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شرکت ایران کیش فصل متفاوتی را آغاز کرده است و قصد دارد عالوه بر کسب جایگاه برتر گذشته، فرصت های 
جدید را در اقیانوس آبی صنعت پرداخت و در تعامل  با  ذی نفعان این صنعت خلق کند؛ به گونه ای که درنهایت 

مردم از خدمات این شرکت راضی باشند.
در این راستا شعار »سفر به برتری« به عنوان یک نماد، خواست و ارادة جمعی، فصل مشترک همة بخش ها و 
کارکنان شرکت خواهد بود. شعاری که تحقق آن به عنوان یک میثاق جمعی، نیازمند تحقق چهار پیش شرط 

کلیدی است:
   تغییر باور     افزایش دانش

   ارتقاء محصول     معرفی مناسب ظرفیت ها و محصوالت به بازار.
این چهار عامل به سان چهار ضلع مربع، موفقیت ایران کیش را در خود محاط دارند.

در مربع موفقیت، هر یک از اضالع، برای تحقق به ابزارها و بسترهایی نیاز دارند که در سایة دو محورِ هم افزایی و 
تعامل سازنده و حرکت متوازن و هماهنگ به دست خواهند آمد.

هم افزایی و تعامِل الیه های مختلف شرکت از طریق خواست جمعی کارکنان شرکت از هیئت مدیره و مدیرعامل 
تا نمایندگان شرکت در سراسر کشور برآورده خواهند شد.

همچنین حرکت متوازن و هماهنگ در میان چهار ضلع مورد اشاره نیز با برنامه ریزی دقیق در مجموعه پیش 
خواهد رفت. طبعاً نمی توان هر یک از فاکتورهای چهارگانه را به صورت جدا  از هم اجرایی کرد و همچنان انتظاِر 
نتیجة دلخواه را داشت؛ البته اجرای هرکدام می تواند سودمند باشد؛ اما تنها زمانی ایران کیش را به سرمنزل مقصود 
می رسانند که هر چهار ضلع مربع موفقیت به صورت توأمان و با یکدیگر در مسیر واحد، هماهنگ و متوازن 
تحقق قرار بگیرند؛ بنابراین دو مقولة هم افزایی و تعامل سازنده در کنار اجرای هماهنگ و متوازن، چهار ضلع مربع 
موفقیت، کلید تحقق شعارِ »سفر به برتری« است. در کنار تک تک کارکنان که در راستای هم افزایی و هماهنگی 
تالش خواهند کرد برخی بخش ها که در این میان نقش محوری بر عهده دارنددر صف پیش قراوالن، حرکت 
خواهند کرد. روابط عمومی ازجملة این بخش هاست که بنا بر فلسفة وجودی باید هم در درون به تقویت هم افزایی 
و هماهنگی همت گمارد و هم در بیرون از سازمان زمینه ای را فراهم کند تا درنهایت به قوام بخشی تعامالت بین 
ذی نفعان منجر شود. ضروری است در همة سازمان حس واحِد خواستن جاری و ساری باشد و همة کارکنان 
چه فردی و چه گروهی هم افزایی و هماهنگ، سفری را تجربه کنند که به رتبه های اول ایران کیش در صنعت 

منتهی می  شود.
تقویت نگاه مسئوالنه و ایمان به تحقق اهداف، دو عنصری است که تنها از طریق مدیران ارشد به سازمان 

قابل انتقال است. شاید شاه بیت برنامه های مدیران ایران کیش در سال 99 حرکت در همین مسیر خواهد بود.
وظیفة اصلی در برون سازمان حساس تر و بر عهدة همة ارکان مجموعه است؛ چون قرار است ایران کیش 
اعتماد سازی کند؛ بنابراین مسیر مشخص است: هم افزایی و هماهنگی برای اعتمادسازی درصنعت پرداخت. 
برای تحقق این هدف کل کارکنان به کیفیت محصوالت، ایمان و به نظر مشتریان توجه دارند؛ درنتیجة این دو، 
باور ایجاد اعتماد، چندان دشوار نیست. در چنین صورتی کیفیت، تنوع و پایدارِی سرویس،  هدیه ای است که هر 
روز صبح تا شام، ایران کیش از طریق کانال های خدمِت خود به مشتریان اهدا می کند. انتقال حس خوب تجربه 
طبعاً حال همة مشتریان جدید و قدیم را خوب خواهد کرد؛ اما نباید فراموش کنیم که رقبا نیز در تالش اند؛ بنابراین 
برای تداوم سفر به سمت برتری راهی نداریم جز اینکه متفاوت بخوانیم، متفاوت بخواهیم و متفاوت عمل کنیم. 
برای متفاوت بودن راهی نیست جز اینکه سازمان را از هوشمندی به تیزهوشی ارتقاء دهیم. این ارتقاء اما ساده 
نیست. نیازمند پیاده کردن ساز و کارهایی در همة الیه های سازمانی و مالی در عین هم افزایی و هماهنگی است و 

سال 99 در حقیقت گام اصلی در راستای ارتقاء سازمان از هوشمندی به تیزهوشی خواهد بود.
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سـال های  روشـن
گفت وگو با حمیدرضا شــریفیان، رئیس هیئت مدیره ایران کیــش

IRANKISH

کیفیت ارتباط تعاملی شرکت ایران کیش با بانک تجارت به عنوان سهامدار اصلی، همواره 
تعیین کنندة روندها و شاه کلید توسعة ایران کیش است و خواهد بود. حمیدرضا شریفیان، 
رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از بانک تجارت دربارة کیفیت ارتباط سهامدار و شرکت 
می گوید و با تأکید بر اینکه ایران کیش برای بانک، دارای جایگاه ویژه ای است، عنوان 
می کند: »بانک همة تالش خود را برای تحقق اهداف این شرکت به کار گرفته است.« 
این گفتة شریفیان نشان گر رابطة حرفه ای بین سهامدار و شرکت است که در حقیقت 
تالش می کند با دادن اختیار و متعاقباً مسئولیت پذیری به مدیران اجرایی، آیندة شرکت 
را تضمین کند. شریفیان همچنین تأکید می کند: »ایران کیش باید بهترین سرویس را به 
همة مشتریان ارائه  دهد و این سطح از رضایت مندی از عملکرد وجود دارد«. در عین حال 
وی نوید سال های روشن را می دهد و می گوید:» ایران کیش 1400 را متفاوت از ایران کیش 

فعلی خواهید دید«. گفت وگو با شریفیان را با هم می خوانیم؛

 آقای شریفیان وقتی نام ایران کیش را می شنوید اولین چیزی که به ��
ذهن تان خطور می کند، چیست؟

شرکت ایران کیش، یک شرکت خالق، پویا و با ارزش باالست، هم از نظر 
نیروی انسانی و هم از نظر فنی. بانک تجارت همیشه در پی این بود تا شرکتی 
را به عنوان شرکت psp خود داشته باشد و یکی از افتخارات بانک در سنوات 
گذشته آن است که شرکت ایران کیش را به عنوان psp خود خریداری کرد، 
این بانک تمام تالش خود را برای تحقق اهداف ایران کیش به کار گرفته 
است و می خواهد تا با کمک این شرکت، مسیرش را به جلو ببرد. از این جهت 
ایران کیش برای بانک، دارای جایگاه ویژه ای است. امیدوارم بتوانیم با کمک 
مجموعة ایران کیش به ویژه پرسنل تخصصی که در استان های مختلف 

هستند به اهداف مان برسیم. 
  ایران کیش نسبت به سایر pspها چه وجه تمایزهایی دارد؟ ��

من در جلسات مختلف عنوان کردم، در مجموع شرکت های بانک تجارت 
یک شاخص بسیار عمده در ایران کیش می بینم و آن هم بلوغ فنی این 
شرکت است. پرسنل ایران کیش از نظر دانش فنی به سطحی رسیده اند 
که بسیاری از فعالیت خدمات و برنامه ها و نرم فزارها را خودشان تولید 
پرسنل  است،  اهمیت  حائز  برای شرکت  نظری  از هر  آنچه  و  می کنند 
توانمندی است که برای ایران کیش کار می کنند؛ مثاًل در مورد مسئله ای که 
برای دستگاه های هایپرکام پیش آمد؛ اگر این پرسنل توانمند نبودند، این 
دستگاه ها به زنجیرة تولید برنمی گشتند، این بزرگ ترین ویژگی است؛ البته 
یکی از ویژگی های شرکت های آی تی بیس، نیروهای انسانی و پرسنل 
خالق آنهاست که حرف اول را در پیشبرد اهداف بلندمدت ایران کیش 
می زنند. ایران کیش این ظرفیت را دارد و امیدواریم در سال های آتی به 

اهداف بلندمدتی که مدنظرش هست، برسد. 
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ویژه نامه ایران کیش  اسفند 98

  امسال مدیرعامل این شرکت شعار سفر به سوی برتری را مطرح ��
کرد، این شعار تا چه اندازه محقق شده است و در این زمینه آینده را 

چگونه می بینید ؟ 
بازار پر حرارت و حساسی است.  ایران کیش در آن قرار دارد،  بازاری که 
این بازار، ذی نفعان خاص و رقبای بسیار بزرگی دارد. همین موضوع برای 
ایران کیش مسیری را تعریف می کند با این مضمون که باید بزرگ تر و بهتر به 
اهدافش برسد. ایران کیش نمی تواند به همان روش قدیمی کار را دنبال کند، 
باید سطح انتظاراتش را باال ببرد. این نگاه در هیئت مدیرة شرکت نیز وجود 
دارد تا با نگاه باالتر، ظرفیت بزرگ تری ایجاد  و تحقق اهداف در آن دنبال 
شود، امسال ایران کیش در بحث قراردادها و ظرفیت سازی ها در حوزه های 
مختلف این شرایط را ایجاد کرده است؛ اما باید سرعت این کار بیشتر شود. ما 

هم با تمام توان در کنار شرکت هستیم تا به آن اهداف برسیم. 
  ایران کیش 1400 را چگونه می بینید و اهداف ترسیم  شده در پایان ��

دو سال آینده چگونه خواهد بود؟ 
واقع بینانه می گویم با توجه به برنامه ریزی های انجام شده ایران کیش جزو سه 
PSP برتر هم از نظر تعداد و هم مبلغ تراکنش خواهد بود، از نظر شبکه باید 

ظرفیت ها را بهبود دهیم. امیدواریم به این مسیر برویم تا از ابزارها و کانال های 
جدید استفاده کنیم، یکی از مواردی که هم اکنون در جمع هیئت مدیره وجود 
دارد، بحث تک محصولی نبودن ایران کیش است، ما باید کانال های جدیِد 
کسب و کار برای شرکت ایجاد کنیم. باید به سمتی برویم که پرداخت ها و 
نظام پرداخت کشور متحول شوند و ایران کیش هم به همان نسبت بتواند 

ظرفیت های بهتری تعریف کند. 
  همکاری بانک تجارت و ایران کیش در سال 98 ��

شکل و تحول جدیدی به خود گرفت دلیل آن چه 
بود؟

به هر حال بانک تجارت حدود 14 میلیون مشتری 
بالقوه، حدود 34 تا 35 میلیون کارت و دو میلیون 
مشتری ماهانه، 600 تا 700 هزار مشتری روزانه 
دارد. این بانک یک شبکة بزرگ با هفتاد سال 
قدمت بانکداری است. از زمانی که بانک بازرگانی 
درسال 1328 ایجاد شد، بعد از انقالب، 12 بانک 
دادند  تشکیل  را  تجارت  بانک  و  شدند  تجمیع 
با  ارتباط نزدیک  ایران کیش  از مزیت های  یکی 
بانک بزرگی مثل تجارت و استفاده از ظرفیت های 

خود  کارهای  و  کسب  راستای  در  تجارت  بانک 
است. بسیاری از نرم افزارهایی که هم اکنون نوشته 

می شوند، مربوط به نرم افزارهای مشتریان بانک تجارت 
است و درآمدی که از این طریق برای ایران کیش 

اتفاق می افتد نیز غیر قابل انکار است. مطمئناً در 
سال آینده، این درآمد چندین برابر می شود و در 
به  پوز  ویژه دستگاه  به  و خدمات  سرویس ها 

حداکثر سود و بهره وری می رسد.
کار �� و  کسب  جدید  مدل های  به    

پرداخت اشاره کردید، در حال حاضر 
وجود اپلیکیشن پرداخت پات تا چه 
را  مدل هایی  چنین  می تواند  میزان 

تحقق ببخشد؟
همین  شرکت  سیاست های  از  یکی 

بخش است؛ مثاًل بحث پرداخت کی یوآر کد 
این اپلیکیشن، بحث مهمی است که با حضور مدیر عامل 

بانک تجارت نیز رونمایی شد. 
در کنار این موضوع ارتباط با سازمان ها و ارگان های بزرگ 
که بتوانند ایجاد ارزش کنند در دستور کار است. این زنجیره 
است که ارزش افزوده ایجاد و ما را از انحصار پوزها رها 
می کنند. آن روزی که ما بگوییم 50 درصد درآمدمان از 
پوز و 50 درصد دیگر از سایر محصوالت است، آن روز، روز 

بسیار خوبی خواهد بود و یکی از اهداف ما در ایران کیش همین موضوع است. 
  اگر بخواهید سال 98 را با سال های دیگر مقایسه کنید چه خواهید ��

گفت؟ 
از سال ها پیش زحمات بسیاری در ایران کیش کشیده شده است، مدت هاست 
که ایران کیش از وضعیت خطرناکی که در آن گرفتار بود خارج شده و به ثبات 
رسیده است. این یکی از کارهای بزرگی است که دوستان طی سال های اخیر 
در مقطع خودشان انجام دادند و قدردان آنها نیز هستیم؛ اما در همة سازمان ها و 
مجموعه ها تغییر، بعد از مدتی اجتناب ناپذیر است تا نگاه های جدید و ایده های 
جدید وارد شوند و روند رشد گذشتگان را ادامه دهند. اینکه در سال 98 شاهد 
تغییرات مدیریتی بودیم در همین چارچوب بود. در یک سال گذشته تالش 
کردیم هر قدر که می توانیم بر مسیرهای جدید کسب و کار تمرکز کنیم. 
ارتباطاتی جدید با سازمان هایی داشته باشیم که برای ما ارزش افزوده ایجاد 

کنند. 
تعریف زنجیرة خدمات و زنجیرة ارزش که شاید به نظر من یکی از بزرگ ترین 
کارهایی است که ایران کیش می تواند انجام دهد و انجام هم خواهد داد. یک 
طرف این زنجیره بانک و طرف دیگر ایران کیش و طرف سوم شرکت هایی 
هستند که می توانند برای ایران کیش خلق درآمد کنند. بزرگ ترین وظیفة ما در 

هیئت مدیره ایجاد چنین زنجیره ای است. 
  ایران کیش در سالی که گذشت تا چه میزان در این راه موفق بود؟��

من خود را کمال طلب و نتیجه گرا می دانم تا نتیجه نگیرم آن کار را تمام شده و 
انجام شده نمی دانم؛ اما با تمام قوت ها و ضعف هایی که وجود داشت جمع بندی 
من مثبت است. بسترهایی تعریف شده اند که نتایجش در سال آینده مشخص 
خواهد شد و شما در سال آتی اتفاقات بزرگی در ایران کیش خواهید دید، 
هم از نظر تعداد تراکنش و هم خطوط کسب و کاری که در 
ایران کیش اتفاق می افتد. به هر صورت چشم انداز فعلی 

