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شــرکت 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 جمهورکشــور، معاون علمی فنــاوری رئیس 
جمهور، وزرای صمت و اقتصــاد و جمعی از مقامات 
عالی، مدیران ارشــد و فعاالن اقتصادی بخش صنعت 
و معــدن و تجارت در محــل 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 و از پیمان منعم طبری به 
عنوان مدیر عامل این شرکت قدردانی شد. این شرکت 
به دلیــل 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 شــرکت 
درشــورای عالی انفورماتیک در زمینه تولید نرم افزار، 
تعداد گواهینامه های استانداردبین المللی دریافتی در 
حوزه تولید نرم افزار، کسب 10 رتبه پایه1 از امور نظام 

فنــی واجرائی ســازمان 
بودجه، کســب  و  برنامه 
ایزوهای  و  اســتانداردها 
این  ...حائــز  مربوطــه و 
است  گفتنی  شد.  عنوان 
برتر  معرفی واحــد های 
افزار  نــرم  صنعت  حوزه 
واحدهای  بخــش  در دو 
نمونــه صنعتی تولید نرم 
نرم  پیشکســوت  و  افزار 
افزارانجام گرفت که ایران 
از دو شرکت  کیش یکی 
برتــر در واحدهای نمونه 
افزار کشــور  نرم  صنعت 

شد. الزم به ذکر است شرکت های مختلف کشور در 
صنایع مختلفی مانند ماشین آالت و تجهیزات تولید، 
تجهیرات برقی و الکترونیک ، کشــاورزی، نرم افزار، 
تجهیزات پزشــکی و آزمایشگاهی، نساجی و پوشاک، 

غذا و دارو، صنایع چوب، لوازم خانگی ، ورزشی، ریلی 
،دریایی، معدنی، اکتشــافی و .... به عنوان واحد های 
نمونه شــناخته و از آن هــا در حضور وزرای صمت و 

اقتصاد تقدیر به عمل آمد.  

     ایران کیش واحد برتر در گروه صنایع نرم افزارکشور 

جشــنواره بزرگ بانــک تجارت ویژه اصنــاف، از ابتدای تیر 
ماه تا پایان شــهریور 1۴01 با ســه جایزه کمک هزینه سفر 

هیجان انگیز و هزاران جایزه ارزنده دیگر برگزار می شود.
این جشنواره بزرگ ویژه مشــتریان بخش اصناف و پرسنل 

بانک، در سراسر کشور آغاز شد.
مشتریان بخش اصناف برای شرکت در قرعه کشی جایزه ویژه 
سفر هیجان انگیز باید 1000 امتیاز و برای ورود به قرعه کشی 
سایر جوایز ارزنده این جشــنواره حداقل ۲00 امتیاز کسب 
کنند.افتتاح حســاب 10 امتیاز، داشتن حداقل 10 تراکنش 

کارتخوان فروشــگاهی در ماه ۲0 امتیاز، انجام دست کم پنج تراکنش همراه بانک ۲0 
امتیاز و ماهانه پنج تراکنش اینترنت بانک 10 امتیاز، مشــتریان دارای دسته چک ۳0 
امتیاز، هر یک میلیون ریال میانگین موجودی حساب متصل به کارتخوان فروشگاهی 

دو امتیاز و هر پنج میلیون ریال تراکنش خرید کارتخوان 
فروشگاهی یک امتیاز را برای مشتریان در بر خواهد داشت.

تمامی واحدهای صنفی فعال کشــور در گروه های تولید، 
توزیعی و خدمات و رســته های گوناگون آن ها که مشتری 
بانک تجارت به شمار می روند می توانند با افزایش امتیاز از 
روش های فوق شانس خود را برای بهره مندی از جوایز این 

جشنواره افزایش دهند.
مشتریان بانک و همکاران می توانند برای اطالع از جزئیات 
طرح و کســب اطالعات تکمیلی به پایگاه اینترنتی بانک 
تجــارت مراجعه کرده و یا از طریق برقراری تماس با مرکز ارتباط مشــتریان بانک به 
شــماره 1۵۵۴ و مرکز ارتباط با مشــتریان ایران کیش به شماره 1۶۶۸ کسب اطالع 

کنند.

                                           »جشنواره اصناف بانک تجارت« آغاز شد

مشــاور وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با اجرای طرح 
نصب کارتخوان های هوشــمند در نانوایی ها از 7 میلیون 
تراکنــش نانوایی ها تاکنون ۶.۲ میلیــون تراکنش تحت 

پوشش سامانه هوشمند قرار گرفت.
محمد جالل در مورد نصب کارتخوان های هوشــمند در 
نانوایی ها و مزیت های این کارتخوان های هوشــمند اظهار 
داشــت: با نصب این کارتخوان هــا حجم آردی که تبدیل 
به نان شــده و به مردم فروخته می شــود، به راحتی قابل 
مشاهده است و کاهش هایی در مقدار مصرف آرد نانوایی ها 
که تبدیل به نان می شــود، مشــاهده شده است، اما برای 
صرفه جویی کل در سراســر کشور نیاز به داد ه های جدید 

دارد که هنوز جمع بندی نشده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکــداری الکترونیک وی افزود: 
بعد از تکمیل نصب کارتخوان های هوشــمند در سراســر 

کشــور، فاز دوم اجرای طرح هوشمندســازی یارانه نان با 
نظر رئیس جمهور و مصوبه دولت و بعد از اســتقرار کامل 

زیرساخت ها اجرایی خواهد شد.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در طرح هوشمندسازی 
نان گفــت: در حال حاضــر طرح نصــب کارتخوان های 
هوشــمند نان در سراسر کشــور اجرا شده و از نظر تعداد 
تراکنش های فروش نان بر مبنای کارتخوان هوشــمند با 
توجه به ارقامی که در گذشــته به صورت متعارف وجود 
داشــت، از حدود 7 میلیون تراکنــش روزانه نانوایی های 
سراسر کشــور تاکنون ۶.۲ میلیون تراکنش معادل حدود 
۸7 درصد تحت پوشــش کارتخوان های هوشــمند قرار 
گرفته است.جالل در مورد اینکه آیا کارتخوان های قدیمی 
نانوایی ها جمع شــده اســت، افزود: نیازی به جمع آوری 
کارتخوان های متعارف و قدیمی نیست و پیشنهاد می شود 

نانوایی ها آن را حفظ کنند، چون در شــرایطی که ممکن 
است سامانه ها قطع شود، از آن کارتخون ها برای راه اندازی 
کار مردم اســتفاده می شــود.وی بیان کــرد: تا حدی که 
ظرفیت تولید داخل اجازه می دهد و قطعاتی که در داخل 
کشــور تولید نمی شود و به وسیله واردات تأمین می شود، 
به  وســیله بانک عامل این دستگاه های هوشمند از داخل 
کشــور خریداری می شــود.جالل همچنین اظهار داشت: 
اســتفاده از کارتخوان های هوشمند، زنجیره تأمین گندم 
و تبدیــل به آرد و نان را شــفاف می کنــد و پروتکل های 
بهداشتی هم به این وسیله در نانوایی ها رعایت می شود. از 
بابت مردم تغییــری در قیمت نان یا وزن چانه خمیر نان 
اتفاقی نیفتاده اما از بابت نانوایی ها به تعداد نان هایی که از 
طریق دستگاه های هوشمند به مردم فروخته اند، درصدی 

مابه التفاوت در هر شب دریافت می کنند.

