم شود.

شونده  مصاحبه  که  حال  درعین 
ها باید نکاتــی را رعایت کنند، 
انتخاب  نیز جهت  گرها  مصاحبه 
جایگاه  یک  در  افــراد  بهترین 
شغلی باید به مواردی توجه کنند 
که کمتر در مورد آن سخن گفته 

شده است .  
مصاحبه هــای کاری باید دارای 
که  باشند  هایی  ویژگی  و  قواعد 
به مصاحبه شــونده حس خوب 

اعتماد را تزریق کند.
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کتابماه:

کتاب عادت های انعطاف پذیرعنوان

استفان گایزنویسنده/ مترجم

موضوع

در ایــن کتــاب، خواننده یک چارچوب جامــع برای ایجاد 
عادت هــای انعطاف پذیر پیدا خواهد کرد. مواد انعطاف پذیر، 
قوی تر از مواد سفت و شکننده هستند، زیرا می توانند با فشار 
ســازگار شوند. همین امر در مورد عادات نیز صدق می کند. 
با خواندن این کتاب، هر ترس یا احساس یکنواختی که در 
مورد شکل گیری عادات خود احساس کرده اید از بین خواهد 

رفت، زیرا این سازوکار پویا و هیجان انگیز است.

رهایی خود از فریبکار درون
 آیا تا به حال احســاس کرده اید که توانایی الزم برای 
شــغلی که در آن مشــغول به کار هستید را ندارید؟ 
آیا فکر می کنیــد در یک نقش خانوادگی یا موقعیت 
اجتماعــی خود یک کاهبردار هســتید؟ اگر چنین 
اســت، شما تنها نیســتید. تقریباً ۷0 درصد از مردم 
در برخی مواقع فکر می کنند که یک شــیاد هستند. 
»ســندرم ایمپوســتر« دلیل بروز این حالت ها را در 
افراد توضیح می دهد. پدیده سندرم ایمپوستر در دهه 
۱۹۷0 به عنوان »تردید مداوم در مورد توانایی ها همراه 
با ترس از افشا شدن به عنوان یک کاهبردار علیرغم 
وجود شــواهدی از موفقیت« مطرح شد. در حالی که 
این پدیده می تواند برای هرکسی اتفاق بیفتد، اغلب در 
میان افراد بسیار موفق دیده می شود. این افراد با وجود 
شــواهدی مبنی بر موفقیت، در پذیرش دستاوردها 
و درونــی کردن موفقیت ها مشــکل دارند. این اتفاق 
می تواند منجر به ناهماهنگی شناختی شود، یک تجربه 
بســیار ناراحت کننده که ناشــی از قطع ارتباط بین 
ادراک و واقعیت است. در سندرم ایمپوستر، اگر ارزش 
شخصی شما مبتنی بر منابع بیرونی، مانند دستاوردها 
باشد، امکان دارد یک مکانیسم مقابله کمال گرا برای 
جلوگیری از ترس های ناراحت کننده از شکست ایجاد 
کنید. این مکانیســم کمال گرایی همچنین می تواند 
منجر به رفتارهای اجتنابی شــود که معموالً به دلیل 
ترس از بی کفایتی یا شکست است. این کمال گرایی 
در آمادگــی بیش از حد یا بــه تعویق انداختن ظاهر 
می شــود، زیرا فرد کمال گرا احساس می کند تاش 
آن ها جایگزین ناتوانایی هایشان  است. یک کمال گرا 
همچنین ممکن اســت تا آخرین لحظه از انجام یک 
کار اجتناب کند تا بتواند شکست ها یا موفقیت ها را به 

شانس نسبت دهد. 
سندرم ایمپوستر می تواند منجر به احساساتی شود که 
مدیریت آن ها دشــوار است. حتی می تواند افسردگی 
یا اضطراب را تشــدید کند و بــرای برخی منجر به 
رفتارهای اجتنابی شود. در اینجا چند راه حل وجود 

دارد که می توانید آن ها را امتحان کنید: 
اول: شکست را بپذیرید تا یاد بگیرید. شکست تجربه ای 

است که همه باید داشته باشند.
دوم: به دنبال حمایت باشــید. اگر تجربیات خود را با 
دوستان، خانواده یا همساالن خود به اشتراک بگذارید، 

کمتر احساس تنهایی می کنید. 
سوم: سندرم ایمپوستر اغلب با تشخیص اضطراب یا 
افسردگی همراه است. با یک مشاوره دهنده سامت 

روان صحبت کنید.