چشم انداز بسیار خوبی است. 
چالشی �� پر  سال  سال 99  معتقدند؛  بسیاری    

برای همه خواهد بود. یکی از مواردی که در این 
میان مهم است ثبات در سودآوری شرکت است 
از نظر شما راهکارهایی که هیئت مدیره باید در 
باشند،  داشته  دقت  آن  به  سودآوری  راستای 

چیست؟
اولین بحث در هیئت مدیرة ایران کیش، موضوع 
ثبات سودآوری است. ما موظفیم که هم به سود 
سهامدار دقت کنیم و حافظ سهامدار باشیم و هم 
شرایط را به شکلی راهبری کنیم که بتوانیم نقش مان 
را در زمینه های مختلف آن گونه که هست انجام دهیم. 
همان طور که می گویید در حال حاضر شرایط بازار شرایط بسیار 
دشواری است و ما مجبوریم که به سمت درآمدهای پایدارتر 
در سال آینده حرکت کنیم؛ بنابراین مسیر دستگاه های پوز 
را باید پر قدرت ادامه دهیم؛ چون در حال حاضر بیش از 
95 درصد درآمد ایران کیش از دستگاه پوز است. این 
موضوع از یک جهت خوب و از یک جهت بد است از 
این جهت خوب است که ما مطمئن خواهیم بود که تا 
مدت ها وضعیت خوب دستگاه های پوز را در شرکت 
خواهیم داشت. از جهت دیگر ایران کیش حداقل 10 
قرارداد بزرگ و ثابت با بانک ها و مؤسسات دارد. 
قراردادهایی که ثابت هستند و درآمد شرکت را تا 
مدت ها تداوم می بخشند؛ مثاًل قرارداد بیش از 400 
هزار دستگاه با بانک تجارت و بیش از 300 هزار دستگاه 
با بانک صادرات موجود است. این یعنی بیش از 700 هزار مورد از 
یک میلیون و 100 هزار دستگاه ایران کیش متعلق به این دو بانک 
است که قرارداد ثابت دارند و این درآمد شرکت را تضمین می کند؛ 
بنابراین ما باید این مسیر را برای سهامدار ادامه دهیم تا شرکت از 
لحاظ ثبات سودآوری تأمین باشد؛ اما آنچه در کنار این موضوع وظیفة 
دوم ماست که می تواند از بحث اول مهم تر نیز به شمار بیاید، بحث 
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نوآوری در فعالیت های کسب و کار است؛ اما وظیفة دوم به پشتوانة عمل به 
وظیفة اول اتفاق می افتد. نکته ای که اکنون آن را دنبال می کنیم تمرکز روی 
فروشگاه های بزرگ است. قرارداد با فروشگاه های مختلف در این زمینه از این 
دسته است. حرکت به این مسیر نیز آیندة عملیاتی شرکت را محقق می کند، به 
این نحو که در این سمت ما EPS شرکت را محقق می کنیم و بودجة سال 99 
محقق می شود ما قراردادهای بزرگی در سال آتی خواهیم داشت که می تواند 

شرایط را بسیار برای این شرکت تغییر دهد. 
  بحث نوآوری و روندی را که شرکت در سایر محصوالت دارد ��

چگونه ارزیابی می کنید؟
شرط اوِل موفقیت، خالقیت است؛ به ویژه در بازار پوز و نظام پرداختی که 
شرکت های خالق و فعال وجود دارند؛ اگر بخواهیم زنده بمانیم و در این بازار 
شرایط خود را ثابت نگه داریم و به اهدافی که می خواهیم، برسیم فقط یک 
شرط وجود دارد و آن هم خالقیت است؛ مطمئناً با وجود پرسنل خوبی که 
وجود دارد این مسیر می تواند محقق شود. این اختیار به مدیر عامل و شرکت، 
داده شده است تا در جذب نیروهای خالق کاماًل آزاد باشد و افرادی را جذب 
کند تا به اهدافی که برایش تعریف شده است، برسد. این شرط ماست. شما 
شرکت های بزرگ دنیا را ببینید؛ اگر ضربه ای خورده اند و در بازار رقابت حذف 
شدند به دلیل عدم خالقیت و عدم تغییر بود ما باید تغییر را بپذیریم؛ ولی 
مطمئناً این روش ما را به مسیر و سمتی می برد که بتوانیم شرکت را با ثبات 

نگه داریم.
  چقدر فکر می کنید با تحوالت و نوآوری ها می توان به بازارسازی ��

در ایران کیش رسید؟
اگر شما توانستید برای مشتری نیازی را تعریف کنید که خود تاکنون احساس 
نکرده است، آنجاست که می توانید محصول خود را به بهترین شکل بفروشید؛ 
اگر به بسیاری از خدمات موفِق کنونی توجه کنید حتماً به این موضوع پی 
می برید که شاید مردم کارشان را پیش از آن خدمات یا محصوالت انجام 

می دادند؛ اما امروز آن خدمات به جزو جدانشدنی آنها تبدیل شده است. 
از این نوع نگاه ها و فعالیت ها در ارتباط با  شرکت های استارتاپ و شرکت هایی 

که پایة فین تکی دارند وجود دارد. یکی از رسالت های شرکت ایران کیش 
استفاده از شرکت های استارتاپی و فین تکی است. برنامة شرکت نیز تمرکز 
بر این شرکت هاست تا بر اساس همان، بازارهایی را بسازند که بتوانند کسب 
درآمد ایجاد کنند. مطمئناً تا نتوانید بازاری را تعریف کنید، نمی توانید چیزی را 

هم بازاریابی کنید. 
  مطالعة ریسک های شرکت نیز نکتة مهمی است تا چه میزان نگاه ��

ریسک محور در شرکت وجود دارد و در سال آینده باید به آن توجه 
کنید؟

هیچ فعالیتی در دنیا وجود ندارد که خالی از ریسک باشد همة فعالیت ها دارای 
ریسک هستند و اگر مدیریتی غافل از بحث ریسک باشد مطمئناً در ادامه 
این موضوع صدمات جبران ناپذیری به شرکت خواهد زد. ایران کیش هم 

ریسک های مختلفی دارد. 
در بانک، مهم ترین ریسک، ریسک نقدینگی و اعتباری و شهرت است که 
بسیار اهمیت دارد. در شرکت های پی اس پی، دقیقاً همین موضوع حاکم است؛ 
اگر شما نتوانید ریسک ها را مدیریت کنید غیر قابل جبران خواهد بود. یکی از 
شرکت هایی که چند سال گذشته مجوز فعالیت شرکت PSPاش باطل شد به 
دلیل عدم مدیریت در ریسکش بود. شاید اگر خوب آن را مدیریت می کرد یکی 

از PSP های خوب بود. ما غافل از چنین موضوعی نیستیم. 
  تعامل با ذی نفعان به ویژه سهامداران و مردم یکی از نکاتی است ��

که باید هیئت مدیره به آن توجه کند، در کنار این موضوع دو نگاه وجود 
دارد اینکه آیا باید شرکت ایران کیش فعالیت خود را در یک بانک 

بزرگ متمرکز کند یا با چندین بانک و مؤسسه همکاری کند؟
هر شرکتی بر اساس میزان منافعی که ذی نفعان برایش تعریف می کنند، 
ما  هستیم  همین گونه  نیز  بانک مان  در  ما  می دهد  انجام  طبقه بندی 
مشتری هایی داریم که مشتری های خاص ما هستند آنها را در بانکداری 
اعطا  مشتریان، سرویس هایی  این دست  به  می دهیم،  شرکتی سرویس 
می کنیم که به مشتری های معمولی نمی دهیم و این منطقی است. مشتری 
بزرگ برای ما منافعی ایجاد می کند که مشتری معمولی ایجاد نمی کند، 
شرکت  دهیم.  خاص  سرویس  خاص،  مشتری  به  که  هستیم  موظف 
با  ارتباط  در  ایران کیش  فعالیت های  عمده  طور.  همین  هم  ایران کیش 
بانک های بزرگی است که با آنها فعالیت می کند و به آنها سرویس می دهد. 
بر اساس همین نگاه است که بخش بیشتری از فعالیت هایش را باید در 
ارتباط با بانک انجام دهد، قاعدتًا نوع رابطة شرکت با بانکی که بیش از 400 
هزار پوز دارد با بانکی که چند هزار دارد تفاوت می کند؛ اما مطمئنًا هر دو 
مشتری ما هستند و بر اساس قرارداد موظفیم، به هر دو سرویس و خدمات 
صحیح ارائه دهیم؛ اما در نهایت، بانکی که 400 هزار پوز ایران کیش دارد در 
ارتباط با شرکت هزینه می کند و ایران کیش را بخشی از خود و دارایی اش 
می داند، خیلی اوقات طرح ها و مشتری های خود را به این شرکت معرفی 

می کند مطمئنًا متفاوت است. 
این ظرفیت بزرگ کنار بانک بودن برای ایران کیش یک مزیت است؛ اما 
ایران کیش در هر صورت باید نگاهش به همة مشتریان باشد و بهترین 
سرویس را هم به همة مشتریان ارائه می دهد و این سطح رضایت مندی از 

عملکرد وجود دارد. 
  و صحبت پایانی؟��

ما در کنار مجموعه هستیم و امیدواریم که خدا کمک کند این رفتار ما اثر 
داشته باشد و این اثر، روند حرکتی شرکت را بهبود ببخشد و هم برای پرسنل 
و مجموعه و خانواده های پرسنل اثرگذار باشد، یکی از آرزوهای من این است 
که اثر و ارزشی ایجاد شود که بعد ها اگر به آن نگاه می کنم باعث افتخار و 
دلگرمی ام در مسیر زندگی باشد. امیدوارم که کنار دوستان باشیم و قدم به قدم 
با آنها جلو برویم و اهداف مان را تحقق ببخشیم. از سویی از تک تک پرسنل 
ایران کیش تشکر می کنم، آنچه ایران کیش همواره به آن بالیده است مجموعه 
پرسنل توانمند این شرکت است. من به شما این نوید را می دهم که ایران کیش 
1400 را متفاوت از ایران کیش فعلی خواهید دید و این محقق نمی شود مگر 
با همت تک تک دوستانی که هم اکنون در این شرکت حضور دارند و برای 

ایران کیش تالش می کنند و نگاه بانک هم به آنها مثبت است. 

عمده فعالیت های 
ایران کیش در 

ارتباط با بانک های 
بزرگی است که با 
آنها فعالیت می کند 
و به آنها سرویس 

می دهد، قاعدتاً نوع 
رابطة شرکت با 
بانکی که بیش از 

400 هزار پوز دارد 
با بانکی که چند 
هزار دارد تفاوت 
می کند؛ اما مطمئنًا 
هر دو، مشتری ما 
هستند و بر اساس 
قرارداد موظفیم، 
به هر دو سرویس 
و خدمات صحیح 

ارائه دهیم
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تحول دیجیتال به عنوان گفتمان غالب در اقتصاد بانکداری 
اقتصاد هوشمند در سایة تحول  پرداخت مطرح است.  و 
دیجیتال محقق می شود و تحول دیجیتال قبل از هر چیز در 
نگرش مدیران و کارکنان یک سازمان متولد می شود. یکی 
از گام های شرکت ایران کیش در سال 99 همسویی با تحول 

دیجیتال است.
e مقدمة  حرکت

ارتباط بین دانشگاه  ایده ها،  کارآفرینی، تجاری ساختن 
و صنعت، اینها بخشی از واژه هایی است که یا خودشان یا 
نمونه های شان را در چند سال اخیر بسیار شنیده ایم؛ اما به راستی 
برای تبدیل این واژگان زیبا به عملکردی با بهره وری مطلوب 

چه کردیم؟
عنوان شرکت های دانش بنیان چند سالی است که در گوشه 
و کنار همایش ها، رسانه ها، نشست های تخصصی و ... شنیده 
می شوند. برای رسیدن به خودکفایی، گذر از تحریم، رهایی از 
اقتصاد تک محصول نفتی و خیلی چیزهای دیگر، بارها دربارة 
آن سخن گفته اند؛ اما چه زمانی همة این خواست ها، آرمان ها و 

شعارها تبدیل به واقعیت می شوند؟
زمانی پارک های علم و فناوری را زادگاه این شرکت ها 
توصیف می کردند شرکت هایی که مأموریت شان واسطه گری 
میان ایده و فناوری است. اینکه ایده ها را در مسیر رسیدن به 
فناوری هدایت کنند؛ اما امروز بعد از چندین سال تجربه معنای 

شرکت های دانش بنیان هم گسترده تر شده است.
امروز شرکت های دانش بنیان به عنوان ابزاری کارآمد برای 
ارتقاء و ارتباط مؤثر بین ارزش های مشترک و عوامل رشد جوامع 
مختلف، از اهمیت ویژه ای برخوردارند و همچنین به عنوان 
عامل تعیین کننده در همة سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها  
در راستای ارتقاء تالش های مستمر برای نوآوری برشمرده 
در  این شرکت ها  موضوع  که  است  همین رو  از  می شوند. 
دانشگاه ها و واحدهای تحقیقاتی مطرح و تالش برای ارتقاء 

سطح آنها جزو اولویت ها برشمرده شده است.
شرکت های دانش بنیان باید در راستای هم افزايي علم 
و ثروت، توسعة اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي 
و اقتصادي که شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري 

هستند و همین طور تجاری سازی نتايج تحقيق و توسعه 
شامل طراحي و توليد كاال و خدمات در حوزة فناوری های 
برتر و با ارزش افزودة فراوان به ویژه در توليد نرم افزار و 
سخت افرازهای مربوط گام بردارد. در چنین شرایطی بسیاری 
از شرکت های صنعتی و تولیدی درصدد هستند تا خود را 
به عنوان یک شرکت دانش بنیان در کشور معرفی کنند و در 

مسیر اهداف آن گام بردارند.
ایران کیش اما سال هاست به عنوان یک شرکت دانش بنیان 
مشغول به فعالیت است. دانش بنیان بودن ایران کیش یک 
مأموریت خاص برای این شرکت است به این معنا که در کنار 
حیطه های خاص فعالیت در حوزة نرم افزاری و سخت افرازی 
صنعت پرداخت الکترونیک، باید گوشه چشمی به ویژگی خود 

نیز داشته باشد.
e اما این نگاه چگونه است؟

دانش بنیان بودن شرکت کارت اعتباری ایران کیش بیانگر 
این است که این شرکت باید در حال حاضر و با توجه به روندهای 
تحول دیجیتال در حوزة پرداخت، نگاه ویژه ای به حوزة نوآوری 

باز شامل فین تک و استارتاپ ها داشته باشد.
درعین حال هرگونه تالش برای حمایت از نوآوری ها نیازمند 
درک درست سازمان دربارة ادبیات و مفهوم تحول دیجیتال 
است؛ البته در این مورد تعامل سازنده بین ایران کیش و بانک 
تجارت به عنوان سهامدار عمده و دیگر بانک های سهامدار یا 
بخشی از پازل تحول دیجیتال است یا بسترهای الزم را در این 
مورد فراهم می کند تا زمینة جذب فین تک ها و استارتاپ ها 

فراهم شود.
راهبردهای ایران کیش در مسیر تحول دیجیتال به دو شکل 
تعریف شده است؛ یکی مشارکت در سرمایه گذاری و مطالعة 
محصوالت نوآورانه و سپس حمایت و سرمایه گذاری مستقیم که 

در هر دو حوزه بانک های سهامدار در کنار شرکت حضور دارند.
یکی از مأموریت های معاونت کسب و کارهای نوین در حوزة 

تحول دیجیتال و استفاده از دستاوردهای چنین روندی است.
در حقیقت حرکت در شاهراه دگردیسی دیجیتال مسیرهایی 
است برای توسعه و تنوع محصول و افزایش سهم بازار. یکی از 

اولویت هایی که ایران کیش برای سال 99 در دستور کار دارد.