                                   هوشمندسازی %۸۷ تراکنش های نانوایی ها

2تیر ماه  ۱۴۰۱- شماره ۲۶- جدیدخبرنامه داخلی ایران کیش                                                                                                                     



                          همه ی آنچه باید درباره ی استاندارد »EMV« بدانیم

✍�� ترجمــه و تحقیق-روابط عمومی ایران 
کیش : به احتمال  زیاد با اســتاندارد »EMV« آشنایی 
دارید اما ممکن است متوجه نشوید که این فناوری به چه 
میزان ایمنی کارت های اعتباری شــما را ارتقا می بخشد. 
درابتــدا باید گفت که کارت هــای EMV دارای پردازش 
پرداخت پیشرفته هســتند و قابلیت آن را دارند تا امکان 
کالهبرداری را تا حد زیــادی کاهش دهند. در حالی که 
تراشــه کارت اعتباری یک گلوله نقــره ای برای مبارزه با 
کالهبرداری نیست، اما ایمنی بیشــتری را برای کاربران 

فراهم می کند.
»EMV« نشــان دهنده اســتاندارد جهانی بــرای انجام 
 )POS( تراکنش های کارت اعتباری در مکان های فیزیکی
 »EMV« و به صورت مجازی است. کارت اعتباری تراشه
کالهبرداری را تا حد زیــادی کاهش می دهد و خرید در 
فروشگاه را سرعت می بخشد. »EMV« مخفف سیستم های 
پرداخت Europay، Mastercard ، Visa اســت. این 
سه شرکت مسئول استفاده از کارت »EMV« با تراشه و 
پین یا تراشه فعال هســتند »EMV« در دهه 1۹۹0 در 
اروپا توســعه یافت زیرا مجوز کارت برای صادرکنندگان 
 »EMV« کارت اروپایی بســیار گران بــود. در حالی که
تراشــه کالهبرداری مربوط به برخی از فعالیت های کارت 
اعتباری را کاهش داده است، در محافظت از تراکنش های 

کارت اعتباری محدودیت دارد. 
پایانه های پوز کــه اســتانداردهای »EMV« را برآورده 
می کنند، بیشــتراز دارنده کارت می خواهند به جای ارائه 
یک امضا، از یک شماره شناسایی شخصی )PIN( استفاده 
 EMV کند، که یک الیه امنیتی اضافه می کند. کارت های
همچنیــن حاوی یک تراشــه مدار مجتمع هســتند که 
هــر تراکنش را به طور متفاوتــی رمزگذاری می کند. اگر 
مجرمی داده های تراکنش کارت تراشــه را رهگیری کند، 
نمی توانــد از داده ها برای خرید دیگری اســتفاده کند. از 
لحــاظ تاریخی، کارت های اعتبــاری و نقدی فقط از یک 
نوار مغناطیســی برای مدیریت داده هــای دارنده کارت 
اســتفاده می کردند. دارنده کارت پس از خرید، رسیدی 
را امضا می کرد. این سیســتم ســطح باالیی از امنیت را 
فراهــم نمی کند، زیرا می توان یک امضا جعل کرد و ثابت 
شده اســت که نوار مغناطیسی نسبتاً آسان هک می شود 
و اطالعــات خصوصی دارنده کارت را برای مجرمان فاش 

می کند.
در دهه 1۹۹0، شرکت ها شــروع به توسعه راه حل های 
مبتنی بر تراشه برای رسیدگی به مشکل تقلب در کارت 
اعتبــاری و پرداخت در بین دارنــدگان کارت کردند. با 
این حــال، تنوع گســترده فناوری های مورد اســتفاده، 
مشــکالتی را در قابلیت همکاری ایجاد کرد که هم برای 
مصرف کنندگان و هم برای مشــاغل چالش برانگیز بود. 
نتیجه این بود که با وجود در دســترس بودن تراشه های 
ایمن تــر، فناوری نــوار مغناطیســی کم تأثیرترهمچنان 

گسترده بود. 
از  .EMVCo در ســال 1۹۹۹ مجموعــه ای  تشــکیل 
اســتانداردها و مشــخصات یکنواخت را برای استفاده از 
تراشــه ها در کارت ها و پرداخت ها ارائه کرد که در نهایت 
به این اقدام امن تر اجازه داد. تراشه »EMV« و مجموعه 

اســتانداردهای جدیــد آن کــه 
برای کاهــش تقلب در تنظیمات 
خرده فروشی طراحی شده است، 
جعل کارت یــا جعل تراکنش را 

تقریباً غیرممکن می کند.
ایــاالت  کارت  صادرکننــدگان 
متحده خیلی دیرتر به مشخصات 
و  نکردنــد  رجــوع   »EMV«
اکتبر  اولیه  مهلت  صادرکنندگان 
۲01۵ را بــرای بازرگانان تعیین 
کردند تا بــه فناوری جدید روی 
آورند. شــیوع نقــض اطالعات با 
مشــخصات باال و افزایش سرقت 

هویــت در نهایــت باعــث شــد 
صادرکنندگان ایاالت متحده به ســمت »EMV« حرکت 

کنند.

*چرا کارت های »EMV« ایمن تر هستند؟ 
 EMV تراکنش های ارائه کارت که شــامل فناوری تراشه
اســت، کپی کردن اطالعات را برای کالهبرداران دشــوار 
می کند. در حالی که تراشــه های کارت های EMV داده ها 
 Magstripe را رمزگذاری و ایمــن می کنند، کارت های
قدیمی تر داده های ثابت را روی نوارهای مغناطیسی خود 

حمل می کنند.

 NFC و EMV*
فنــاوریNFC اجــازه می دهد تا داده های کارت توســط 
دســتگاه های پردازش پرداخت بدون تماس خوانده شود. 