روانشناسی
استفان گایز نویسنده، وباگ نویس و کارآفرین بین المللی است که کتاب های پرطرفدارش تاکنون به 2۱ زبان ترجمه شده اند. 
گایز شــهرتش را به واســطه ی ارائه ی استراتژی های کاربردی و طنزآمیز تغییر رفتار در سطح جهانی به دست آورده است. 
او اکنون در نزدیکی دنیای دیزنی، در اورالندوی فلوریدا زندگی می کند. تعدادی از کتاب های او تاکنون به زبان فارسی نیز 
ترجمه شده اند. گایز نویسنده ی کتاب های مشــهوری از جمله خرده عادت ها )20۱۶(، چگونه کمال گرا نباشیم )20۱۵( و 

عادت های انعطاف پذیر )20۱۹( است.
استفان گایز در کتاب عادت های انعطاف پذیر، توضیح می دهد که هیچ دو روزی شبیه به هم نیستند. ما با انعطاف پذیر کردن 
عادات خود، می توانیم کنترل هرروزه ی زندگی منحصربه  فرد خود را در دست بگیریم. اگرچه همچنان از اتفاقات جنون آمیز 
زندگی شــگفت زده خواهیم شد، اما با انعطاف پذیر کردن عادت های خود، دیگر برای آن ها ناآماده نخواهیم بود. عادت های 
انعطاف پذیر برای هر موقعیتی پاسخی خواهند داشت و بهانه ها را به طور طبیعی از بین خواهند برد. گایز ادعا می کند که 
اگــر عادات معمولی را یک چکش در نظر بگیریم، عادت های انعطاف پذیر گاراژ پدربزرگمان خواهند بود، مکانی جادویی با 

ابزاری برای هر نیاز.

📕

📡

این هدفون  ضربان قلب شما را کنترل می کند 
برند صوتــی Anker's Soundcore محصوالت جدیدی 
را معرفــی کرده اســت؛ از جمله آنها می تــوان به هدفون 
Liberty اشــاره کرد که می تواند ضربان قلب شما را اندازه 
گیری کند. سنســور ضربان قلب در ایرباد سمت راست قرار 
دارد، بنابراین برای استفاده از این ویژگی باید آن را در گوش 
خــود قرار دهید. هنگامی که هدفــون در حال اندازه گیری 
ســطح اکسیژن خون شما اســت، نور قرمز ساطع می کند. 
عاوه بر این ها  Soundcoreمیگوید این هدفون همچنین 

توانایی آنرا دارد تا عملکرد صوتی فضایی را بســته به اینکه در حال تماشای فیلم یا گوش دادن به موسیقی هستید تنظیم 
کند. همچنین Liberty  قابلیت حذف نویز و صدای شخصی سازی شده را ارائه می دهد.

رونمایی از جدیدترین تاکسی پرنده 
Wisk Aero از نسل ششم تاکسی هوایی نیمه خودران 
خــود رونمایی کرد. به گفتــه Wisk، این هواپیما چهار 
صندلی دارد و می تواند بین ۱3۸ مایل در ساعت در ارتفاع 
2۵00 تــا ۴000 فوتی از ســطح زمین حرکت کند. این 
تاکســی یک هواپیما با طراحی ۱2 ملخه است که دارای 
واحدهای پیشران کج در جلو و واحدهای ثابت عقب برای 
باال بردن است. طبق بیانیه مطبوعاتی، این دستگاه تا ۹0 
مایل برد دارد و کنترل و مدیریت انرژی را نسبت به نسخه 

های قبلی بهبود بخشیده است.
این شــرکت همچنین بر فنــاوری خودمختار تاکید کرد و 
گفت که آنها معتقدند که این هواپیما "کلید" حرکت هوایی اســت. برای این منظور، هدف آنها ایجاد حسگرهای بهبود یافته 
برای شناسایی و اجتناب از موانع، همراه با »نظارت چند وسیله نقلیه است که نظارت انسان بر هر پرواز را فراهم می کند« و در 
صورت نیاز می توانند کنترل را در دست بگیرند.این وسیله نقلیه جدید کاندیدای دریافت گواهینامه FAA است که به آن امکان 
می دهد مسافران را در ایاالت متحده پرواز دهد. با این حال، به دست آوردن آن تکه کاغذ مورد عاقه حتی برای شرکت های 

سازنده هواپیما مانند بوئینگ که از طرح های استاندارد هواپیما استفاده می کنند، کار سختی است.