گام  یک  دیجیتال  دگردیسی  می دانیم  که  همان طور   
بعد از فناوری اطالعات است که روی مدل های کسب و 
کار تأکید دارد. حال با توجه به رشد سریع فناوری قابل درک 
است که مدل های امروزی کسب و کار باید تا چه حد چابک و 

انعطاف پذیر باشند.
وقتی سخن از حرکت در مسیر تحول دیجیتال می شود و 
از طرفی باور داریم خالقیت، رکن اصلی در این زمینه است، 
نیازمند توجه ویژه به فعاالن حوزة فین تک هستیم؛ توجه به این 
امر می تواند نوآوری و ارزش افزودة فراوانی برای صنعت پرداخت 

الکترونیک به ارمغان بیاورد.
نکتة دیگر که به عنوان یک موقعیت می توان از آن بهره 
برد، مسائل حمایتی از شرکت های دانش بنیان است، طبق 
قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، مزایای شرکت های 
دانش بنیان از جمله استفاده از تسهیالت صندوق شرکت های 
دانش بنیان و تسهیالت بیمه ای، شامل حال این شرکت ها 
می شود. این به آن معناست که می توان با حفظ دانش بنیان 
بودن ایران کیش و بهره مندی از برخی مزایا مسیر حرکت به 
سوی برتری را که به عنوان شعار این شرکت برگزیده شده 

هموارتر کرد.
ایران کیش یکی از چشم اندازهای خود را تغییر سبد بازار خود 
از دستگاه های پوز به محصوالت نوآورانه و نوین قرارداده است. 
دانش بنیان بودن این شرکت می تواند تحقق این ضرورت را 

میسر کند.
نکتة بعدی اما حرکت به سوی اقتصاد داده محور از طریق 

دانش بنیان بودن است.
نباید فراموش کرد این روزها دارایی، ثروت نیست؛ بلکه داده 
است که ثروت می سازد؛ تاکنون آموخته ایم که دارایی ثروت 
می آفریند؛ اما در کشور اقتصاد داده محور این داده ها هستند که 
ثروت هستند و اعتبار ایجاد می کنند. ایده سازی و تجاری کردن 

آن ایده ها بخشی از مسیر اقتصاد داده  محور است.
در حالی که منبع اصلی درآمدها درکشورهای توسعه یافته از 
همین اقتصاد دانایی و فروش همین ایده ها به دیگر کشورها 
شکل گرفته است و جامعه امروز بیشتر از هر چیزی به اقتصاد 

دانایی احتیاج دارد.

نگاهی به اقتصاد داده محور در شرکت ایران کیش

همسو با دگردیسی دیجیتال
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گفت وگو با پیمان طبری، درباره اهداف سال 99 ایران کیش

آغاز سـفر به برتری
سفر به برتری، شعاری است که پیمان طبری هنگام تصدی مدیرعاملی شرکت ایران کیش مطرح 
کرد و برای تحقق آن از ابتدا بر دو مسیر به عنوان مقدمة سفر پای فشرد؛ تغییر باور سازمان به 
سمت خواست موفقیت و دوم اعتمادسازی در میان مشتریان. برای این کار دو گام اساسی نیاز 
داشت که در سال 98 تا حد زیادی برداشت: »آموزش و گفت وگو با پرسنل« و »ارتقاء سرویس ها 
و سپس معرفی مناسب به مشتریان«. طبری در سال 99 قصد دارد سفر واقعی به برتری را آغاز 
کند. آیا او خواهد توانست در سال 99 مسافت قابل اعتنایی را در مسیر برتری طی کند؟ برای 
پاسخ به این سؤال باید تا پایان سال جاری صبر کنیم؛ اما اگر گفت وگوی طبری را بخوانیم به 

تحقق اهداف سازمان متبوع اش ایمان خواهیم آورد؛

  شما بعد از انتصاب به عنوان مدیرعامل، شعار »سفر به برتری« را انتخاب ��
کردید. در ابتدا لطفاً به صورت کلی با نگاه راهبردی بگویید در این مسیر چطور 

گام برداشته اید.
در سال 98 تالش ما این بود که زیرساخت های الزم برای توسعة کسب و کار را فراهم 
کنیم.در عین حال الزمة اینکه در سال 99 در کنار رقبا در بازار بتوانیم مستحکم حرکت 
کنیم این است که بسترهای مختلف از جمله نیروی انسانی، نرم افزار، سخت افزار، دانش 
کارکنان و استفادة بهینه   از دیگر ظرفیت ها را ارتقاء بخشیده و برنامه ریزی های الزم را 

انجام دهیم.  
اهدافی که در سال 99 به عنوان اولویت در دستور کار دارید، چیست؟��
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در سال 99 اهداف خوبی تعیین شده اند. در همین راستا برنامه ها و اقداماتی توسط 
معاونت ها در سال 98 اجرا و همچنین سناریوهایی تمرین شد تا ضریب تحقق اهداف را 

در حد قابل قبول باال ببریم.
ارتقاء �� برای   98 سال  روزهای  از  عمده ای  بخش  حساب  این    با 

بسترسازی های موجود، َصرف شد. چه برنامة راهبردی دیگری را در این سال 
اجرا کردید؟

در کنار ارتقاء بسترهای موجود، سرویس های جدیدی را به مجموع سرویس  ها و خدمات 
و محصوالت شرکت اضافه کردیم تا نیاز مشتریان را مرتفع کنیم.

  در این راستا چه عامل پیش برنده ای به شما بیشتر یاری رسانده است؟��

باید تأکید کنم که این مهم جز با یاری همه جانبة بانک های طرف قرارداد میسر نمی شود. 
در این مسیر از ابتدا مذاکرات سازنده ای را با آنها در دستور کار قرار دادیم و اهداف را 
تشریح کردیم و خوشبختانه با پاسخ مثبت و استقبال آنها نیز روبه رو شدیم و حمایت 
آنها را برای سال 99 نیز همراه خود داریم و یقین داریم ثمرات این تعامل در سال 99 

مشخص خواهند شد. 
  پیش بینی می کنید در پایان سال 99 جایگاه شرکت ایران کیش در ��

رتبه بندی فعاالن بازار چگونه باشد؟
معتقدم ایران کیش می تواند در جایگاهی بسیار باالتر از اینکه هست، قرار گیرد. 
ایران کیش یکی از بزرگ ترین ناوگان های کارتخوان کشور را داراست و باید سهم 
بازارش از تراکنش ها را افزایش دهد. در این راه با جانمایی درست کارتخوان ها و توجه 

بیشتر به مشتری در سال آینده این مهم میسر خواهد شد.  
 آیا تنها بهبود جانمایی را کافی می دانید؟��

خیر، یکی از چالش ها جانمایی است. چالش دیگر آن است که در حال حاضر میان 
سود آوری بانک ها روی شبکة کارتخوان  و سودآوری این شبکه برای PSP ها تضاد منافع 
ایجاد شده است و متأسفانه این موضوع شرکت های پرداخت را به سمتی سوق می دهد 
که نه به نفع آنهاست و نه به نفع بانک ها و نه در راستای سیاست های رگوالتوری یعنی 

بانک مرکزی و شاپرک است.
رفع این چالش برای ما بسیار اهمیت دارد و پیش بینی ما این است که با توجه به اتفاقات 
و تغییر دیدگاه ها در بانک مرکزی در سال 99 این تضاد منافع حل شود. باید به یاد داشت 
که دو گروه از بنگاه های اقتصادِی خوب در کشور یعنی بانک ها و PSP ها باید دوش به 
دوش هم حرکت کنند تا بتوانند هر چه سازنده تر در خدمت تولید باشند؛ اما وجود تضاد 
منافع باعث شده است تا ساختار تعامل آنها از کیفیت الزم برخوردار نباشد و این مسئله نه 
تنها به نفع آنها بلکه ذی نفعان صنعت هم نیست. ما باید راه حل هایی را پیدا کنیم که به 

هر دو بنگاه PSP و بانک  ضربة کمتری بخورد و سود بهتری ببرند.
  بیان کردید که بانک مرکزی برنامه هایی دارد لطفاً به این برنامه ها اشاره ��

کنید؟
بانک مرکزی قصد دارد وضعیت کارمزدها را بررسی کند.  

آیا بانک مرکزی مدل متفاوتی را مدنظر دارد؟��
سیاست کلی بانک مرکزی بر اصالح نظام کارمزد استوار است؛ البته این مسئله از قبل 
وجود داشت و با تغییرات اخیر نگاه ها و صحبت ها پر رنگ تر شده است، حال چقدر این 
روند منجر به اقدام واقعی شود، باید منتظر سال 99 بمانیم؛ ولی امیدوارم ساز و کار مناسبی 
طراحی شود به طوری که یک رابطة بردبرد بین همة ذی نفعان حاصل شود و از همه 

مهم تر میان شبکة بانکی و پرداخت تعامل سازنده صورت گیرد.  
به نظرتان مدل پیش فرض کدام است؟��

مهم آن است که مسئلة اصالح نظام کارمزد به یکی از دغدغه های بانک مرکزی و 
خانوادة صنعت پرداخت تبدیل شده است. از سوی دیگر اعتقاد کل شبکة بانکی نیز بر این 

است که باید این تضاد منافع مرتفع شود.
  به ارتقاء کیفیت خدمات اشاره کردید؛ لطفاً بیشتر به آن بپردازید؟��

ما سه محصول روی IPG، پات و بستر کارتخوان داریم که باالبردن کیفیت و تنوع 
سرویس روی آنها متناسب با نیاز مشتری همواره در دستور کار ماست. خوشبختانه تا 
پایان سال 97 تا حد زیادی به این نقطه رسیدیم؛ از سوی دیگر وقتی می خواهیم تعداد 
مصرف کنندة سرویسی را افزایش دهیم الزم است سطح و ظرفیت های نرم افزاری و 
سخت افزاری را هم به همان اندازه ارتقاء دهیم. در کنار این باید بیشتر نیازهای مشتریان 
را بشناسیم و حتی پیش بینی کنیم و مطابق آن نیازها حرکت کنیم؛ بنابراین الزمة 
رسیدن به اهداف این بود که سرویس هایی را در درگاه IPG و کارتخوان و موبایل مان 
اضافه می کردیم که بسترهای آن ساخته شده است و در سال 99 این سرویس های 

جدید به مشتریان عرضه خواهد شد.
  به کانال های خدمت و زیرساخت ها و کیفیت سرویس ها اشاره کردید و ��

اینکه محصوالت خوبی را آماده کرده اید. گام بعدی معرفی به مشتری است. 
لطفاً بگویید در مورد بازاریابی و تبلیغات چه برنامه هایی دارید تا مشتری بفهمد 

شما می توانید خدمت بهتری نسبت به دیگر رقبا به آنها ارائه کنید.
درست است؛ محصول خوب و معرفی مناسب، الزم و ملزوم یکدیگرند؛ به هر حال 
الزمة توسعة بازار و کسب و کارهای ما این است که مشتری خیال آسوده ای از بابت 

سرویس دهی داشته باشد.
معاونت کسب و کار و دیگری معاونت توسعة بازار دو معاونت چابک ما هستند که 

معاونت کسب 
و کار و معاونت 

توسعة بازار 
دو بالی هستند 
که قرار است 
به ایران کیش 
کمک کنند 
تا هر چه 

سریع تر هم 
بحث شناخت 
مشتریان و هم 
بحث ورود به 
جذب کسب و 
کارهای نوین را 

پیش ببرند

IRANKISH
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این مأموریت را بر عهده دارند. در واقع این دو معاونت، دو بالی هستند که قرار است به 
ایران کیش کمک کنند تا هر چه سریع تر هم بحث شناخت مشتریان و هم بحث ورود به 

جذب کسب و کارهای نوین را پیش ببرند. 
افزایش سهم �� همچنین  جدید  بازارهای  یافتن  و  نوآوری  بخش  در    

ایران کیش در بازارهای موجود چه اقداماتی در دستور کار دارید؟
ایران کیش همواره قصد دارد تا جایگاه  خود را در بازار رشد دهد؛ در این مسیر یکی از 
چالش های ما این است که چطور بتوانیم مشتریانی را که به سرویس رقبای ما عادت 
کرده اند متقاعد کنیم که به سمت سرویس ما بیایند؛ در این راه گام اول این است که 
سرویس موجودمان از نظر کیفیت، تفاوتی با رقبا نداشته باشد؛ چون کوچک ترین اشکالی 
در سرویس دهی ما می تواند مشتری را به انتخابی دیگر رهنمون  کند. یکی از عللی که 
ایران کیش در سال های گذشته به ویژه در درگاه های اینترنتی و موبایل چندان نتوانست 
بازار را مجذوب کند آن است که موفق نشد کیفیت سرویس هایش را متناسب با خواست 
مشتری ارتقاء دهد؛ بنابراین  با استفاده از امکاناتی که داشتیم، توانستیم سرویس های مان 
را بهینه کنیم. مسئله آن است که وقتی سرویسی را ایجاد می کنیم باید حس خوب 
کاربر را هنگام استفاده در پی داشته باشد؛ اما تا وقتی استفاده نشود عیوب آن مشخص 
نمی شود. در واقع می خواهم بگویم تولید، یک بحث و استفاده از آن تولید، بحث دیگری 
است؛ مثاًل خودروساز اتومبیلی را تولید می کند؛ اما تا زمانی که از آن استفاده نشود 
مشکالت آن مشخص نمی شود. ما در سال 97 با افت سنگین تراکنش های IPG روبه رو 
بودیم در نتیجه در سال 98 تالش کردیم با ارتقاء سرویس، تجربة لذت بخش کاربر را 
برایش مهیا کنیم در نتیجه با رشد خیلی خوبی مواجه شدیم. این رشد خوب، اما ما را مغرور 
نمی کند؛ چون معتقدم؛ جایگاه ایران کیش با این حجم سرمایه گذاری و حمایت، اینجایی 
که هست نیست؛ بنابراین یکی از اهداف ما بازار موجود است تا  با ارائة سرویس های 
جدید و مطلوب جایگاه مناسب را کسب کنیم و در کنار آن نگاه ما به سمت بازارسازی 

است. 
 شما ساختار جدیدی هم با عنوان معاونت کسب و کار نوین راه انداخته اید، ��

این معاونت چه مأموریتی دارد؟
راه اندازی معاونت کسب و کار نوین نشان دهندة این است که ما صرفاً به بازارهای موجود 
فکر نمی کنیم؛ بلکه تیم کسب وکار ایران کیش تالش می کند تا ظرفیت های پنهان بازار 
و نیازهای بالقوة مشتریان را در یابد و بالفاصله برای آن راه حل پیاده سازی کند و تحویل 