در حالــی که NFC اغلب به پرداخت های تلفنی )پردازش 
بدون تماس( مربوط می شود، »EMV« اغلب با کارت های 
تراشه شــده مرتبط اســت. با این حال، هر دو فناوری را 
می توان در هر دو وضعیت پرداخت اســتفاده کرد. تراشه 
NFC در تلفن همراه می تواند برای پردازش کارت تراشــه 
بدون تماس اســتفاده شــود. رمزگذاری کــه از جزئیات 
پرداخت برای تراکنش هــای »EMV« و NFC محافظت 

می کند، یک استاندارد EMV نیز هست.

امروزه می توانیــد از پایانه های پرداختی اســتفاده کنید 
کــه پرداخت هــای NFC و EMV را می پذیرند. برخی از 
ماشــین ها فقط پرداخت های NFC یــا EMV را دریافت 

می کنند.
هــر دو پرداخــت EMV و NFC رمزگــذاری شــده اند، 
بنابراین از کارت های نوار مغناطیســی ایمن تر هستند. با 
این حال، فقط کارت های EMV مشمول تغییر مسئولیت 

کالهبرداری هستند که در اکتبر ۲01۵ قانونی شد.
برای پذیرش کارت های تراشه EMV، باید یک کارتخوان 
تراشه EMV برای پردازش پرداخت خریداری کنید. انجام 
این کار باعث می شــود کسب و کار شما با EMV سازگار 

باشد.

*استاندارد»EMV« در ایران
بانک مرکزی ایران در سال ۸۳ موضوع کارت های هوشمند 
را در دســتور کار خود قرار داد و آیین نامه ای درخصوص 
اســتاندارد EMV برای این کارت ها تصویب و ابالغ کرد. 
به موجب آیین نامه یاد شــده کلیه کارت های هوشمندی 
که مورد اســتفاده قرار خواهند گرفت باید منحصرا دارای 
استاندارد EMV ۴ )۲000( باشند و در همین راستا یک 

مرجع ذی صالح بین المللی استاندارد آن ها را تایید کند.
کارت های بانکی ایران در حال حاضر اکثرا مغناطیســی و 
قابل جعل شدن هستند. ســاختارهای پرداخت در ایران 
به گونه ای است که مشــتریان رمز را به فروشنده ها اعالم 
می کنند و این اشکال کار است و فروشنده یا یک شخص 
ثالث با کپی کردن و دانســتن رمز می تواند اقدام به هک 
کند. به همین دلیل بانک مرکزی در راستای نقشه راه خود 
پــروژه ای به نام »حرکت به ســمت EMV« یا کارت های 
تراشه دار را تعریف کرد.در شهریورماه 1۴00 نخستین بار 
از عملیات پرداخت غیرتماســی کهربا، با عنوان پرداخت 
غیرتماسی NFC مبتنی بر استاندارد EMV رونمایی شد. 
این پروژه با همکاری بانک مرکزی، بانک صادرات، شرکت 
کارت اعتباری ایران کیش و شــرکت خدمات انفورماتیک 
اجرایی شــد.از مزایای این پروژه می تــوان به عدم نیاز به 
حمل کارت، پرداخت سریع و امن، عدم امکان کپی برداری 
از کارت، پرداخت بدون تماس فیزیکی و استفاده از تلفن 
همراه به جای کارت بانکی اشاره کرد.استفاده از این روش 
شرایط به مراتب امن تری را در پرداخت فراهم کرده است.

بانک مرکــزی ایران در ســال ۸۳ 
را  موضــوع کارت هــای هوشــمند 
در دســتور کار خــود قــرار داد و 
آیین نامــه ای درخصوص اســتاندارد 
EMV برای ایــن کارت ها تصویب و 
ابــالغ کرد. به موجــب آیین نامه یاد 
شده کلیه کارت های هوشمندی که 
مورد استفاده قرار خواهند گرفت باید 
منحصرا دارای استاندارد EMVباشند 
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                                                    گفتگو با بازیگر ایران کیشی سریال »آقای قاضی«
                      می توانیم با هنرمندان ایران کیشی تیم تئاتر تشکیل دهیم

در  فراخوان  دادن  بــا  توان  می 
زمینه تئاتر یــک تیم تئاتر در 
یعنی  باشیم.  داشته  کیش  ایران 
مثل تیم فوتســالی که تشکیل 
شــده می توانیم یک تیم تئاتر 
کنیم.  ایران کیش هم درســت 
اما ضرورت این موضوع اطمینان 
به  باید  که  است  سازمانی  درون 

هنر داشته باشیم 

ادامه در صفحه بعد 

"آقای قاضی"عنوان ســریالی است با اپیزودهای متفاوت 
که  از شبکه ۲ ســیما، پنجشنبه و جمعه شب ها ساعت 
۲۲:۳0 پخش می شــود و تکرارهای آن هفت صبح و سه 
بعــد از ظهر روز بعد از پخش اولیه اســت. هر اپیزود یک 
داســتان دارد . داستان ها براســاس واقعیت است اما در 
چارچوب فضای هنری، بازیگران در آن نقش ایفا میکنند. 
در یکی از اپیزودهای این ســریال، ایران کیشی ها چهره 
آشنایی را می بینند که در نقش یک مخترع که اختراعش 
به نوعی سرقت شــده و او تالش دارد از مراجع قضایی و 
طرح شکایت حق اختراع خود را بازستاند ظاهر شده. نام 
این چهره آشــنا اکبر حیاتی اســت کسی که از سال ۹۴ 
تا به امــروز در مرکز تماس ایران کیش مشــغول به کار 
اســت، تقریبا از همین زمان در تئاترهای مختلفی نقش 
بازی کرده از جمله تئاتر "براساس دوشس ملفی" با بازی 
باران کوثری و رضا بهبودی و حاال هم که این ایفای نقش 
تلویزیونی. به سراغ این بازیگر ایران کیشی می رویم و در 

مورد فعالیت های هنری اش می پرسیم. 

*از فعالیت های هنری تان بگویید، از چه زمانی 
وارد عرصه تئاتر و بازیگری شدید؟

به طور جدی در سال ۹۳ با ورودم به کالس های بازیگری 
امین تارخ کار تئاتر را آغاز کردم. بعد از آن با اساتید دیگر 
آشــنا شــدم و در کارهای تئاتری مختلفی حضور یافتم. 
اولین کار تئاتر حرفه ای خود را در سال ۹۴ با کارگردانی 
آقــای رضایی راد و تهیه کنندگی و بازیگری باران کوثری 
انجام دادم . تئاتری که تجربه بسیار خوبی برای من بود و 

من را با دنیای بازیگری حرفه ای آشنا کرد. 

*نام تئاتر چه بود؟
"بر اســاس دوشــس ملفی".  به عنوان اولین کار تئاتری 
برای من بسیار مثبت بود در همان جا ارتباطات بیشتری 

برقرار شد . 