تکنولوژی
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مهر  ماه ۱۴۰۱

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

                صفر تا صد »رمزریال«؛ آیارمز ریال می تواند جایگزین بیت کوین شود؟
✍��نگارش - روابط عمومی ایران 
کیش :  اوایل پاییز ســال گذشته بود که 
مسئوالن در خصوص برنامه راه اندازی رمز 
ارز ملــی بر پایه ریال صحبــت کردند؛ بر 
این اســاس رئیس کل بانک مرکزی اعام 
کرد که زیرساخت ها و دستورالعمل های 
الزم برای راه اندازی این رمز ارز به صورت 

آزمایشی آماده شده است.
رمز ریال بانک مرکزی از ۱۴ شهریورماه به 
صورت پیش آزمایشی و با مبلغ ۱ میلیارد 
تومان رسماً منتشر شــد. این رمز ارز هم 
اکنون در اختیار تعــداد محدودی از افراد 
قرار دارد و بــرای آنان امکان خرید کاال از 

برخی فروشگاه ها فراهم شده است.
رمز ریــال ارز دیجیتال بانک مرکزی ایران 
اســت و پول نقد الکترونیکی محسوب می 

شود. این ارز در واقع نسخه الکترونیکی ریال است و ارزش 
آن نیز به ریال کاغذی سنتی موجود بستگی دارد.

درواقع رمزارز ریال در راســتای هوشمندسازی پول ملی 
انجام شــده و بنا به گفته رئیس کل بانک مرکزی همانند 
سایر رمزارز ها چون بیت کوین و اتریوم دارای نوسان نیست 
و ارزش آن به اســکناس ریال وابستگی دارد. این رمز ارز 
از سوی بانک مرکزی فقط قابل استخراج است و اشخاص 

حقیقی و عادی نمی توانند آنرا استخراج کنند.

*مزایای رمز ارز ریال
کشــور هایی مانند چین و ونزوئا هم رمزارز ملی خود را 
رونمایی و وارد نظام اقتصادی خود کرده اند؛ لذا راه اندازی 
رمز ارز ریال منجر به شــناخت بیشــتر بــازار رمزارز ها 
می شود و قانونگذاری و سیاستگذاری در حوزه اقتصادی و 
تسهیل گری مالی را آسان تر می سازد. از سوی دیگر رمزارز 
ریال هزینه های انتشــار و چاپ اسکناس را کم می کند. 
همچنین با کاهش ســرعت گردش پــول حتی در زمینه 

مهار تورم اثرگذار است.
رمــزارز ریال به اشــخاص حقیقی و حقوقــی این امکان 
را می دهد تا به طور مســتقیم با افتتاح حســاب در بانک 
مرکــزی که نهادی امن تــر از بانک های تجاری خصوصی 
است، در ازای واریزی و سپرده ریالی، ارز دیجیتال دریافت 
کننــد. همچنین رمزارز ریال مکمل پول نقد اســت و در 
کنار سایر ابزار های پرداخت فعال خواهد شد و به افزایش 
ســرعت مبادالت پولی کمک خواهد کرد. از سوی دیگر 
تراکنش های مبتنی بر رمزارز ریال بافاصله و در کســری 

از ثانیه انجام می شود.
بنابراین، ریال دیجیتال، مکمل پول نقد است و نه جایگزین 
آن و در کنار ســایر ابزارهای پرداخت روزمره مانند کارت 

بانکی، اینترنت بانک و همراه بانک فعال خواهد شد.
رمزارز ریال با افزایش سرعت مبادالت پولی باعث می شود 
اصل و ذات پول به صورت الکترونیکی منتقل شود و نیاز 
به تسویه بین بانکی را رفع میکند. بنابراین، تراکنش های 
مبتنــی بر رمز ریال بافاصله انجام می شــود و دریافت و 

پرداخت وجوه در کسری از ثانیه ممکن خواهد شد.

*چرایی عرضه رمز ریال
اراده دولت برای پذیــرش فناوری باک چین انگیزه های 
مختلفی دارد کــه دور زدن تحریم ها یکــی از مهم ترین 
آن هاســت. کشــورهایی مانند ایران و روســیه که تحت 
تحریم ها قرار دارند، در توسعه ارزهای دیجیتال با سرعت 
زیــادی پیش می روند. روســیه نیز اخیــراً اعام کرد که 
برنامه های راه اندازی آزمایشی CBDC  خود را برای آوریل 
2023 تسریع می کند. درواقع ارزهای دیجیتال فرا مرزی 
مسیرهای جایگزینی را برای کشورهای کنار گذاشته شده 
از سوئیفتSWIFT  فراهم می کنند. چین نیز مدتی است 
که رمــز ارز یوان را به صورت آزمایشــی راه اندازی کرده 

است. 