توسعة بازار دهد تا تناسب با شرایط مشتری آن را به مرحلة قرارداد سوق دهد.
  بعضی از بازاریابی ها یا بازارسازی ها نیاز به نگاه بلندمدت تری دارند.��

بله درست است؛ ولی قانونی وجود دارد که به ویژه در صنعت پرداخت مصداق می یابد و 
آن اینکه وقتی اولین باشید شناخته شده تر هستید، در خیلی جاها این اتفاق می افتد و ما 

تالش می کنیم تیم اول باشیم و امیدوارم در این موضوع موفق شویم.
  در حوزة B2B کمتر کار کرده اید. کمتر دیده ام که ایران کیش با یک ��

کسب وکار مشخص وارد قرارداد شود در این حوزه چه اقداماتی انجام خواهید 
داد؟

یکی از مهم ترین اقداماتی که در سال 99 به آن اعتقاد راسخ داریم انعقاد قرارداد با برخی از 
بیزنس های بزرگ  است؛ وقتی قصد دارید با یک شرکت بزرگ قرارداد ببندید که معمواًل 
یک سازمان ، ارگان ، شرکت  خصوصی یا استارتاپ  قوی است باید چند مسیر را با آنها طی 
کنید؛ در درجة اول باید امکانات، دیتاها و سرویس هایی که می خواهند به آنها ارائه دهید؛ 
بنابراین بسیاری از آنها را مطالعه کرده ایم و متوجه شدیم که چه سرویس هایی را دریافت 

می کنند و چه سرویس ها یا کیفیت سرویسی را نیاز دارند؛ بنابراین آنها را ایجاد کردیم.
مرحلة دوم، مذاکره با آنهاست که دو بعد دارد؛ بُعد اول اینکه استارتاپ ها را جذب و 
سرمایه گذاری، پیشرفت )promotion( ایجاد کنیم. دوم اینکه آنها را متقاعد سازیم تا از 

سرویس های ما استفاده کنند.
برای این کار الزم است مزیتی فراتر و متفاوت از دیگران داشته باشیم تا شرکت های 
بزرگ ما را در کنار رقبای مان قرار دهند. نه اینکه آنها را حذف کنند؛ چون مشتریان به 
تجربه دریافته اند به یک شرکت متکی نباشند و سعی می کنند دست کم دو شرکت 
را در کنار هم تحت قرارداد داشته باشند تا هم رقابت ایجاد شود و هم سرویس شان 
دچار اختالل نشود؛ اما الزمة این کار اعتمادسازی است. این امر یعنی اعتمادسازی 
به هر دلیل در سنوات گذشته از سویی در ایران کیش کمتر اتفاق افتاده است به این 
شکل که سرویس ما بی کیفیت بود یا اساساً سرویسی برای ارائه نداشتیم یا بازار را 
درست مطالعه نکرده بودیم. همة اینها دست به دست هم داده بودند تا موقعیت هایی را 
که می توانستیم در اختیار داشته باشیم از دست بدهیم. بر همین اساس بخش مهمی از 
اقداماتی که در سال 98 انجام داده ایم در همین راستاست؛ ولی دستاوردهای آنها را  در 

سال 99 شاهد خواهیم بود. برای نمونه با فروشگاه زنجیره ای رفاه صحبت کرده ایم و 
سرمایه گذاری ای انجام داده ایم تا هزار صندوق این فروشگاه زنجیره ای را تأمین کنیم 
و در کنار این مجموعه باشیم. با اینکه تا کنون هیچ فروشگاه زنجیره ای جزو مشتریان 
ایران کیش نبود برای همین در تالش هستیم تا دایرة مشتریان مان را گسترش دهیم و 
در کنار بسترهایی که ایجاد کردیم سیستم های خاصی را پیاده سازی کنیم که هم برای 

آنها جذاب و هم برای ما درآمدزا باشد.
 ایجاد یک نگاه جدید در مجموعه ای که چند سال به یک روند عادت کرده ��

کار دشواری است.به نظرتان در سال 98 چقدر در ذهنیت سازمان تغییر ایجاد 
کرده اید؟

 یکی از اولویت های سال 98 در ایران کیش تغییر همین نگاه و ایجاد باورهای جدید در 
مجموعه بود. اکنون که اینجا نشسته ام می توانم با قاطعیت ادعا کنم این نگاه تغییر کرده 
است. امروز معتقدیم؛ همه چیز در اختیار داریم و باید از فضای ایجاد شده حداکثر استفاده 
را ببریم و جایگاه خود را ارتقاء دهیم.  این نشان می دهد که ما نیاز به تالش مضاعف 
داریم؛ چون من در PSP های دیگر معاون آی تی بوده ام و می دانم چه اقداماتی از قبل 
انجام داده اند و وقتی وارد ایران کیش شدم باورم نمی شد چنین حداقل هایی در اینجا وجود 
ندارد؛ بنابراین ساختن و ایجاد آنها بسیار دشوار است. حاال که همة بسترها اصالح شده 
و بهبود یافته است وقت آن است که تیم، نگاهش را تغییر دهد و روی پیشرفت متمرکز 
شود و به گسترش استفاده و تبلیغ سرویس بیندیشد. برای این کار عالوه بر برنامه ریزی 
برای تحول، باید عزم جدی مدیریت را همراه داشته باشیم؛ سپس با اجرای برنامه های 
علمی تحول به سمت تغییر رفتار حرکت کنیم. آن زمان است که پرسنل نیز با اهداف 

همراه می شوند.
  فکر می کنید در این راستا نیاز به تحول در سطح سازمان و ارتقاء دانش ��

نیروی انسانی دارید؟
بهبود سرمایة انسانی به شدت در دستور کار ماست توسعة فضاهای آموزشی و افزایش 
بودجه های آموزشی در اهداف ما قرار دارند؛ وقتی هدف گذاری می کنیم نباید فقط در 
ستادمان هدف گذاری کنیم؛ بلکه باید این نگاه را به کل مجموعه که در سطح کشور نیز 

سرویس می دهند منتقل کنیم.
یک زمانی دنبال گسترده کردن جغرافیا بودیم؛ اما امروز وقت آن رسیده که از  این 

ظرفیت به درستی استفاده کنیم. 
الیه های �� در  پوست اندازی  ایران کیش  در  اتفاقات  مهم ترین  از   یکی 

مدیریتی و معاونت هاست. این تحول چه اثراتی بر روند تحقق اهداف شرکت 
دارد؟

به نظرم افرادی را که جذب کردیم همگی جوان و دارای نگرش های جدید هستند. این 
پوست اندازی در واقع اولین گام بود، من تالش کردم در سال 98 تشریک مساعی ایجاد 
کنم و از هر الیه ای استفاده کنم برای اینکه بگویم ایران کیش قرار است به کدام سمت 
برود و رتبه های مورد نظر ما چه هستند. در این راستا  باید بین همة کارکنان شرکت و در 
همة سطوح گفتمان ایجاد کنیم به همین دلیل از همة پیشنهاد ها استقبال کردم، به نظرم 
تحول سازمانی صرفاً این نیست که چارت سازمانی را تغییر دهیم؛  بلکه باید در ذهنیت 

و باور افراد تحول ایجاد کرد.
افراد هر مجموعه ای باید بدانند قرار است کجا برسند و نقش شان برای رسیدن به آن 
نقطه چیست؟ وقتی از نقش خود آگاهی یابند و شاخص ها برای شان تعریف و تبدیل به 
باور  شود و در بازه های مشخص میزان پیشرفت شاخص ها  اعالم شود خود به خود افراد 
وارد فضای رشد و تعالی می شوند؛ بنابراین الزمة آن این است که برای هر تحولی خود 

سازمان بداند که قرار است به کجا برسد. 
نقش مدیریت در این مسیر چیست؟��

ما هر هفته در هر سطوح شرکت جلسه می گذاریم؛ خود من حضور دارم تا اهداف سازمان 
تبدیل به باور کارکنان بشود؛ همچنین کمبودها و ضعف ها و البته قوت ها را شناسایی 
کنیم؛ بنابراین راهی نداریم جز اینکه مطالعات و برنامه های مان دقیق باشد؛ چون در سال 
99 کار دشواری در پیش رو داریم و امیدوارم با جلسات و تیم ها و تشکیالتی که ایجاد 

کردیم به تحول مدنظرمان در ایران کیش دست یابیم.
  تعامل تان با سهامداران چطور است؟ چون حمایت و اعتماد سهامدار ��

نسبت به مدیران در تحقق اهداف اهمیت حیاتی دارد.
 سهامدار عمدة ایران کیش یعنی بانک تجارت حمایت کامل از مدیران اجرایی دارد و 
 PSP همان طور که گفتید؛ حمایت سهامداران در همة الیه ها  نقش کلیدی دارد. یک
زمانی می تواند پیشرفت کند که یک بانک پا به پای او حرکت کند. خوشبختانه سه بانک 

سپه، صادرات و تجارت که سهامدار ما هستند به این نکات توجه دارند. 

راه اندازی 
معاونت 

کسب و کار نوین 
نشان دهندة 
این است 

که ما صرفًا 
به بازارهای 
موجود فکر 

نمی کنیم؛ بلکه 
تیم کسب وکار 

ایران کیش 
تالش می کند 
تا ظرفیت های 
پنهان بازار و 
نیازهای بالقوه 

مشتریان 
را در یابد و 

بالفاصله برای 
آن راه حل 

پیاده سازی کند. 
و تحویل توسعة 

بازار دهد تا 
تناسب با شرایط 
مشتری آن را به 
مرحلة قرارداد 

سوق دهد
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سهامدار اصلی ایران کیش، بانک تجارت است. همسویی در اهداف با ��
بانک بزرگی چون تجارت در عین توازن منافع با دیگر سهامداران چگونه 

حاصل خواهد شد؟
برای اینکه نگاه ایران کیش با نگاه بانک تجارت همسو شود در اوایل سال، حداقل 
هفته  ای سه الی چهار جلسه با تیم ها و الیه های مختلف بانک در سطح سرپرستی و 
سطح شعب برگزار کردیم و تیم پذیرندگان و توسعة بازار ما مرتباً جلساتی با آنها دارند 
تا نگاه های مان را به یکدیگر نزدیک کنیم و منافع هر دو طرف را حفظ کنیم؛ چون 
تضاد منافع وجود دارد. به این ترتیب توانستیم بسیاری از چالش ها را مرتفع کنیم و به 
نقطة مثبتی برسیم. بدیهی است چنین اقداماتی را برای دو بانک صادرات و سپه نیز 
تکرار خواهیم کرد و سعی می کنیم با آنها هم همسو شویم و مطمئنم به این توفیق 
دست می یابیم؛ چون تیم ما می داند چگونه مذاکره و چگونه دوستان را برای حمایت از 

ایران کیش مجاب کند. 
با توجه به گفته های شما اقدامات زیادی هم در بدنه و هم مدیریت ��

ایران کیش اتفاق افتاده است که همگی باعث تحول سازمانی خواهد شد،گام 
بعدی چیست؟ 

همکارانم در معاونت ها و مدیریت ها باید باور کنند که در تحقق اهداف شرکت نقش 
مهمی دارند. ما چارت رقبای مان را بررسی کرده ایم و متوجه شدیم که چارت عریض 
و طویلی به آن شکل نداریم؛ ولی آنچه اهمیت دارد این است که تحول، زمانی اتفاق 
می افتد که یک آگاهی و نگاه واحد در بدنه ایجاد شود و این آگاهی در این راستا به ما 

کمک می کند.
  به نظرتان تغییر باوری که مدنظرتان هست رخ داده است؟��

من به تحول در باور اعتقاد بسیاری دارم. شاید تغییر چارت سازمانی را بتوان همیشه 
انجام داد؛   وقتی تغییر نگاه ساده نیست؛ بلکه مسئولیت همة افراد و بخش ها را می طلبد؛ 
یکی از بخش ها توسعة بازار ماست که ما را مجبور کرده است که نگاه قبلی مان را تغییر 
دهیم و فقط نصب پوز نداشته باشیم. پذیرندگان را مجبور کرده است که فقط به چهار تا 
پوز سرکشی نکنند و ... بلکه همة اینها باید نگاه پذیرنده را در نظر بگیرند. حرکت دادن 
از الیة باال تا کسی که کارتخوان را در اقصی نقاط کشور بررسی می کند زمان و انرژی 

و هزینه می گیرد.
  به تغییر باوری که در ایران کیش به وجود آورده اید چه نمره ای می دهید؟��

بدون تعارف نمرة 70 می دهم. این تغییر باور در ابتدا باید در ستاد اتفاق بیفتد. در جلسات 
معاونان دنبال این هستیم که کیفیت ها و سرویس های مان را افزایش دهیم و این نشان 
می دهد که توانسته ام به بدنة مجموعة ایران کیش تزریق کنم که باید به فکر ارتقاء باشند.
ما پوست اندازی کرده ایم؛ اما خیلی نتوانسته ایم به اهداف خود برسیم؛ چون رقبای ما دو 
الی سه سال قبل از ما این کارها را آغاز کردند و امروز شاهد رشد  بسیار خوبی برای آنها 

در این مسیر هستیم.
  در مورد توسعة خالقیت ها و نوآوری ها در سازمان چه برنامه هایی دارید؟��

بسیاری از اتفاقاتی که امروز به آنها نوآوری می گوییم در کشورهای مختلف خیلی زودتر 
از ایران پیاده سازی و اجرا شده اند؛ ولی اینکه بعد از ورود به ایران تا چه حد امکان ایرانیزه 
شدن دارند بحث متفاوتی است به ویژه اینکه همگن شدن با الزامات بانک مرکزی و 

شاپرک، کار دشواری است.
معتقدم؛ الزمة نوآوری درایران این است که رگوالتور نیز همراه صنعت، رشد کند؛ در غیر 
این صورت  بدیهی است که هر چقدر نوآوری کنیم در نهایت در قسمت رگوالتوری 
دستمان بسته خواهد بود. قوانین ما قوانین خوبی است؛ اما اجرا شدن آنها کار ما را دشوار 
می کند. به نظرم گاهی باید ما PSP ها و بانک ها به رگوالتورمان فشار بیاوریم که فکری 
به حال سرویس ها کنند؛ البته این کار را انجام می دهیم و خوشبختانه این اقبال از سمت 
مجموعه های رگوالتوری وجود دارد؛ ولی طبیعی است که بنابر هر ضرورتی که وجود 

دارد خیلی کندتر از ما حرکت می کنند.
  نوع گفتمان بین صنعت و رگوالتور چگونه است؟��

خوشبختانه امروز فضای شنوایی رگوالتوری ما بسیار بازتر شده است. آنها نیز به 
حساسیت موضوع پی برده اند و می دانند؛ برای اینکه پیشرفت،  اتفاق بیفتد و مردم به 
سمت دیجیتالی شدن حرکت کنند رگوالتور باید زودتر قوانین را مصوب کند. این نگاه 
البته از سوی شاپرک درک شده است؛ اما ما به عنوان کسانی که از رگوالتوری مطالبه 
داریم باید خودمان را ارتقاء دهیم و چارچوب پیشنهادهای مان را مشخص و رگوالتور را 

مجاب کنیم که تصمیمات به موقع بگیرد.  
 به طور مشخص برنامه های تان برای نوآوری چیست؟��

سه محصول و خدمت را در سال 99 رونمایی خواهیم کرد که اخبار آن را در زمان 

خودش منتشر خواهیم کرد؛ هچنین ما QR خودمان را با بانک تجارت به سبکی 
که وجود داشت رونمایی کردیم؛ ولی معتقدیم باید ارتقاء یابد؛ چون اگر برای کاربر 
از سهولت الزم برخوردار نباشد به همان اندازه می تواند به راحتی با شکست در بازار 
مواجه شود؛ بنابراین در حال برنامه ریزی هستیم و با حوصله و بدون هیجان کار را 
پیش می بریم و معتقدیم؛ در سال 99 بازار خوبی در صنعت QR به سمت خودمان 

خواهیم آورد.
  در جمع بندی کلی، به نظر می رسد قصد دارید در سال 99 در داخل سازمان ��

تغییر باور و در خارج سازمان اعتمادسازی را توسعه دهید.
بله درست است. در پایان مجدداً روی اعتمادسازی تأکید می کنم. امروز مراجعاتی به 
ایران کیش می شود و تیم هایی که در ایران کیش بودند و رفتند مجدداً به ایران کیش 
بازمی گردند و این نشان دهندة این است که اعتماد را دوباره ایجاد کرده ایم. بسیاری 
از سازمان ها و مؤسسات به دلیل سابقة خوب ایران کیش ، تمایل داشتند با ما همکاری 
کنند؛ ولی اعتمادشان را به ایران کیش از دست داده بودند؛ بنابراین سعی کردیم فضای 
اعتمادبرانگیز را برای شان ایجاد کنیم و فکر می کنم موفق شده ایم و گواه آن افزایش 
چشمگیر میزان تقاضا هایی است که به سوی شرکت ایران کیش جاری شده است و 
خوشحالم که توانسته ایم  این فضا را در بدنه و سازمان ها ایجاد کنیم و در همین راستا 
نیز  امیدواریم این اعتمادسازی ما را به سمتی ببرد که بتوانیم جایگاه مجدد ایران کیش 

را به دست   آوریم. 
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در عصر جدید، گسترش فناوری اطالعات همة ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر خود قرار 
داده است. در این بین، پیوند اقتصاد و فناوری اطالعات، مسبب ایجاد دگرگونی های مهمی 
در حوزة پرداخت های پولی و بانکی است. زیرساخت اصلی پرداخت های الکترونیکی را 
شرکت های PSP شکل می دهند. در ایران، در حال حاضر 12 شرکت، مجوز ارائه دهندۀ 
خدمات پرداخت الکترونیک )PSP( را دریافت کرده اند. شرکت »کارت اعتباری ایران کیش« 

یکی از این شرکت هاست.
شرکت کارت اعتباری ایران کیش به صورت سهامی عام با مأموریت صدور و ارائۀ 
خدمات کارت اعتباری در سال 82 در ادارۀ ثبت شرکت های منطقۀ آزاد کیش به ثبت رسید 
و نسبت به فعالیت در سراسر کشور و ارائۀ خدمات گسترده اقدام و در همان سال فعالیت 
خود را با بانک صادرات آغاز کرد. این شرکت از سال 84 مسئولیت ایجاد و پشتیبانی شبکۀ 
پایانۀ فروش و سایر ابزارهای پرداخت و پذیرش بانک ها و صدور انواع کارت های اعتباری 
را با هدف گسترش فعالیت های خود در زمینۀ ارائۀ خدمات پرداخت الکترونیک به نظام 
بانکی، صنعت بیمه و بازارهای مالی بر عهده گرفت و سرانجام در سال 86 بانک مرکزی 
 )PSP( با تأیید صالحیت ها و فعالیت های شرکت، مجوز ارائۀ خدمات پرداخت الکترونیک

را به شرکت اعطا کرد.
شرکت کارت اعتباری ایران کیش در اسفندماه 90 در بازار دوم بورس و اوراق بهادار و 
در گروه »رایانه و فعالیت های وابسته« و با نماد »رکیش« پذیرفته شد. سرمایۀ ثبت شدۀ 
شرکت در حال حاضر 2,600 میلیارد ریال بود و ارزش بازاری حدود 18,000 میلیارد 
ریال دارد. بانک تجارت به لطف مالکیت مستقیم 17 درصدی و مالکیت غیر مستقیم 32 
درصدی از طریق شرکت سرمایه گذاری ایرانیان، سهام مدیریتی شرکت را در اختیار دارد. 
شرکت های سرمایه گذاری خوارزمی )از شرکت های زیرمجموعۀ بانک صادرات( با 16 
درصد و سرمایه گذاری گوهران امید )از شرکت های زیرمجموعۀ بانک سپه( با 10 درصد، 

جزو دیگر سهامداران عمدۀ شرکت به شمار می روند.
در حال حاضر شبکۀ خدمات شرکت در سراسر کشور با حدود 850 نفر از نیروهای خالق 
و کارآزموده فعال است و به بانک های معتبری مانند تجارت، صادرات، سپه، رفاه، کارآفرین، 
آینده، شهر، پست بانک، توسعۀ صادرات و خاورمیانه و مؤسسات مالی و اعتباری کوثر و 

ملل خدمات ارائه می دهد.
در حوزۀ مالی بررسی صورت های مالی شرکت در سال های اخیر حکایت از رشد قابل 
توجه جمع دارایی های شرکت دارد. جمع دارایی های شرکت در پایان آذر ماه 98 نسبت به 
سال 90 بیش از هشت برابر شده است که حکایت از نرخ رشد ساالنۀ بیش از 30 درصدی 
دارد. طبق آخرین صورت های مالی منتشرشده، مربوط به دورۀ 9 ماهۀ منتهی به آذرماه 
98، جمع دارایی های کارت اعتباری ایران کیش مبلغ 8,421 میلیارد ریال اعالم شده است. 
عدم وجود تسهیالت مالی بلندمدت از نقاط مثبت ترازنامۀ شرکت در پایان آذر ماه 98 

محسوب می شود. 
آخرین صورت های مالی منتشرشده از سوی شرکت کارت اعتباری ایران کیش حکایت 
از رشد درآمدها و به تبع آن سودآوری شرکت دارد. در دورۀ یادشده ایران کیش درآمدی 

معادل 3,814 میلیارد ریال شناسایی کرد.
بر این اساس جمع درآمدهای عملیاتی ایران کیش در دورۀ یادشده 3814 میلیارد ریال 
بود که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 23 درصدی همراه شد. نرخ کارمزد 
دریافتی از شاپرک در سال گذشته به صورت میانگین 1109 ریال و طی نه ماهۀ سال جاری 
1154 ریال بود. افزایش تعداد تراکنش های شاپرکی، رشد سهم درآمد کارمزدی شاپرک و 
اضافه شدن به تعداد پایانه های منصوبه از مهم ترین دالیل جهش 23 درصدی درآمدهای 

عملیاتی به شمار می روند. بهای تمام شدۀ عملیات نیز در این دوره 2317 میلیارد ریال بود.
سایر درآمدهای شرکت نیز عمدتاً به فروش پین شارژ، سود سپرده هاي کوتاه مدت 
بانکي، درآمد حاصل از فروش دارايي هاي ثابت و سود تسعير ارز مربوط می شود. جمع 

کارت های برنــده
مرور عملکرد شرکت کارت اعتباری ایران  کیش در دهه 90 
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 اعتباری ایران کیشهای تغییرات در جمع دارایی  - 3نمودار 
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 ایران کیشسودخالص روند درآمدها و  - ۴نمودار 

 سود خالص درآمد عملیاتی
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 ایران کیشزیان عملکرد مقایسه ای سود و  - 5نمودار 

 97نه ماهه 

 9۸نه ماهه 

نمودار 1- تغییرات در جمع دارایی های ایران کیش

نمودار 2- روند درآمدها و سود خالص ایران کیش

نمودار 3- عملکرد مقایسه ای سود و زیان ایران کیش
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این قلم درآمدی در نه ماهۀ نخست سال جاری حدود 54 میلیارد 
ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش مواجه شد؛ هر 
چند این کاهش به دلیل تأثیر کم در جمع درآمدها اثر قابل توجهی بر 
سود شرکت نداشت. در بخش سایر هزینه ها، قلم عمده به هزینه های 
عمومی، اداری و پرسنلی و همچنین هزینۀ مالی مربوط است که جمع 
آن به 771 میلیارد ریال رسیده است. رشد حدود 29 درصدی این 
حساب با توجه به تورم حاکم در این دوره و همچنین حداقل نرخ رشد 
حقوق اعالم شده از سوی وزارت کار قابل قبول است. در نهایت، حاصل 
عملکرد ایران کیش در نه ماهۀ سال جاری شناسایی سود خالص 780 
میلیارد ریالی بود که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 

شش درصدی همراه شد.
اعداد منعکس شده در صورت های مالی 9 ماهه از حاشیۀ سود 
ناخالص 40 درصدی و حاشیۀ سود خالص 20 درصدی حکایت دارد. 
به جرأت می توان گفت؛ این نسبت های سودآوری در میان صنایع 
گوناگون بسیار در سال های اخیر، کم نظیر است. این ارقام در بین 
شرکت های گروه پرداخت نیز از میانگین صنعت، باالتر است. گذشته از 
نسبت های سودآوری، بررسی جریان وجه نقد شرکت نیز مانند بسیاری 
از شرکت های این گروه، از مثبت بودن جریان وجه نقد عملیات شرکت 
حکایت داشت و نشانه ای از وجود مشکل نقدینگی در آن وجود ندارد. 

با توجه به عملکرد نه ماهۀ شرکت در نه ماهه شناسایی سود حدود 
1100 میلیارد ریالی از سوی ایران کیش در پایان سال 98 بسیار محتمل 
است. رشد قابل توجه قیمت سهام این شرکت نیز حکایت از انتظار 
سهامداران برای تحقق این موضوع دارد. آنچه مسلم است شرکت های 
پرداخت از جمله شرکت ایران کیش به دلیل ماهیت صنعت، روند 
همچنان در مرحلۀ رشد قرار دارند که این موضوع می تواند فرصت 
مناسبی برای کسب بازده از سرمایه گذاران فراهم آورد. امری که بازار 
برای آن بسترسازی کرده و امکان سرمایه گذاری همگان را در این 

صنعت فراهم آورده است. 
بر اساس آمارهای اعالم شده در نه ماهۀ سال 98، شرکت کارت 
اعتباری ایران کیش به لحاظ تعداد پایانه های منصوبۀ صنعت، رتبۀ 
سوم و از نظر تعداد تراکنش پایانه های فروش با کسب سهمیۀ هشت 
درصدی رتبۀ پنجم را از میان 12 شرکت ارائه دهندۀ خدمات پرداخت به 
خود اختصاص داده است؛ همچنین سهم این شرکت در سال یادشده 
در زمینۀ مبلغ تراکنش، حدود 13 درصد بود از این نظر رتبۀ سوم صنعت 

را در اختیار گرفته است.
روند تعداد پایانه های نصب شده )به صورت تجمعی( از سوی 
شرکت کارت اعتباری ایران کیش در سال های اخیر با روند رشد قابل 
توجهی همراه بود به گونه ای که نرخ رشد آن به صورت متوسط سالیانه 
بیش از 15 درصد بود. در پایان آذر ماه سال جاری نیز تعداد پایانه های 
نصب شده  1,067,425 بود که این رقم نسبت به مدت مشابه پایان 
اسفند ماه با رشد حدود 10 درصدی همراه شده است. شرکت در نظر 
دارد تعداد این پایانه ها را پایان سال 98 به 1,100,000 پایانه و در پایان 

سه ماهۀ 99 به 1,185,000 پایانۀ نصب شده برساند.
بر اساس روند رشد تراکنش ها در صنعت و شرکت، طی ادوار گذشته 
مطابق با آمار ارائه شده شاپرک در آذر  و با هدف گذاری کالن شرکت 
مبنی بر تغيير جایگاه شرکت در صنعت و برنامه ریزی های انجام شده 
در مورد توسعۀ سبد محصوالت شرکت، کسب بيش از 760،2 ميليون 

تراکنش در سال 1398 در برنامۀ شرکت قرار گرفته است.
اعتباری  از سوی شرکت کارت   آخرین اطالعات منتشرشده 
ایران کیش به عملکرد دورۀ نه ماهۀ نخست سال جاری بازمی گردد. 
بررسی ها نشان می دهد در اغلب حوزه ها این عملکرد نسبت به مدت 

مشابه سال قبل بهبود دارد.
سهم شرکت از بخش های مختلف خدمات این صنعت طبق 
آخرین گزارش ارسالی شاپرک در بازار داخلی به شرح جدول 1 است. 
بر این اساس در حوزۀ تعداد ابزار اینترنتی، درگاه های کارتخوان سهم 
بیش از 15 درصدی را از بازار شرکت های پرداخت دارند. بررسی ها 

جدول 1- عملکرد عملیاتی ایران کیش در نه ماهۀ 98
سهم از بازار )%(تغییرات )%(نه ماهه 97نه ماهه 98

تعداد ابزار 
اینترنتی

1,213,5181,145,061615.24درگاه کارتخوان
917.25-188,754207,166درگاه اینترنتی )IPG و QR و پات(

)USSD( 260.04-511686درگاه موبایلی

تعداد تراکنش
)هزار تراکنش(

1,636,9951,326,228239.34درگاه کارتخوان
14,66910,105451.23درگاه اینترنتی )IPG و QR و پات(

)USSD( 710.04-5852,037درگاه موبایلی

مبلغ تراکنش
)میلیارد ریال(

2,917,4062,741,7321814,32درگاه کارتخوان
551,54-33,23374,652درگاه اینترنتی )IPG و QR و پات(

)USSD( 770,06-48213درگاه موبایلی
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 9۰از سال شده ایران کیش تعداد تجمعی پایانه های نصب  - ۱نمودار 
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 ایران کیشتعداد کل تراکنش های پایانه فروش  - ۲نمودار 

نمودار 4- تعداد تجمعی پایانه های نصب شدة ایران کیش از سال 90

نمودار 5- تعداد کل تراکنش های پایانۀ فروش ایران کیش

نشان می دهد؛ تراکنش های اینترنتی از منظر شرکت شاپرک شامل تراکنش های حاصل از درگاه های اینترنتی )IPG( و تراکنش های حاصل از نرم افزار 
موبایلی )پات( است. هدف گذاری شرکت، تحقق 24 ميليون تراکنش در سال 98 است که طی 9 ماه اول سال، حدود 14 ميليون تراکنش محقق شد که 
این رقم رشد 6 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد. در حوزۀ صندوق های فروشگاهی بر اساس برآوردهای صورت گرفته، پيش بينی 
می شود در سال 98، حدود 1300 صندوق فروشگاهی نصب و راه اندازی شود که طی 9 ماه اول سال حدود 550 صندوق نصب و راه اندازی شده و تعداد 
تراکنش های حاصله حدود 17 ميليون تراکنش بوده است. به لحاظ تعداد تراکنش ها نیز در زمینۀ درگاه های کارتخوان در نه ماهۀ نخست سال جاری بیش 
از نه درصد بازار در صنعت پرداخت در اختیار شرکت کارت های اعتباری ایران کیش است. در این بخش تعداد تراکنش های انجام شده در نه ماهه با رشد 23 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه شده است. به لحاظ مبلغ تراکنش ها سهم بازار ایران کیش در درگاه های کارتخوان حدود 14 درصد است. 