*بعد از بازی با باران کوثری دراین تئاتر فرصت 
چه کارهای دیگری پیدا کردید؟

بیشــتر از 10 تئاتر کافه ای کار کردم. نمایشنامه خوانی 
هایم آنقدر بوده که شمارش را نمیدانم. دوسه سالی است 
که وارد کار تصویر شدم اما ورود به کار تصویر برای تئاتری 
ها ســختی ها ی خاص خــودش را دارد. یکی از تفاوت 
های تئاتر با سینما و تلویزیون این است که در تئاتر قاب 
مشخصی ندارید و راحتتر می توانید حرکت و بازی کنید 

اما در تصویر،  شما محدود در قاب ها هستید.  

*از" آقای قاضی" و بازی در آن بگویید؟
حضورم در آن را مدیون کیومرث مرادی هســتم استادی 
که ۴- ۵ سال پیش در کنار او دوره های تئاتر و بازیگری 
را گذراندم ایشــان تحصیالت خــود را در زمینه تئاتر در 
آمریکا گذرانده اســت و باعث و بانی معرفی من در سریال 
"آقای قاضی"بود. فیلمبرداری آقای قاضی هم در ســال 
گذشته انجام گرفت. نقش من هم در ابتدا اینی که دیدید 
نبود، من جایگزین بازیگری شدم که کرونا گرفت. نقش به 

من رسید و خدارا شکر توانستم از عهده آن بربیایم. 
هر قسمت آقای قاضی دو اپیزود دارد که ما  دانش آموخته 
های کالس آقای مــرادی هر کدام یک نقش گرفتیم من 

هم  در یک اپیزورد بازی کردم. 

*کار تازه ای هم هســت که در آن مشــغول 

باشید؟
 در حال حاضر خیر.آنقدر هزینه 
تئاتر  برای  های ســالن گرفتن 
سنگین اســت که حضور در آن 
ها بعضــا بدون اسپانســر مهیا 
نمیشــود و تهیه کننــده توان 

پرداخت هزینه ها را ندارد . 

به چشم یک  به حال  *تا 
کردید  تئاترنگاه  به  شغل 
نقش  اینگونه  صرفــا  یا 
آفرینی هــا یک کار دلی 

برایتان است؟
بازیگری  عاشــقان  مــا  همــه 

میخواهیم به چشــم یک شــغل به تئاتر نگاه کنیم . اما 
در کشــورما هنرپیشه یعنی کســی که پیشه خود را هنر 
انتخــاب کند تا از آن در آمد کســب کنــد وجود ندارد، 
هنرپیشه نداریم، بازیگری داریم. بازیگری هم  بیشتر یک 
کار دلی اســت. فقط سلبریتی ها از این کار درآمد کسب 
می کنند وگرنه بازیگــران تئاتر درآمدی ندارند. خیلی از 
اساتید تئاتر ما در حال حاضر یک خانه یا حتی ماشین از 
خودشــان ندارند و دلی کار می کنند. ماهم برای اینکه از 
قافله عقب نمانیم و بخواهیم هم در آمد داشــته باشیم و 
هم از کار هنری دور نباشیم  و دنبال عشقمان برویم یک 
شــغل اصلی داریم اکثر ما کار اداری داریم و بخش دیگر 

وقــت را به تئاتر می گذرانیم . بســیاری از بازیگران تئاتر 
شغل اصلی شان رانندگی اسنپ است. 

*ایران کیش چه قدر فرصت حضور در نمایشها 
و بازیگری را برای شما فراهم کرد؟ 

از ســال ۹۴ که به ایران کیش آمدم تمرینات تئاتر دوشز 
ملفــی را انجام می دادم، در آن زمــان هم به من خیلی 
لطف شــد ساعت کاری من 10 صبح تا ۶ بعد از ظهر بود 
از آن طرف تمرین های من ۳ بعد از ظهر شــروع می شد 
آن موقع هم خانم یادگاری مدیریت فعلی که ســوپروایزر 
بودند شیفت من را جا به جا می کرد، تا بتوانم در تمرینها 
باشــم اگر مرخصی می خواستم به من داده می شد تا به 
تئاتر برسم و با توجه به اینکه تهیه کننده و بازیگر تئاتری 
که در آن حضور داشــتم باران کوثری بود، تالش شرکت 
ایران کیش برای حضور من در این تاتر بسیار به من کمک 

کرد و تجربه خیلی خوبی برای من شــد . همین االن هم 
همکاری ایران کیش با من همینطور اســت تا می توانند 
شــیفت ها و زمان را طوری میچینند که به فعالیت های 
هنری ام نیز برسم ، از طرفی بچه های مرکز تماس و هم 

مدیریت آن همیشه مشوق من بوده اند . 

*چه صحبتی با سایر ایران کیشی ها که به کار 
تئاتر و هنرعالقه مند هستند دارید؟

مــی توان با دادن فراخــوان در زمینه تئاتر یک تیم تئاتر 
در ایران کیش داشــته باشیم. یعنی مثل تیم فوتسالی که 
تشــکیل شــده می توانیم یک تیم تئاتر ایران کیش هم 
درســت کنیم. اما ضرورت این موضــوع اطمینان درون 
سازمانی است که باید به هنر داشته باشیم . برای تشکیل 
تیم های ورزشــی ایــن اطمینان موجود بــوده. اما هیچ 
شــرکتی تیم هنری نداشــته در حالی که مــا می توانیم 
داشــته باشیم و اگر چنین تیمی تشــکیل شود اولین ها 
خواهیم بود. واقعا کنترل کار و هنر و ارتباط برقرار کردن 
میان آن کار سختی اســت ولی باید این کار را انجام داد. 
من مطمئنــم که نه فقط در مرکز تمــاس بلکه در تمام 
شــرکت، ورزشــکاران و هنرمندان زیادی داریم که می 

توانیم از آن ها استفاده کنیم.

*چه قدر برای یک کار تئاتر باید وقت گذاشت؟
زمانی که برای تئاتر گذاشــته می شود طبیعتا به مراتب 
بیشتر از تصویر اســت اگر در کار تئاتر حضور دارید باید 
هفته ای ســه جلسه، هفت تا هشــت ماه تمرین مستمر 
داشت، در دو ماه آخر تعداد جلسات به چهار روز در هفته 
و در هفته های آخر باید هرروز تمرین کنید. این موضوع 
هزینــه زیادی از لحاظ پالتو دارد و یــک هزینه از لحاظ 
زمانی.اما کار تصویر خیلی راحت تر است و یک سکانس را 

ممکن است دریکی دوروز ببندید.