*رمز ارز بانک مرکزی ایران چیست؟
CBDC مخفف عبــارت ارز دیجیتال بانک مرکزی و نوع 
جدیدی از ارز اســت که دولت های سراسر جهان در حال 
آزمایش آن هســتند. چیزی که CBDC را از ارزهای رایج 
متمایــز می کند این اســت که به افزایــش بالقوه کارایی 

پرداخت و کاهش هزینه ها منجر خواهد 
شد.

رمز ارز بانک مرکــزی هنوز در مراحل 
اولیه توســعه خود به سر می برد. بیشتر 
کشــورها مانند ایاالت متحــده با دالر 
دیجیتال خود هنوز در حال بررسی این 
ایده هســتند. البته چند کشور پیشرو 
ازجمله چین با یــوان دیجیتال خود و 
کره جنوبی، قبًا یک نســخه آزمایشی 
راه انــدازی کرده اند. اما یک CBDC در 
مقیاس بزرگ هنوز مستقر نشده است.

کشور ونزوئا نیز در این زمینه پیشگام 
بــود و در ســال 20۱۸ از ارز دیجیتال 
خود به نام پترو رونمایی کرد. بااین حال، 
پترو مشــکاتی دارد و توســط تعداد 
بسیار کمی از ونزوئایی ها مورد استفاده 
قرار می گیرد. رمز ریال ایران نیز یک CBDC محســوب 
می شــود که بر روی فناوری باکچین عرضه خواهد شد. 
فناوری باکچین به افراد اجــازه می دهد که یک کپی از 
تاریخچه تراکنش ها در یک دفتر کل توزیع شده نگه دارند 

تا توسط یک نهاد واحد کنترل نشوند.

*رمز ریال چه تفاوتی با دیگر ارز های دیجیتال 
دارد؟

براســاس گفته رئیس بانک مرکزی، رمزریال توسط بانک 
مرکزی منتشــر و هم چنین پشــتیبانی می شود. از این 
جهــت یکی از تفاوت های اصلی ایــن رمز ارز با دیگر رمز 
ارز ها تمرکز زدایی می باشد. به نحوی که بیشتر رمز ارزها 
بر غیرمتمرکز بودن استوار می باشند اما رمز ریال متمرکز 
است و توســط بانک مرکزی کشور پشــتیبانی می شود. 
وجود تمرکز در رمز ارز ریال می تواند ســودمند باشد چرا 
کــه به این صورت قیمت آن ثابت  مــی ماند و از امنیت 
بیشــتری برخوردار خواهد بود. یکــی دیگر از تفاوت های 
رمزریــال با دیگر رمزارزها،  قدرت نقد شــوندگی این ارز 
می باشــد. یعنی شما می توانید بسیار راحت تر و سریعتر 
با استفاده از زیرساخت های مشخص شده، رمزریال را نقد 

و تبدیل کنید.

*سرمایه گذاری روی»رمز ریال«
یکــی از اصلی تریــن کاربردهــای ارزهــای دیجیتال، 
سرمایه گذاری اســت. نکته ی مهم این است که اگر رمز 
ریال را به عنوان یک ارز دیجیتال قبول کنیم، آیا سرمایه 
گذاری روی آن منطقی می باشــد؟ براساس اعام بانک 
مرکزی ایران ،  این رمزارز نماینده اســکناس فیزیکی ریال 
می باشــد که در فضای دیجیتال مورد اســتفاده قرار می 
گیرد و پشــتوانه آن هم ریال اســت. بنابراین، با توجه به 
نوســانات ریال و ارزش جهانی آن، می توان استنباط کرد  
که کاربرد رمزارزریال تنها به خرید و پرداخت کاال محدود 

می گردد.

رمزارز ریال هزینه های انتشــار 
را کم می کند.  و چاپ اسکناس 
همچنین با کاهش سرعت گردش 
پول حتــی در زمینه مهار تورم 

اثرگذار است.
نقد  پول  مکمل  دیجیتال،  ریال   
است و نه جایگزین آن و در کنار 
روزمره  پرداخت  ابزارهای  سایر 
مانند کارت بانکی، اینترنت بانک 

و همراه بانک فعال خواهد شد.