مبلغ تراکنش شده از سوی شرکت در نه ماهه نیز با رشد 18 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
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کار �� و  بار معاونت کسب  برای نخستین  امسال  آقابابایی،   خانم 
نوین در ایران کیش تشکیل شد، چه ضروت هایی باعث تشکیل این 

معاونت شد و مأموریت های آن چیست؟ 
آقابابایی: برای آنکه واکنش مناسب نسبت به فضای کسب و کار شرکت 
در مقابل شرایط بازار نشان دهیم به چنین معاونتی نیاز بود، واکنش مناسب 
نسبت به فضای نشأت گرفته از تکنولوژی، فضای رقابتی پیرامون مان، قوانین 
و مقررات و همة رخدادهایی که می تواند فضای کسب و کار را تحت الشعاع 
قرار دهد. از همین رو دپارتمانی جدید که مأموریت اصلی اش آماده سازی 
شرکت در برابر چنین شرایطی است تشکیل شد با این هدف کلی که رویکرد 
جدیدی ایجاد کند. معاونت کسب و کار نوین در خردادماه 98 ایجاد و باعث 
شد ما به این نتیجه برسیم که در یک سری موارد فعالیت های مان را هنوز 
شروع نکرده ایم یا هنوز به نتیجة دلخواه نرسیده ایم. اکنون سنگ بنای بهبود 
را با این معاونت گذاشته ایم و امیدواریم بتوانیم مراحل موفقیت را سریع تر 

طی کنیم.
 آقای علیپور شما به عنوان معاون فناوری اطالعات ایران کیش ��

بگویید که سال 98 چگونه بر شما گذشت؟
علیپور: سال 98 اگرچه سال پر چالشی بود؛ اما موفقیت های خوبی هم 
به دست آمد. ایران کیش در ارتقای کیفیت سرویس ها و محصوالت خود به 
دستاوردهای خوبی رسید؛ مثاًل موفق شدیم درگاه اینترنتی IPG ایران کیش 
را با UI جدید و امکانات تازه ارائه کنیم با تحوالت صورت گرفته در حال 

میز سخن مأموریت های معاونان شرکت در سفر به برتری  

مأموریت های 99
آنچه  به   98 سال  در  خود  محصوالت  و  سرویس ها  کیفیت  ارتقاء  در  ایران کیش 
می خواست، رسید. این ارتقاء سرویس در کنار ایجاد معاونت کسب و کار در این شرکت 
مقدمة یک شروع دوباره برای شرکت ایران کیش است تا بتواند مشتریانش را راضی تر 
از گذشته نگه دارد و در عین حال در جست وجوی مشتریان جدید باشد؛ همچنین در 
حوزة پذیرندگان نیز این شرکت تالش کرده است تا تعریف این بخش به همراه دامنة 
کاری آن را تغییر دهد به گونه ای که دامنه و تعریف کاری این بخش از یک بازوی صرفًا 
اجرایی به سمت سرباز شرکت بودن تغییر یافت. در عین حال با اضافه شدن بخش 
بازاریابی به این حوزه عماًل گام مؤثر و انگیزشی در توسعة فعالیت های حوزة پذیرندگان 
فراهم شد. معاونت مالی نیز به عنوان انعکاس دهندة همة تالش های گروه در قالب اعداد 
و ارقام، صورت های مالی و تابلوی بورس »ر کیش« را در سفر به برتری امید می بخشد. 
ایران کیش سفر خود را در سال 98 آغاز کرد و قصد دارد سال 99 را به عنوان  اولین 

گذرگاه  موفقیت در کارنامه ثبت کند.
شهره آقابابایی، معاون کسب و کارهای نوین؛ بهزاد علیپور، معاون فناوری و اطالعات 
و رضا محمدی، معاون امور پذیرندگان و محمدرضا امامی نایینی، معاون مالی شرکت 
ایران کیش در میز سخن پیش رو با نگاهی به سال 98، مأموریت هر یک از معاونت های 
مورد اشاره را در مورد تحقق اهداف این شرکت در سال 99 تشریح کرده اند. متن این 

میز سخن را با هم می خوانیم؛
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حاضر درگاه پرداخت اینترنتی ایران کیش جزو بهترین درگاه های IPG کشور 
محسوب می شود؛ همچنین به طور خاص سرویس های متنوع زیادی برای 
بسیاری از سازمان های کشور ایجاد کردیم، در زمینة ارائة رمز پویا، پیشرو 
بودیم و در سامانة هریم، همکاری های خیلی خوبی با بانک مرکزی و شاپرک 
صورت گرفت. اولین PSP بودیم که موفق شدیم به این خدمات متصل شویم 
و در این حوزه ارائة خدمت کنیم که اکنون نتیجه اش در سامانة IPG و نرم افزار 
پات مشهود است و مردم می توانند از آن استفاده کنند. در زمینة دستگاه پوز، 
موفقیت های خیلی خوبی داشتیم، توانستیم برای برندهای اصلی شرکت در 
دستگاه های پوز، نسخه های بومی ارائه کنیم، اکنون ادعا می کنیم نرم افزاری 
که ما به صورت بومی ارائه کردیم و قابل استفاده است با کیفیت ترین و 
بهترین نسخه های موجود در بازار است، هم از لحاظ زمان پاسخگویی، هم 
امنیت تراکنشی، بهبودهای خوبی صورت گرفت. سامانة سوئیچ ایران کیش 

را نیز به شاپرک 2 ارتقا دادیم.
 به IPG ایران کیش اشاره کردید فکر می کنید طراحی جدیدی که ��

روی آن داشتید تا چه اندازه به رشد آن در سهم بازار کمک می کند؟
علیپور: به لحاظ فنی در همة موارد کاری کردیم که همکاران ما در 
حوزة بازاریابی دچار مشکل فنی نباشند و بتوانند با همة PSP ها رقابت کنند. 
فیچرهای خوبی داریم، ذخیرة کارت ها بر اساس شماره تلفن های همراه، 
قابلیت های گرافیکی که در IPG ایجاد شده است یا حضور در »هریم« باعث 
می شود که ما اکنون نه تنها نسبت به رقبا چیزی کم نداشته بلکه بهترین 

باشیم. 
 آقای محمدی، سال 98 برای واحد امور پذیرندگان چگونه بود؟ ��

محمدی: پیش از هر چیز در امور پذیرندگان تالش کردیم تا تعریف این 
بخش به همراه دامنة کاری آن را تغییر دهیم. به این معنی که دامنه و تعریف 
کاری این بخش از یک بازوی صرفًا اجرایی شرکت به سمت سرباز شرکت 
بودن تغییر یافت. سرباز، به این معناست که از خود اختیار دارد و فرمان ها را 
به نحو بهتری می تواند، انجام دهد. یکی از اتفاقاتی که امسال رخ داد، ورود 
بازاریابی به امور پذیرندگان بود. تیم پذیرندگان تالش کرد تا پتانسیل موجود 
شرکت را شناسایی کند و با داشتن بخش بازاریابی در خود بتواند پذیرنده های 
جدید را که می توان به آنها دستگاه pos بدهند شناسایی کنند. این قابلیت را 
پیشتر هم می شد در امور پذیرندگان ایجاد کرد. این موضوع پس از بررسی از 
آبان ماه در تیم و ساختار جدید پیاده سازی شد. مسئلة بعدی رفع بروکراسی 
در این بخش بود. همان طور که می دانید برخی نیازهای ما در معاونت های 
دیگر پاسخ داده می شد در نتیجه بوروکراسی ها کار را پیچیده می کردند برای 
حذف این موضوع و چابک سازی بیشتر در تیم، دایرة محصوالت را تشکیل 
دادیم، از سویی دیگر بحث پرداخت پشتیبان ها و شرکت های پیمانکار مرتب 
و سیستماتیک شد در نتیجه توانستیم دغدغه های پشتیبانان را در حوزة 
حقوق شان تا اندازة زیادی کم و کمک کنیم تا آنها با اطمینان خاطر بیشتری 

در راستای اهداف شرکت گام بردارند. 
 SLA موضوع بعد تغییر نظام جذب افراد و همکاران جدید بود به طوری که
خود را سخت تر و تالش کردیم تا افراد بادانش، متبحر و باسابقة کافی 
را جذب کنیم. این مسئله باعث شد تا از آذرماه انرژی بیشتری به کار، 

تزریق شود. 
از سوی دیگر سعی داشتیم تا دیدگاه همکاران ستادی خودمان را هم تغییر 
دهیم و این افراد را برای نگرش های جدیدتر دربارة بازاریابی، فعال تر کنیم 
تا بتوانند برای رقابت با سایر شرکت های PSP انرژی بیشتری صرف کنند 
تا بتوانند در این کارزار سهم بیشتری بگیرند. برای سال 99 نیز برنامه های 
زیادی داریم و می خواهیم آنچه شایسته و بایستۀ امور پذیرندگان است اجرا 
کنیم و آن اینکه، یک تیم یکدست چابک با راندمان کاری باال باشد تا هر 
هدفی را بتواند محقق کند. شبکه ای که اکنون در کل کشور وجود دارد باید 
با انرژی بیشتری کارش را ادامه دهد و خواسته هایی که مدیریت ارشد کشور 
از ما دارد را پیاده کند، این خواسته هم هیچ چیزی نیست جز ارتقاء سهم 
ایران کیش در بازار. حتمًا این موضوع شدنی است و امیدوارم بتوانیم در سال 

99 با این همکاران کارهای بزرگی را رقم بزنیم.

آقای امامی سال 98 چگونه بر شما گذشت و چه تغییراتی در حوزة ��
معاونت شما طی این سال ایجاد شد؟

پیدا  را  ایران کیش  با  توفیق همکاری  نیمة سال 1398  از  من  امامی: 
کردم. طی این مدت تأکید اصلی بر تجهیز منابع و امکانات برای سفر به 
سوی برتری است. استحضار دارید سفر به سوی برتری سفری آسان و 
راحت نخواهد بود و برای رسیدن به مقصد باید بر بسیاری از مشکالت 
نیز در کنار سایر  و سختی های مسیر غلبه کرد. مجموعة معاونت مالی 
واحدهای شرکت خود را برای نیل به مقصود آماده کرد. این آمادگی هم در 
حوزة جذب نیروهای بسیار کیفی و ارزنده به عنوان جایگزین پرسنلی که به 
دالیل شخصی از شرکت جدا شده بودند، بود، هم در حوزة تغییر یا تدوین 
برخی فرآیندها و دستورالعمل ها متناسب با شرایط جدید شرکت و هم از 
منظر ایجاد انعطاف پذیری مالی برای پشتیبانی از برنامه های مدنظر هیئت 

مدیرة محترم و مدیریت محترم عامل.
در حال حاضر نیروهای بسیار شایسته و کوشا در مجموعة معاونت مالی 
مشغول به کار هستند که از همکاری با تک تک آنها به خود می بالم. روند 

اصالح و بازنگری فرآیندها و دستورالعمل ها نیز ادامه دارد.
به طور کلی به عقیدة من واحد مالی در شرکت های دانش بنیان و فعال 
در حوزه های مختلف فناوری اطالعات )مثل شرکت ایران کیش( نقشی 
بسیار مهمی در تطبیق شرایط کسب و کارهای نوین که انعقاد قراردادهای 
متفاوت با شیوه های متنوع درآمدی و هزینه ای را به دنبال دارند با اصول و 
استانداردهای حسابداری بر عهده دارند و همان گونه که طی سال 1398 این 
موضوع را سرلوحة فعالیت های خود قرار دادیم بنا داریم در سال 1399 نیز با 

تجربه و دانش اندوخته شدة قوی تر و پویاتر حرکت کنیم.  
 خانم آقابابایی در طول این مدت یعنی حدود 10 ماه معاونت شما ��

پایه گذار چه حرکت هایی بود و تا چه میزان خواسته هایی را که در 
ابتدای تشکیل شدنش به دنبال آن بود محقق کرده است؟

آقابابایی: یکی از شاخه هایی که قرار است در معاونت کسب و کار نوین 
به آن پرداخته شود بحث سرمایه گذاری های مشترک، ورود به بازارهای 
نوظهور و جذب ایدة استارتاپ و نوآوری هاست. قدرت ایران کیش می تواند 
باعث شود تا بسیاری استارتاپ ها و ایده ها پا بگیرند و به مرحلة ظهور 
برسند و در واقع به مسیر موفقیت خودشان کمک کنند. در این میان 
ایران کیش نیز به آنها کمک می کند. هم ما از استارتاپ ها منتفع می شویم 

و هم آنها از ما.

تکنولوژی در حال 
رشد و گسترش 

است؛ وقتی 
تکنولوژی به پیش 
می رود، خود به 

خود سرویس ها و 
خدمات و امکانات 

جدید می آورد، 
منطبق با آنها 

تغییرات جدیدی 
هم باید صورت 
بگیرد؛ بنابراین 
ما بایدبه سمت 
تکنولوژی های 

جدیدی در حوزة 
پرداخت برویم

شهره آقابابایی
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 آقای محمدی، از دید شما چه مواردی را باید در برنامه های اجرایی ��
در مورد هم افزایی سازمانی پرسنل در نظر گرفت؟ بخش معاونت 
با  پذیرندگان در این حوزه چه کرده است؟ تا چه میزان توانسته 

بخش های مختلف شرکت در این راستا تعامل کند؟
محمدی: تعامل، یکی از خصایصی است که بسیار به آن معتقدم از ابتدا هم 
تالش آن بود تا با مدیریت های دیگر این تعامل را افزایش دهیم و در کنارش 
هم افزایی را که شما در امور سرمایه های انسانی و پرسنل به آن اشاره کردید 
محقق کنیم. فرصت اینکه دوباره چرخ ها را درست کنیم، نداریم فرصت ما 
کم است و کارهایی که باید انجام دهیم زیاد. از همین رو با تعامل و داشتن 
روابط خوب با برقراری جلسات فوری با معاونان، هم افزایی بین بخش ها را 
باال برده ایم و از سویی بهره وری سرمایه های انسانی را نیز در این زمینه در 

نظر داریم. 
جذب �� بحث  در  می تواند  میزان  چه  تا  کار  و  کسب   معاونت 

محصوالت ناب و خالقانه کمک کند؟ 
آقابابایی: تکنولوژی در حال رشد و گسترش است؛ وقتی تکنولوژی به 
پیش می رود، خود به خود سرویس ها و خدمات و امکانات جدید می آورد، 
منطبق با آنها تغییرات جدیدی هم باید صورت بگیرد؛ بنابراین ما باید به 
سمت تکنولوژی های جدیدی در حوزة پرداخت برویم. از همین رو امسال 
زیرساخت های الزم را برای سیستم ها و محصوالتی که در نظر داریم در 

سال های آتی از آن استفاده کنیم، فراهم کرده ایم. 
 برنامه های اجرایی در مورد جذب محصوالت ناب و خالقانه در ��

سالی که گذشت چه بود و فکر می کنید که در سال 99 چه اقداماتی 
باید در این حوزه صورت بگیرد؟