*چه شد که به کارتئاتر گرایش پیدا کردید؟ 
من از ســال ۸۵ که دیپلم گرفتم می خواســتم تا دراین 
عرصه باشــم،اما خانواده ام با کار هنری به دلیل مســائل 
مالی مشکل داشتند. این شــد که حسابداری خواندم اما 
همان موقع از سیاه لشکری و هنروری شروع کردم تا بعد 

از این همه سال در تلویزیون بازی کردم. 

*تعریفتان از ایران کیش چیست؟ 
 واقعا ایران کیش برای من مثل یک خانواده است خانواده 
ای که هفت تا هشــت سال از عمرم را تا به حال با آن ها 
بودم به خصوص در مرکز تماس که خیلی ســال است با 
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                                                راهکار VAS ها در گفتگو با روسای دفاتر استانی 
                                             اقالم ارزش افزوده جواب داد!

چندی اســت که موضوع اهــدای اقالم ارزش 
افــزوده یا همان وس هــا )vas( به پذیرندگان 
ویژه ایران کیش شــتاب گرفته اســت در مورد 
تاثیرگذاری این اقدام با تعدادی از روسای دفاتر 

استان ها گفتگو کردیم.

*سطح بندی اســتان ها بسیار خوب 
بود

مریم صفیلــی رئیس دفتر زنجــان دراین باره 
میگوید: اینکه استانها را برای دادن اقالم ارزش 
افزوده طبقه بندی)گرید بندی( کرده اند بسیار 
خوب اســت. یکی از دغدغه هــای من در این 

مورد برطرف شــد. طبیعی است که تراکنش های زنجان 
با تهران یکی نیســت و باید برای ارائه این وســها میزان 
تراکنش های متفاوت برای اســتان ها در نظرمی گرفتند 

که این اتفاق افتاده است.
صفیلی ادامه می دهد: در حال حاضر روی تراکنش های 
باال و بازاریابی جدید روی این اقالم سرمایه گذاری کرده 
ایم. ایــن موضوع برای افزایش تراکنش پذیرنده هایی که 
داریــم و همینطور جذب پذیرنده های تــازه مفید بوده 
اســت. در واقع از این طریق به فکر توسعه دامنه فعالیت 

هایمان بودیم. 

*در بهترین جاها نصب آوردیم 
هاشــم عندلیب رئیس دفتــر اردبیل می گویــد : قطعا 
اهــدای این اقــالم ارزش افزوده نقطه قوتــی برای ایران 
کیش اســت در محله ای از اردبیل که سوپرمارکت ها و 
هایپرمارکــت های بزرگی دارد، اهدای ال ای دی به یکی 
از پذیرندگانمان ســایر هایپر مارکت های این محل را نیز 
ترغیب کرد تا از دســتگاه ایران کیش استفاده کنند و در 
حال حاضر در منطقه رضوان چندین در خواســت نصب 

دستگاه ایران کیش داریم. 
وی اضافه می کند: بزرگترین آبمیوه و بســتنی فروشــی 
اســتان به نام همشــهری را بازاریابی کردیم و از طریق 
اهدای "ال ای دی" به عنوان "وس" پذیرفتند تا دستگاه 

را نصب کنند،  به محض این اقدام بالفاصله شخص دیگری 
نیز در خواست نصب دستگاه ما را در جایی دیگر داد. این 
ها مثال هایی کوچک از تاثیر اقالم ارزش افزوده هستند . 
"وس" ها به ویژه ال ای دی ها خیلی فوق العاده هســتند 
باید روی آن تاکید داشت. این اتفاق اگر زودتر هم رخ می 

داد ما جلوتراز امروز بودیم. 
عندلیب می گوید: در حال حاضر تحویل گرفتن این اقالم 
ارزش افزوده  آســانتر شده و قوانین دست و پا گیر ندارد، 
می خواهیم تا این روند ادامه دار باشــد. اگر روانشناســی 
بازار نیز صورت بگیرد به اهمیت وجود اقالم ارزش افزوده 

پی خواهید برد.

*تسهیل شرایط بازاریابی
محمد علی شمســیان رئیس دفتر اســتان ســمنان هم 
میگوید: موضوع ارائــه "وس" به عنوان یکی از مهمترین 
خواسته های پذیرندگان مطرح بوده است، چون شرکتهای 
دیگر زودتر از ما اقدام به این موضوع کرده بودند قطعا کار 
ســختی داشتیم، ما از ســال ۹۹ اقدام به تحویل وس به 
پذیرنده کردیم اما امسال دستور العمل های اهدای اقالم 
ارزش افزوده ســهل تر و اصالح شــده و این موضوع به ما 
کمک بیشــتری می کند. ما در اســتان در همین سه ماه 
اول سال، هشت مورد تلویزیون درخواست دادیم سه مورد 
نصب و بقیه نیز تایید شده و در حال اقدام است . مودم و 
پین پد و ماشــین حساب هم راحت تر به پذیرندگان داده 

می شــود. این موضوع در نگهداشــت پذیرندگان 
مفید اســت و در کنار نگهداشت، جذب پذیرنده 
ها هم با کمک این اقالم ساده تر است، ما پذیرنده  
مستعد را شناسایی می کنیم، با وعده دادن "وس" 
شــرایط بازاریابی سهل تر می شود، وضعیت ما به 
همین دلیل بهتر شده است. امروز جذب داروخانه 

ها و رستوران ها در شرایط مطلوبتری است. 

*از بعد سخت افزاری و نرم افزاری قابل 
قبولند 

سیده فاطمه شفیع پور رئیس دفتر استان گلستان 
هم بیان می کند: اقــالم ارزش افزوده فعلی اقالم 
خوبی اســت ، پین پد، ترازو و صندوق فروشگاهی ایران 
کیش در قیاس با ســایر شــرکت ها از بعد نرم افزاری و 
سخت افزاری قابل قبول اســت. امیدواریم مودم ها ارتقا 
بیابند. پین پد وصندوق فروشگاهی کار کرد خیلی خوبی 
دارد. تلویزیــون های ال ای دی هم بــرای پذیرنده های 
خاصی که داریم مفیدند، مثال همین چند روز پیش برای 
رســتوران اکبرجوجه گرگان نصب داشتیم. ضمن اینکه 
سیاست این است تا "وس" های متفاوتی برای مشتریان 
وفادارمان داشته باشیم، این موضوع در جذب پذیرندگان 
جدید نیز کمک کننده هستند.وی اضافه می کند: در سال 
جدید تحویل اقالم ارزش افزوده، ســاده تر شده و از این 
موضوع هم ما و هم پشــتیبان هــا و البته هم پذیرنده ها 

استقبال می کنند.  

*در برند سازی شرکت مفیدند 
ســمیه فتاحی رئیس دفتر اســتان ایالم نیــز دراین باره 
میگوید: "وس" های واقعا متفاوتی داریم. سیاست شرکت 
در ارتبــاط با تحویل این اقالم به پذیرندگان هم  در برند 
ســازی شرکت تاثیرگذاراســت وهم از نظر بانک خاص و 
هم از نظر مشتری، ارزشمند است. از سویی در نگهداشت 
پذیرنده نقش بســزایی دارد و تعهد و پایبندی پذیرنده را 
به ایران کیش بیشتر می کند. "ال ای دی" ها واقعا خاص 
هســتند. پین پدهای خوبی داریم و صندوق فروشگاهی 

هم کارایی دارد. 

ادامه از صفحه ۴-آن ها هستم و این خانواده بودن را حس کردم 

*برای کار در مرکز تماس باید چه ویژگی هایی داشت؟ 
باید صبوری و اســتقامت زیادی داشته باشید چون ویترین شرکت هستید و از سویی 

به نوعی ضربه گیر شرکت. 

*فضای پیشرفت در کار و تئاتر را چه طور می بینید؟ 
من از ابتدا که وارد هردوفضا شــدم، هــر دو را نیاز خود دیدم و یکی را برتر از دیگری 
ندانستم ، هردو نیازمن هستند یکی از آن ها که شرکت است عالوه بر منبع در آمدی، 
خانواده من است. از طرفی دیگر کار هنری عشق من است و می خواهم هر دو را داشته 

باشم. حتی اگر اتفاق های بهتری در عرصه هنری برای من بیافتد من نمی خواهم این 
فضای خانوادگی ایران کیش را رها کنم از ســویی شرکت هم در حال پیشرفت است و 

تالش دارد جزو سر آمدها باشد . جای پیشرفت در ایران کیش هم مهیاست.

*جای پیشرفت در بازیگری چه طور؟
در تئاتر همیشــه می گویند جرقه پیشــرفت تو باالخره در یک جایی می خورد،  یکی 
جرقه پیشــرفتش در کودکی برایش خورده و در تلویزیون بازی کرده و معروف شده و 
االن هم که بزرگ شده است دارد در تلویزیون و سینما بازی می کند و اما من استادی 
دارم که در پنجاه ســالگی جرقه پیشرفتش خورده و هم اکنون تصویر او را میشناسند. 
رضا بهبودی اســتاد من نمونه آن است. امیدوارم روزی آن جرقه برای من هم بخورد و 

بتوانم در کار تصویری دیده و معروف شوم. 

                                                گفتگو با بازیگر ایران کیشی سریال »آقای قاضی«
                        می توانیم با هنرمندان ایران کیشی تیم تئاتر تشکیل دهیم
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کتابماه:

بیندیشید و ثروتمند شویدعنوان

ناپلئون هیلنویسنده/ مترجم

موضوع

در حالی که کتاب را می خوانید باید به خاطر داشــته باشید 
که اصول ذکر شده ابتکار یک شخص نیست. آن ها از تجارب 
زندگی بیش از پانصد نفر جمع آوری شده اند که در حقیقت 
ثروت های هنگفتی روی هم انباشــته اند؛ افرادی که در فقر 
شروع کردند، با تحصیالت و اعتبار اندک این اصول برای این 
افراد جواب داد. شما هم می توانید برای منافع دیرپای خود 

از آن ها سود جویید.

راهکارهایی برای شاد زیستن                   
بیایید با آنچه ما را خوشــحال می کند شروع کنیم. 
عناصر شادکننده به روش های مختلفی بیان شده اند، 

اما همه آن ها شامل شش عنصر اصلی هستند: 
1. سپاسگزار باشید و قدردانی خود را ابراز کنید. یک 
قانون درون نگر مهم در این مقوله وجود دارد. اگر ما از 
چیزی که در حال حاضر داریم راضی نیستیم، احتمال 
اینکه هرگز از داشته هایمان راضی نباشیم بسیار زیاد 

است. زندگی در لحظه، را فراموش نکنیم 
۲. مهربان باشــید. کمک به یک انسان دیگر با ترشح 
سروتونین در مغز راهی عالی برای ایجاد احساس خوب 

درونی است. 
۳.ببخش؛ زندگی با کینه مانند نوشــیدن زهر و امید 
به مرگ طرف مقابل اســت. تو تنها کسی هستی که 
رنج می کشی رهایش کن از آن راننده بداخالق امروز 
صبح در اتوبان گرفته تا معلم کالس اولیتان که جلوی 
کالس شــما را مسخره کرد، تصمیم بگیرید که آن را 
کامال فراموش کنید. فکر می کنید یادشــان می آید؟ 

بخشش برای توست! 
۴. از شــادی لذت ببرید. شــادی واقعی زمانی اتفاق 
می افتد که زندگــی خود را حتی برای لحظه ای کند 
کنید و از شــادی لذت ببرید. خوشبختی را از خودت 
نگیر چنین مواقعی را که اتفاق می افتند گرامی بدارید 
و در ذهــن خود عالمت بزنید. این لحظات را به جای 

رنجش ها به خاطر بسپارید. 
۵. به نیرویی بزرگتر وصل شــوید. چه اهل معنویات 
باشید چه نباشــید، به خودتان اجازه دهید تا بدانید 
که کل جهان در اطراف شــما متمرکز نیست. خیلی 

چیزهای بزرگتر وجود دارد. 
۶. ورزش کنید. مراقبت از بدن فقط شــادی شما را 
افزایش می دهد. همچنین به شما این امکان را می دهد 
همانطور که از طریق عشق و مهربانی انجام می دهید، 
از اندورفین خود استفاده کنید. مهم نیست که سطح 
توانایی شــما برای انجام تمرینات بدنی چقدر باشد، 
همیشــه می توانید کاری برای باال بردن انرژی خود 
انجام دهید که باعث بهبود وضعیت ذهنی و عاطفی 
شما می شود. ثابت شده است که ورزش مداوم سطح 
شــادی را در افراد مبتال به افسردگی بالینی افزایش 
می دهد. افراد شادتر تمایل دارند با کنجکاوی به زندگی 
نگاه کنند. به جای شکایت، آن زمان را به حل مشکل 
اختصاص می دهند. آن ها هدف گرا و متمرکز هستند. 
افراد شــادتر دیگران را خوب می بیننــد و به خوبی 

انسانیت ایمان دارند. 