علیپور: بخشی از کارهایی که امسال انجام دادیم ثمره اش در سال 99 
مشخص می شود. در سال جدید بخشی از کارها را در سطح رونمایی یا دموی 
محصول انجام دادیم؛ مانند پرداخت QRکد که با شراکت بانک تجارت 
ایران کیش انجام شد. پروژه های  صورت گرفت و همة امور فنی آن در 
دیگری داریم که بسیار خاص هستند. فیچرهایی که هم اکنون داریم و 
همچنان فیچرهای خاصی که اضافه می کنیم در صنعت پرداخت کشور 
بی نظیر هستند. مواردی هم هست که واحد معاونت کسب و کار هر زمان 
خواست، می تواند آن را اعالم کند؛ ولی برنامه های خیلی زیادی داریم و 

فیچرها و فانکشن های بسیار خوبی در حوزة پرداخت ارائه می شود. 
 فارغ از برنامه هایی که در این حیطه در دستور کار است، اساساً ��

الزمة تحقق نوآوری از نگاه شما چیست؟
علیپور: ما هر کاری را با کمک سرمایه های انسانی توانمندمان انجام 
می دهیم، مهم ترین موضوع، ساختار منابع انسانی، IT است. ما برنامه های 
خوبی برای ارتقای فنی و دانشی کارکنان خود و جذب افراد نخبه داریم. 
در حال جذب افراد نخبه و دارای ایده و دانش خوب در این حوزه هستیم. 
دانشی در  و  فنی  اهداف  اصلی تحقق  از الزمه های  انسانی، یکی  منابع 
شرکت است. موضوع بعدی، سیستم و فرایندهای کاری است که برای 
تولید محصوالت مان داریم. چه برای کنترل کیفی محصوالت و چه برای 
کنترل امنیتی محصوالت که می تواند به ارتقای کیفی محصوالت النچ شده 
کمک کند. ما در حال بازسازی این فرایندها هستیم. به موفقیت های خوبی 
هم رسیده ایم. بسیار مهم است که برای تحقیق و توسعه وزن خوبی را در 
شرکت در نظر بگیریم و در آنجا با طوفان فکری، ایده پردازی و بنچ مارک از 

تجربه های جهانی، محصوالت نوین تولید کنیم. 
و �� مدارک  دریافت  در  بورس،  و  مالی  حوزة  در  امامی  آقای 

رتبه بندی ها چه توفیقی داشتیم؟
امامی: هر چند اخیراً در شرکت، واحدی مجزا برای پیگیری اخذ و 
تمدید مجوزها و رتبه بندی ها ایجاد شده است؛ ولی از سنوات قبل این مهم 
بر دوش امور مالی شرکت بود. به لطف خدا و زحمت همة همکاران در 
سال 1398 موفق به کسب پروانة بهره برداری نرم افزار از وزارت صمت و 
همچنین دو رتبة پایة یک جدید در رشته های تولید رایانه های غیر مین فریم 
و شبکة داده های رایانه ای و مخابراتی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
شدیم. مراحل تمدید کارت بازرگانی شرکت و دریافت گواهینامة رتبه بندی 

کارت بازرگانی نیز در حال پیگیری است.
 آقای محمدی، برنامه های اجرایی در مورد جذب محصوالت ناب ��

و خالقانة ایران کیش در واحد شما به کدام سمت و سو خواهد بود. 
محمدی: در بحث دستگاه های POS که مربوط به بخش امور پذیرندگان 
است، آیندة پوزها را پوزهای اندرویدی می بینم. پوزهایی که همة نیازهای 
یک پذیرنده را از طریق اپ های مختلف بتوانیم به آنها بدهیم و بتوانیم آن 

پذیرنده را وفادار به سازمان خودمان کنیم. 
شما �� معاونت  بحث  از  فارغ  که  نکاتی  از  یکی  آقابابایی،   خانم 

مطرح است، برنامه های اجرایی برای بازاریابی و بازارسازی است 
که می تواند با تأکید بر مزیت سازی یا مزیت های فعلی مطرح باشد، 
به نظر شما چه برنامه های اجرایی باید در نظر گرفت تا با توجه به 
مزیت های بالفعل و بالقوة شرکت بتوان بازاریابی و بازارسازی را در 

آن عملیاتی کرد؟
آقابابایی: وقتی ما دربارة محصول صحبت می کنیم، باید به این نکته 
توجه داشته باشیم که مهم تر از ساخت محصول این موضوع است که بدانیم 
چه محصولی باید تولید شود. برای هر محصولی باید به این نکته توجه داشت 
که تا چه اندازه بازار را مطالعه کرده ایم و به چه میزان از محصول ما قرار 
است استفاده شود و تا چه اندازه می توانیم با آن محصول و سیستم جدید 
برای شرکت منفعت ایجاد کنیم؟ اساسًا فرمول موفقیت هر کسب و کاری 
این است که خدمت، محصول یا هر چیز دیگری که در اختیار مشتریان 
قرار می گیرد توسط افرادی که از محصول استفاده می کنند تبلیغ شود. این 

موضوع امر بدیهی است. 
 برای همین برای بازارسازی و بازاریابی اول از همه باید محصول و خدمات 
خودمان را بهینه سازی کنیم، یکی از وظایفی که برای معاونت ما ایجاد شده 
و خواسته اند تا آن را انجام دهیم این است که در واقع خدمات ایران کیش را 
بهینه کنیم، رنگ و روتوش خوبی به آنها بدهیم و همة آنها را برای مشتری 
مطلوب تر کنیم تا بهتر و بیشتر بتوانند از خدمات ما استفاده کنند. از سوی 
دیگر باید بتوانیم شاخه هایی که غیر فعال هستند را فعال کنیم. بحث دیگری 
که در این موضوع مهم است، اینکه سرویس ها و خدمات ویژه تری را به 
مشتری مان ارائه دهیم. مشتری باید صرف نظر از اینکه چه خدمت و چه 
سرویسی و چه محصولی را از ایران کیش دریافت می کند تجربة خوشایند از 
خدماتی که در حال دریافت آن است، داشته باشد و برند ایران کیش را از آن 

 بحث توسعة 
نرم افزار اندرویدی 
را توسط همکاران 

IT داریم، 
نرم افزارهای 
خوبی روی 

پوزهای مختلف 
بومی کردیم، 
سیاست های 

مدیریتی ارشد 
نیز به همین سمت 
است تا بتوانیم با 

اتکا به دانش، وارد 
دنیاهای جدید 
پرداخت شویم

رضا محمدی
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خود بداند. از این منظر باید بتوانیم کاری کنیم تا مشتری هر جایی که برند 
ایران کیش را می بیند ایران کیش را بشناسد و انتخاب کند و بگوید در فالن 
جا نیز از ایران کیش استفاده کردم. این تمام استراتژی ای است که در فرایند 

خدمات مان باید بهینه سازی کنیم. ما باید به چنین نقطه ای برسیم.
 نوع تعاملی که این معاونت باید با بخش های مختلف در این حوزه ��

)بازاریابی و بازارسازی( داشته باشد؛ از جمله بخش معاونت توسعه 
و بازار به چه شکلی است؟

آقابابایی: ما همه یکی هستیم و در یک راستا یک استراتژی مشخص 
را پیش می بریم. 

بازارسازی �� بازاریابی و  از دیدگاه شما در راستای   آقای علیپور، 
با تأکید بر مزیت های فعلی و هم مزیت سازی در سال 99 باید چه 

برنامه هایی را در نظر گرفت؟
علیپور: بازاریابی به معنای توسعة کاربری سرویس ها برای سرویس هایی 
است که وجود دارد. شما سهم بازار را ارتقاء می دهید و بازار را پیدا می کنید. 
بازارسازی برای ایده پردازی دربارة محصوالت نوین است که بازاری برایش 
وجود ندارد و شما محصولی خلق می کنید تا بازار خلق کند دیگر قرار بر رقابت 
نیست و بنا نیست سهم بازار کسی را بگیرید. از همین رو معتقدم؛ ایجاد 
معاونت کسب و کارهای نوین در شرکت یکی از اهداف استراتژیک شرکت 
در این حوزه بود و تصور می کنم که خروجی های خوبی هم در این زمینه 
داشت. یکی از اهداف این معاونت، همین بازارسازی است. خوشبختانه ارتباط 
خوبی بین ما، واحد توسعة بازار و کسب و کار نوین است تا با ایده پردازی هایی 

که با یکدیگر داریم بازارهای نو ایجاد کنیم. 
همان طور که گفته شد با خلق سرویس های ویژه به دنبال این هستیم تا بازار 
خودمان را بسازیم ما در حوزة فنی با استفاده از ایده پردازی و بنچ مارک و 
سرویس هایی که هنوز در کشور پیاده سازی نشده است به این کار امید داریم، 
طبق نیازی که احساس می کنیم در جامعه وجود داشته است این محصوالت 
را خلق می کنیم؛ البته قرار نیست این موضوع فقط از سمت فناوری اطالعات 
دنبال شود قطعاً نیازسنجی ها می تواند از سمت واحدهای بازاریابی انجام شود 
آنها فیدبک بدهند که چه نیازی وجود دارد تا ما به واسطة آن خلق ایده کنیم. 
این تعامل باید دو سویه باشد؛ وقتی این جریان بتواند خوب و چابک عمل و 

کار کند می توانیم به موفقیت امید داشته باشیم. 
 آقای محمدی، نظرتان در این باره چیست؟��

پیشتر بخش  برای خود  پذیرندگان  امور  همان طور که گفتم  محمدی: 
امور  در  را  نگرش  این  ما  اما  نبود؛  قائل  بازاریابی  عنوان  به  جداگانه ای 
خودمان  همکاران  توسط  را  خرد  بازاریابی  بتوانیم  تا  داشتیم  پذیرندگان 
انجام دهیم و این گسترش شبکه و بهینه کردن شبکه و جذب پذیرنده های 
شاخص صنعت توسط تیم ما انجام شود. حتماً با همکاری همکاران توسعة 

بازار می توانیم کار بهتری انجام دهیم.
 به این سمت نیز حرکت کرده اید و چه برنامه هایی در این حوزه ��

داشتید؟ 
 IT محمدی: همین حاال بحث توسعة نرم افزار اندرویدی را توسط همکاران
داریم، نرم افزارهای خوبی روی پوزهای مختلف بومی کردیم، سیاست های 
مدیریت ارشد نیز به همین سمت است تا بتوانیم با اتکا به دانش، وارد 

دنیاهای جدید پرداخت شویم. 
 در مورد برنامه های اجرایی در حوزة تبلیغات با تأکید برتحوالت ��

چه تحوالت کشوری و چه تحوالت محصوالتی نظرتان چیست و باید 
در این باره به کدام سمت و سو برویم؟

آقابابایی: ما نباید به فکر تبلیغات باشیم؛ بلکه باید برندینگ کنیم. این 
دو مفهوم کاماًل مختلف است. تبلیغات در دنیای امروز مردود است. این 
برندینگ است که باید شکل بگیرد. گام اول در برندینگ، این است که اول 
از محصول و سرویسی که ارائه می دهیم مطمئن باشیم و بدانیم که اگر 
این محصول را به مخاطب برسانیم حتماً توسط او استفاده می شود، بعد از 
این وظیفه ای که برندینگ قرار است انجام دهد اینکه صدای ما را در مورد 
محصول به گوش مخاطب برساند، یعنی صرفًا در برندینگ بگوییم فالن 

محصول چنین امکاناتی دارد. نیازی نیست که وارد فضای نمایشی در این 
زمینه شویم. ما تمرکزمان بر بهینه سازی، افزایش کیفیت خدمات و امنیت 
و سهولت در خدمات مان است؛ وقتی این موارد را فراهم کردیم و مطمئن 
شدیم آنچه ارائه می کنیم مورد پذیرش است آن موقع وظیفة واحد برندینگ، 
این است که چنین چیزی را به گوش مخاطبان برساند. نه آنکه تبلیغاتی 

صورت دهد که پشت آن چیز خاصی وجود ندارد. 
 آقای علیپور، شما در این باره چه نظری دارید؟ ��

علیپور: از دید من در بازاریابی و بازارسازی که در مورد آن سخن گفتیم 
باید این موضوع را در نظر گرفت. باید به نوع محصولی که می خواهیم آن را 
معرفی کنیم توجه داشته باشیم و بدانیم جامعة هدف ما چه کسانی هستند و 
کجاها باید این کار را انجام دهیم در بعضی جاها شاید نیاز نداریم که تبلیغ 
فراگیری داشته باشیم؛ مثاًل ممکن است جامعة هدف ما جامعة دانشگاهی 
باشد لزومی ندارد که آن موضوع را در همه جا فراگیر کنید؛ بلکه باید به همان 
جامعه دقت کنیم. برای رونق کسب و کار، بازاریابی و بازارسازی و تبلیغات 
پیرامون آن باید دارای برنامه باشید، باید تبلیغات ما برنامه محور باشد و این 
شاخص ها را در نظر بگیرد تا بتواند به رشد و ارتقای آن کسب و کار کمک 
کند، نه اینکه صرفًا بگوییم که تبلیغاتی صورت گرفته و فالن تعداد بیلبورد در 

سطح شهر نصب کرده ایم و به چه اشکالی تبلیغات را توزیع کردیم. 
تالش های همة تیم ایران کیش را می توان در تابلوی بورس دید. ��

وضعیت رکیش در بورس در سال 98 را چگونه ارزیابی می کنید و 
برای  سال 99  چه پیش بینی هایی دارد ؟

امامی: سال 1398 سال بسیار متفاوتی برای اقتصاد کشور بود و به 
تبع آن بازار سرمایه نیز تغییرات قابل توجهی را نسبت به سال های قبل 
تجربه کرد. رشد شدید قیمِت بسیاری از سهم ها در این سال به گونه ای بود 
که حتی به سبب ورود نقدینگی شدید به بازار فرصت های اصالح قیمت ها 
نیز ایجاد نمی شد. در این سال استقبال سهامداران عزیز به ایران کیش قابل 
توجه بود به گونه ای که با رشد منطقی قیمت سهم، نسبت قیمت بر سود هر 
سهم شرکت در حال حاضر باالتر از میزان این نسبت در گروه شرکت های 
فعال در حوزة رایانه و فعالیت های وابسته است. به نظر می رسد سهامداران 
با درک مناسب از پتانسیل های بالقوة ایران کیش که در حال بالفعل شدن 
است به خرید سهام ایران کیش گرایش پیدا کرده اند؛ ولی از آنجایی که آیندة 
ایران کیش نیز همانند سایر سهم ها تحت تأثیر شرایط آیندة بازار سرمایه 
و اقتصاد کشور است؛ بنابراین پیش بینی آنچه در مورد ایران کیش پیش 

من به سرمایه های 
انسانی واحد فناوری 

اطالعات اعتقاد 
ویژه ای دارم و به 

نظرم پرسنل خیلی 
خوبی در این واحد 
وجود دارند؛ اما نیاز 
به حمایت ما نیز 

دارند. به هر صورت 
دانش IT به سرعت 
کهنه می شود یکی 
از مواردی که برای 
افراد فنی انگیزه 

ایجاد می کند

بهزاد علیپور
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اولین اصل برای 
جلب رضایت 

سهامداران وجود 
شفافیت مالی است. 
در درجة دوم انتظار 
سهامداران ایجاد 
بازدهی مناسب 

از سرمایه گذاری 
انجام شده و 

پرداخت به موقع 
سود سهام است. 