روانشناسی
هر فصل از کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید به رازی برای جذب پول اشاره دارد که باعث شده بیش از پانصد نفر فوق العاده 
ثروتمند شوند. کتاب حاضر رازی را در خود گنجانده است که توسط هزاران نفر از اقشار گوناگون جامعه مورد آزمایش قرار 
گرفته است. اگر آمادگی بهره برداری از این راز را داشته باشید، حداقل در هر فصل، یکبار آن را می بینید. ویژگی عجیب و 
غریب این راز این اســت: کســانی که آن را به دست می آورند و از آن استفاده می کنند، درمی یابند که فقط با اندکی تالش 
به راستی به سمت موفقیت می روند و هرگز تسلیم شکست مجدد نمی شوند. در حالی که کتاب را می خوانید، رازی که به 
آن اشــاره می شود از روی صفحه می پرد و جسورانه پیش روی شما قرار می گیرد، البته در صورتی که شما آن را بخواهید! 
به محض ظاهر شدن آن را تشخیص خواهید داد. چه عالمت را در فصل اول و چه در فصل آخر گرفتید، به محض ظهور، 
لحظه ای بایستید وعید خود را جشن بگیرید. همچنین وقتی کتاب را مرور می کنید به یاد داشته باشید با حقایق سر و کار 
دارد نه افســانه. نیت آن نیز این اســت که یک واقعیت جهانی بزرگ را منتقل کند که از طریق آن همه ی کسانی که مایل 

باشند می توانند دریابند نه فقط چه باید کنند، بلکه چگونه عمل بکنند و انگیزه الزم برای اقدام کردن را به دست آورند. 

📕

📡

ترفند عجیب آمازون؛ پخش صدای ُمرده از طریق بلندگوهای الکسا
در کنفرانس شــرکت آمازون، این کمپانی اعالم کرد در حال کار بر روی قابلیتی است 
که می تواند کلیپ های صوتی کوتاهی از صدای افراد را ترکیب کند و ســپس آن را به 
عنوان سخنرانی طوالنی تر برنامه ریزی کند. معاون ارشد آمازون و دانشمند ارشد الکسا، 
»روهیت پراســاد«،موردی را به نمایش گذاشت که در آن، صدای یکی از عزیزان فوت 
شده )در این مورد، یک مادربزرگ( برای خواندن داستان یک نوه قبل از خواب استفاده 

می شود. جزئیات بیشتری فراتر از این نمایش اولیه وجود ندارد. رویترز گزارش می دهد که پرساد اشاره می کند که هدف از 
این فناوری دوام بخشیدن به خاطرات عزیزانی است که از دست داده ایم. 

این ایده خوبی اســت اما این ســوال را مطرح می کند که شنیدن صدای یکی از عزیزان از دست رفته چه نوع احساساتی را 
در فرد ایجاد می کند؟ آیا این فقط آن ها را احساسی نمی کند؟ 

روش جدید اینستاگرام برای تأیید سن کاربران نوجوانان
اینستاگرام در حال بررسی راه های جدیدی برای نوجوانان است تا سن خود را تأیید و قوانین این پلتفرم را رعایت کنند. اپلیکیشن 
شــرکت متا در حال آزمایش ســلفی های ویدئویی با نرم افزار تحلیل چهره به عنوان یک روش جدید تایید سن است. برخی از 

کاربران در اینستاگرام سعی می کنند با ویرایش تاریخ تولد خود، از قانون باالی 1۳ سال 
آن چشم پوشی کنند تا باالی 1۸ سال ظاهر شوند. 

این غول فناوری قبــاًل با انتقادهایی در مورد ایمنی نوجوانان و کودکان در پلتفرم های 
خود مواجه شــده بود. اوایل این ماه به والدین و سرپرستان کاربران نوجوان اینستاگرام 
ابزارهای بیشتری برای نظارت بر تجربه فرزندشان در اینستاگرام داده شد. آن ها اکنون 
می توانند محدودیت های زمانی تعیین کنند و جزئیات گزارش هایی را که فرزندشان در 

پلتفرم ارائه می کند، مشاهده کنند. 

به روزرسانی جدید واتس اپ 
ســرویس پیام رســان واتس اپ ابزار دیگری را به زرادخانه مدیران چت گروهی می افزاید. واتس اپ در حال کار بر روی یک به 
روزرســانی جدید اســت که به مدیران این امکان را می دهد که همه پیام های ارسال شده در چت های گروهی را  حذف کنند. 
در حال حاضر، فقط کاربرانی که پیام ها را ارســال کرده اند، می توانند حذف شوند، اما این ویژگی جدید که به زودی در نسخه 
بتا عرضه می شود این امتیاز را با مدیران به اشتراک می گذارد. با این حال، همه شرکت کنندگان گروه در صورت حذف و زمانی 

که یک ادمین پیام گروهی را حذف کند، مطلع می شوند و قبل از تأیید گزینه انجام این کار، به مدیران هشدار داده می شود. 

تکنولوژی
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تیر  ماه ۱۴۰۱

مجتبی داوطلب متولد دی ماه ۶7 در بجنورد است یکی از ورزشکاران حرفه ای ایران 
کیشــی. ورزش را از ســن 1۳ سالگی با رشــته فول کنتاکت آغاز کرده می گوید بعد 
از یکســال با توجه به انگیزه و اســتعدادی که مربیان وقت در او دیدند آموزش کیک 
بوکسینگ را شروع کرد. البته خانواده و بخصوص پدر او به دلیل آسیب های جسمانی 
ناشی از این ورزش اجازه حضور در مسابقات رسمی را به او ندادند اما حضور در کالس 
های ورزشی کیک بوکسینگ ادامه داشت. طی دوران نوجوانی و مسائل مالی، داوطلب 
را خیلی زودتر از موعد وارد بازار کار کرد اما با این حال او از میادین ورزشی جدا نشد. 
پس از فوت پدر در ســال ۸7 و با شروع دوران خدمت سربازی، با امید زندگی بهتر به 
تهران آمد و پس از پایان دوران خدمت در پایتخت ماندگار و مشــغول به کار شد. در 
ســال ۹۹ با حادث شدن مشکلی جسمانی از ورزش موقتا فاصله گرفت و در نهایت در 
ســال 1۴00 جذب ایران کیش شــده و مجدد در کنار همکارانش در میادین ورزشی 
حضور داشته و عضو تیم فوتسال شرکت شد. می گوید در حال حاضر با عضویت در تیم 
فوتسال ایران کیش انگیزه ای دو چندان گرفته و به واسطه همین موضوع از کسانی که 
باعث و بانی شــکل گیری این تیم شده اند تشکر می کند معتقد است همین حمایت 

ها دوباره رویای بازگشت او به عرصه ورزش را محقق کرده است.
 او همچنین این نکته را هم اضافه می کند که  ورزش باعث نشــاط و شــادابی بیشتر 
در زندگی اش بوده و انگیزه بیشتری برای جنگیدن و تالش زیاد برای زندگی و آینده 
بهتر است و باعث می شود در برابر مشکالت و سختی های زندگی استوارتر قدم بردارد 
از اینکه چگونه بین ورزش و کار در ایران کیش تعادل برقرار کرده تا در هردوی آن ها 
نقش ایفا کند می پرسیم پاسخ می دهد:» ورزش باعث شده دید من نسبت به کار جنبه 
ورزش و ســرگرمی داشته باشد به نحوی که شرایط سخت کار را برای من بهترکرده و 

بوده  این دو مکمل همدیگر 
اند طوری که همیشــه بعد 
از اتمام کار با ذوق و شــوق 
خیلی فراوان هرروز ورزش را 
انجام دهم و هیچ تداخلی با 

هم ندارند.« 
اما ایران کیش می تواند چه 
کمک های بیشــتری انجام 
دهد؟ جوابش این اســت : با 
توجه به ســابقه ایران کیش 

در حمایت از ورزشــکاران پرسنل از جمله شرکت کنندگان مسابقات دارت و فوتسال 
در خواســت حمایت شرکت در مســابقات رینگی را دارم با توجه به اینکه مسابقات از 
بازدیدکنندگان زیادی برخوردار اســت این کار در معرفی ایران کیش هم مفید خواهد 
بود چه به صورت زنده چه در شــبکه های اجتماعی و هم این که من شــامل حمایت 
میشــوم اگر ایران کیش حامی من شــود هم در مســابقات کیک بوکسینگ و هم در 

مسابقات MMA می توانم شرکت کنم. 
از داوطلب می خواهم تا درباره نظرش پیرامون شــرکت ایران کیش هم  بگوید جواب 
می دهد:»با توجه به جایگاه شرکت در صنعت پرداخت، از بدو ورود به شرکت از لحاظ 
امنیت شغلی احساس بهتری دارم، از استرس های کاری ام کاسته شده و با معاشرت با 
پرسنل شرکت از لحاظ تجربه به سطح بهتری از زندگی رسیده ام و امید بیشتری برای 

ادامه دادن زندگی و ورزش پیدا کردم.« 

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

                                                               بازگشت به ورزش با ایران کیش
                                                    حمایت شوم به MMA  می روم

                                         رقابت با برترین های پرورش اندام کشور 
پــرورش اندام از آن ورزش هایی اســت کــه اراده خاص 
میخواهد و صبر زیاد. کار هر کس نیســت و اگر بخواهی 
وارد این حرفه شوی باید از دل مایه بگذاری و خیلی چیزها 
رابه جان بخری. جدیت در کنار پشتکار تنها رمز موفقیت 
دراین رشته ورزشی است. احسان آزاد ایران کیشی فعال 
در بخش پات الیف، همان کســی است که با این جدیت 
آشناســت و پشتکارش باعث شده تا در مسابقات مختلف 
پرورش اندام حضور بیابد. در مسابقات پرورش اندام رشته 
فیزیک شــهرری شرکت داشت و مقام پنجم را از آن خود 
کرد، در کناراین در حال آماده سازی برای مسابقات پیش 
رو اســتان تهران و کشور اســت آزاد البته که خیلی وقت 
اســت با ورزش خو گرفته چه آن موقع که قبل از پرورش 
اندام در مســابقات فوتســال و فوتبال در تیم هایی مانند 
باشــگاه جوانان هودکن و نوین رایانه سگال، تهران مبدل 
بــازی می کرد چه حاال که در عرصه پرورش اندام فعالیت 
دارد . درســت ۵ سال . ۵ ســال تمرین و تالش در عرصه 

پرورش اندام حاال به حضور مکرر او در مســابقات منتهی 
شــده است. رویایش بودن  در مســابقات آسیایی است و 
رقابت های آماتوری جهانی در کشورهای همسایه و اینکه 
برای این کار باید نیازهای مالی بر طرف شود. پیرامون کار 

در ایــران کیش و نحوه تعامــل میان کار و ورزش که می 
پرســم به نقش مدیریت در این موضوع اشاره می کند و 
پشتیبانی هایی که باعث شده تا او به امور ورزش در عرصه 
حرفه ای نیز برســد. تاکید دارد که هیچ گاه شرکت مانع 
ورزش و فعالیــت هایش نبوده و اتفاقا که از او حمایت هم 

شده می گوید : سایه این حمایت باالی سرم بوده. 
اما بد نیست در باره تمرینات فشرده احسان آزاد نیز بدانیم 
اینکه در یک ماه گذشته قبل از آمدن به سرکار، در ساعت 
۶.۵ صبح در باشــگاه حضور دارد و مسئول باشگاه نیز به 
خاطر رفاقت با او این امکان حضور در چنین ســاعتی را 
برای او فراهم کرده اســت . شــب ها پس از کار در ایران 
کیش هم به مدت دوتا ســه ساعت دیگر تمرین می کند 
از صبح تا شــب هم باید هفت وعده غذایی داشــته باشد.  
می گوید فقط به مســابقه دادن کشوری فکر نمی کند و 

هدفش مربیگری باشگاهی هم هست.

آمیخته ای از اســطوره ها، 
فرهنگ و ادبیــات، مانا و 
جلوه گــر تاریــخ و تمدن 
کهن ایران، استوارو پایدار؛ 
گاه قلــب فســرده زمین 
خوانــده می شــود و گاه 
دیو ســپید پــای در بند. 
دماوند بلندترین قله ایران 
و خاورمیانــه و بلندترین 
اتشفشــان آسیاست و در 

تقویم به پاس این روز، روزی را به نام دماوند نام نهادند و 
حاال در این روز پرچم ایران کیش بر بلندای آن به اهتزاز 
در آمده آن هم به واســطه عالقه ای که ورزشــکار ایران 
کیشــی یعنی میالد فرمانی به شرکت دارد. میالد فرمانی 
به همراه تیم کوهنوردی خود به مناسبت روز دماوند پس 
از صعــود به این قله پرچم ایــران کیش را در قله  ۵700 
متری دماوند بر افرشته کرد . میالد فرمانی ورزشکار ایران 
کیشی است که  سه سال است در مرکز تماس ایران کیش 

مشــغول به فعالیت بوده  او مرکز تمــاس را از فعالترین 
بخش های ایران کیش میداند که صمیمیت بین افراد در 
آن موج می زند و اعتقاد به کار تیمی دارند وی  در کشتی 
فرنگی مقام ســوم تهران را کســــب کرده  در شــنا هم 
دستی بر آتش دارد. ضمن مربیگری، در ســال ۹۸ نجات 
غریق درجه1 شده است. در رشــته والیبال عضو والیبال 
دانشــــگاه آزاد بوده و رتبه سوم شــــرکت ها را در کنار 
تیم ایران کیش کســب کرده است، مشغول ورزش های 
باستانی است و در رشته کوهنوردی تا به حال به 100 قله 

از جمله علم کوه ، دماوند و سبالن صعود کــرده است .

   اهتزاز پرچم ایران کیش در روز دماوند