همة این موارد جزو 
اولویت های شرکت 

بوده و هست

محمدرضا امامی
خواهد آمد بسیار دشوار است. بدیهی است هرگونه اطالعات قابل اتکایی 
که در وضعیت جاری یا آتی سهم تأثیرگذار باشد از طریق سامانة کدال 

اطالع رسانی خواهد شد.
 در سال آینده عالوه بر باالی یک میلیون دستگاه پوزی که در حال ��

حاضر شرکت دارد، بحث توسعة همکاری ها با بانک ها در افزایش 
این تعداد نیز هست از جمله اضافه کردن صد هزار پوز متصل به بانک 

تجارت، برای تحقق این هدف چه برنامه هایی دارید؟
محمدی: خوشبختانه تا همین االن قسمت اعظمی از این هدف محقق 
شده است و بخش دیگر به سال آینده منتقل می شود این به آن معنا نیست 
که توانایی انجام اجرایی آن در کوتاه مدت نبود؛ بلکه تالش مان این است 
که نصب پوزها در جاهای خوبی اتفاق بیفتد و کیفیت را فدای کمیت نکنیم.

 از نگاه شما برنامه های اجرایی در راستای هم افزایی سازمانی ��
پرسنل باید به چه شکل باشد؟ 

آقابابایی: با تعیین مأموریت شرکت و بیان این جمله توسط مدیریت ارشد 
شرکت در سال 98 که می خواهیم به سوی برتری سفر کنیم، باور دارم در این 
سفر ما همه هم سفر هستیم و همه قرار است تا از کار یکدیگر مراقبت و برای 
یکدیگر انرژی مضاعف ایجاد کنیم و در پاسداری از یکدیگر و کمک کردن 
به هم، هم سفرهای خوبی باشیم. با اینکه باید خودمان به مقصد این سفر 
که از دید مدیر عامل محترم برتری است، برسیم؛ باید بتوانیم برای مشتریان 

و کاربران و هر کسی که در اکوسیستم پات قرار دارد اقدامی انجام دهیم. 
 سرمایه های انسانی را نمی توان نادیده گرفت. به نظر شما در ��

برنامه های اجرایی در راستای هم افزایی سازمانی پرسنل باید چه 
نکاتی را در نظر بگیرید؟ 

علیپور: بخشی از بهره وری نیازمند این است تا سرمایه های انسانی شما 
توانمندتر باشند، یکی از ابزار این موضوع، آموزش است. دیگری طراحی 
ساختاری مناسب است تا شما بتوانید از همین ابزار توانمند در کنار یکدیگر 
در قالب یک تیم یک خروجی مناسب داشته باشید؛ اگر شما نتوانید این 
منابع انسانی را در یک ساختار هدفمند بچینید خروجی مناسبی نمی تواند 
داشته باشد؛ حتی اگر نخبه ترین افراد را به کار بگیرید؛ ولی آنها را به صورت 
هدفمند در جای مناسب خود نچینید نمی توانید بهره برداری مناسب را داشته 
باشید، ساختار، فرایند و ابزارهای سیستمی می توانند کمک کنند که شما 
یک بهره وری خیلی بهتری داشته باشید و از این افراد کلیدی استفاده کنید 

و بهروری تان را باال ببرید.

از سوی دیگر شما باید به تناسب آن جایگاه سازمانی و آن شخصی که قرار 
است این پست را تصاحب کند، توجه ویژه ای داشته باشید، در همة زمینه های 
شغلی لزومی ندارد که افراد خیلی با تجربه و توانمند و گران قیمت را به کار 
گیرید؛ چون باعث خستگی آن افراد می شود. باید ساختار را طوری بچینید 
و افراد طوری جذب آن ساختار بشوند که بتوان بهره وری خیلی خوبی از 

مجموع کار داشته باشید. 
 در این حوزه معاونت خودتان چقدر موفق بوده است؟��

علیپور: من به سرمایه های انسانی واحد فناوری اطالعات اعتقاد ویژه ای 
دارم و به نظرم پرسنل خیلی خوبی در این واحد وجود دارند؛ اما نیاز به حمایت 
ما نیز دارند. به هر صورت دانش IT به سرعت کهنه می شود یکی از مواردی 
که برای افراد فنی انگیزه ایجاد می کند این است که احساس کنند در کاری 
که دارند انجام می دهند همواره به روز هستند اینکه شرایطی برای آپدیت نگه 
داشتن آنها ایجاد کنیم موضوع خیلی مهمی است. از سوی دیگر در بحث 
ساختار واحد فناوری، ما مواردی را بازطراحی کردیم و آنچه نیاز سازمان 
است لحاظ کرده و ساختار را اصالح کردیم؛ همچنین در شرایط اصالح باقی 

فرایندها نیز قرار داریم که امیدوارم انجام شود. 
 بنابراین بخشی از آنچه الزم است، حمایت های آموزشی است؟��

علیپور: این حمایت از طرف تیم ارشد مدیریتی در حال حاضر وجود دارد 
و من خود به شخصه مشکلی در این حوزه نمی بینم آنها واقعًا در این موضوع 
همراه ما هستند و برنامة آموزشی نیز در این زمینه داریم و می خواهیم 

دانش شان را افزایش دهیم تا به این بهره وری که می خواهیم، برسیم. 
چه ��  99 سال  در  و  چیست  برندینگ  سمت  به  رفتن   الزمة 

برنامه هایی دارید؟
است که همة  این  اول  قدم  و  گفتم الزمه  آقابابایی: همان طور که 
برسانیم که در حال  قبولی  قابل  به سطح  بهینه سازی و  را  خدمات مان 
حاضر رساندیم، کیفیت خدمات ما افزایش یافته است، زیرساخت های مان 
را قوی کردیم سعی داشتیم در کانال های غیر پوزی سرمایه گذاری کنیم و 
شروع به سرمایه گذاری بیشتر در این زمینه ها کردیم از سوی دیگر مطمئنًا 
باید بدانیم که در هر محصولی گروه هدف چیست؟ اگر یک موضوع مورد 
عالقة جامعه است محصولی در راستای فراهم کردن این عالقه مشتریان، 
مورد قبول قرار می گیرد در این شرایط، کاربران هستند که بهترین تبلیغات 
که  است  مهم  بسیار  همین  برای  داشت.  خواهند  ایران کیش  برای  را 
بدانید برای هر خبر برای هر معرفی و تبلیغ باید چه موضوعی را در کجا 

اطالع رسانی کنید.
 چشم اندازهای سال 99 در واحد امور پذیرندگان چیست؟��

اینکه  بیان کردند،  چشم انداز همان است که مدیریت عامل  محمدی: 
بتوانیم جزو سه PSP برتر کشور باشیم این موضوع ملزوماتی دارد که همان 
ملزوماتی است که شما در سؤال های تان به آن اشاره کردید، شرکت تمام قد 
به دنبال تهیة این ملزومات است و می خواهد با ارائة راه حل های خوب و جامع 
سهم خود را در بازار گسترش دهد و مهم تر از سهم بازار، پذیرنده های کیفی 
خود را افزایش دهد و صرفًا به کمیت نگاه نکند؛ این نگرشی است که جدیداً 
در شرکت پر رنگ تر شده است تا بتوانیم پذیرنده های مان را کیفی نگاه کنیم 

و صرفاً دنبال جذب پذیرنده های کیفی باشیم. 
پذیرندة کیفی پذیرنده ای است که از لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش، جزو رنج 
قابل قبول صنعت پرداخت باشد؛ به عبارتی صرفًا به دلیل اینکه پذیرنده مورد 
قبول بانک است به او پایانة فروش نمی دهیم؛ بلکه منافع شرکت مان از محل 
جذب مبلغ و تعداد تراکنش را هم ببینیم و این دو نگاه در کنار هم باعث 

می شود تا پذیرنده های مان کیفی تر باشند. 
آقای امامی، در جمع بندی صحبت های تان، بگویید برای رضایت ��

سهامداران ایران کیش باید به چه نکاتی توجه داشت؟
امامی: به نظر من اولین اصل برای جلب رضایت سهامداران وجود 
شفافیت مالی است. در درجة دوم انتظار سهامداران ایجاد بازدهی مناسب از 
سرمایه گذاری انجام شده و پرداخت به موقع سود سهام است. همة این موارد 

جزو اولویت های شرکت بوده و هست.
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فعالیت های توسعة بازار در بخش مشتریان بزرگ شامل چه بخش هایی می شود؟��
شرکت ایران کیش با توجه به سیاست سال های اخیر توانسته است با بانک های بزرگ کشور همکاری مؤثر 
و پایداری داشته باشد و همکاری با توسعة مؤثر ابزارهای پرداخت در شبکة بانکی، بخش بزرگی از درآمد 
پایدار خود را از راه همکاری با شبکة بانکی کشور کسب کند. ایران کیش با توزیع ابزارهای پرداخت در بین 
مشتریان بانک های مختلف سعی در ایجاد ثبات در روند حرکتی خود کرده و با ارائة خدمات مورد قبول 
شبکة بانکی کشور توانسته است به یکی از بزرگ ترین PSPها در ابزار POS بدل شود. در این بخش از واحد 
توسعة بازار سعی داریم با همکاری مفید و مؤثر با بانک های طرف قرارداد، نیازهای متفاوت مشتریان را 
مرتفع کنیم و در همین راستا با اتکا به زیرساخت های فنی و شبکة گستردة خدمات در سراسر کشور که جزو 

افتخارت ایران کیش است، رضایت حداکثری مشتریان را جلب کرده ایم.
با افزایش بانک های طرف قرارداد ایران کیش و ایجاد تنوع در بین مشتریان، سعی بر آن شده است 
در بین مشتریان متنوع شبکة بانکی حضور داشته باشیم که این مهم با بهره مندی از درآمد قابل توجه 

برای ایران کیش، سود با کیفیت و پایداری را با حذف تأثیر نوسانات بازار 
روی عملکرد این شرکت رقم زده است. مشتریان ایران کیش چه در بخش 
خصوصی و چه در بخش دولتی با دریافت سرویس های فنی و عمومی مورد 
نیاز ارتباط پایداری با ایران کیش برقرار کرده اند و این نشان از ثبات و رشد 

ارائة خدمت دارد.
  بانک ها عموماً چه انتطاری از شرکت های PSP دارند؟��

از آنجایی که شرکت های PSP از جمله ایران کیش به صورت تخصصی روی 
ابزارهای پرداخت تمرکز دارند عمده انتطارات بانک ها، حفظ، نگهداری و 
ارتقاء ابزارهای پرداخت در بین شبکة مشتریان ذی ربط است و با بهبود در 
سرعت و کیفیت کار، حفظ و افزایش ورودی منابع برای بانک ها با استفاده 
از ابزارهای پرداخت از مهم ترین خواسته های مشتریان ماست. سرعت در 
نصب POS و تخصیص درگاه های اینترنتی پرداخت )IPG( و البته برقراری 
ثبات در این شبکه از جمله مهم ترین تقاضای مشتریان است؛ همچنین با 
توجه به رشد استفاده از شبکة پرداخت الکترونیک، همواره نیازهای جدیدی 
استفاده کنندگان خرد مطرح  و حتی عموم  پذیرندگان  بانک ها،  از طرف 
می شود که انتظار می رود همچنان که ایران کیش در این سال ها ثابت کرده 
است، می تواند شریک راهبردی بانک ها باشد، این سرویس های جدید را 
که عمومًا مبتنی بر نوآوری در مدل های کاربردی پرداخت و دریافت است، 
تولید و استقرار دهد. تجربة جهانی شبکه های پرداخت الکترونیک نشان از 
افزایش ترافیک در این بخش دارد و قاعدتًا سهولت در زندگی و کسب و کار 

نتیجة توسعة تکنولوژیک این حوزه است.
و �� می کند  پیدا  توسعه  بخش هایی  چه  به  مشتریان  دامنة    

سرویس های ایران کیش تا چه سطحی نفوذ می کند؟
قطعًا مشتریان بزرگ در مرحله اول بانک ها هستند وهمچنین مشتریان 
بزرگ بانک ها نیز در رده مشتریان ارزنده و تراز اول ما قرار دارند که نیاز 
به ابزارهای پذیرش مختلف و سرویس های متنوع دارند و البته در فرآیند 
ارائة سرویس متناسب با مشتریان بزرگ بانک ها در تعامل مستمر هستیم 
و در این حین با برگزاری جلسات فنی و تجاری سعی بر استقرار مطلوب 
ابزارهای پذیرش در جایگاه مطلوب خواهیم بود. این نکته که ابزارهای 
پذیرش، درگاه های جمع آوری منابع مالی بانک ها هستند بسیار اهمیت دارد 
و در صورتی که رعایت نکات جذب مشتری به درستی انجام نپذیرد منابع 
طرفین یعنی هم بانک و هم شرکت PSP از بین خواهند رفت. مشتریان 
بزرگ بانک ها از نظر جذب منابع و سودآوری برای بانک ها مهم هستند 
با  البته برای PSP تعداد و مبلغ تراکنش اهمیت دارد و هرگاه بتوانیم  و 
مشتریان خود )بانک ها( در یک مسیر حرکت کنیم طرفین انتفاع مناسب 
خواهند برد و بر این اساس ما با کمک بخش های مختلف شرکت از جمله 
IT و امور پذیرندگان سعی داریم به کمک بانک ها با انتخاب مسیر صحیح، 

سرویس های مورد نیاز را در زمان مورد نیاز ارائه کنیم.
 PSP این بخش به رسالت وجودی شرکت های  نکتة مهم قابل ذکر در 
بازمی گردد و همواره ذکر این نکته ضروری است که ایران کیش با ارائة 
انتقال  سرویس های مناسب سعی دارد منابع را به سمت مشتریان خود 
دهد و در صورتی که بانک ها بتوانند برنامه ای برای حفظ این منابع در 
شبکة  همة  برای  سودمند  فرآیندی  باشند،  داشته  ذی ربط  حساب های 
پرداخت الکترونیک ایجاد خواهد شد و هرگاه این فرآیند ناقص عمل کند، 

قطعًا بازی بردـ  برد شکل نخواهد گرفت
  چه برنامه ای برای سال آتی ترسیم شده است؟��

این بخش نیز هماهنگ با استراتژی های کلی شرکت ایران کیش وظایف 
مشخصی دارد که شاخص ترین آنها استفادة مؤثر از همکاری بانک ها برای 
بهبود کیفیت شبکة پرداخت الکترونیک است و از جمله اهداف مشخص این 
واحد، افزایش بهره وری از دستگاه های منصوبة ایران کیش در سراسر کشور 
است؛ البته در کنار این مهم مشارکت در پروژه های معرفی شده از طرف 
بانک ها به ویژه برای مشتریان بزرگ بانک ها نیز در هدف کاری این واحد 
است که امیدواریم با توکل به درگاه پروردگار و با اتکا به توانمندی های فنی 
و تخصصی نیروی انسانی ایران کیش بتوانیم سالی پر بار را برای ایران کیش 

رقم بزنیم.

گفت وگو با وحید گودرزی، مدیر امور مشتریان کالن ایران کیش

شریک راهبردی

یکی از مهم ترین اهداف مشخص واحد امور مشتریان، افزایش بهره وری از دستگاه های منصوبة 
ایران کیش در سراسر کشور است؛ البته مشارکت در پروژه های معرفی شده از طرف بانک ها به 
ویژه برای مشتریان بزرگ بانک ها نیز در هدف کاری این واحد قرار دارد. وحید گودرزی می گوید: 
از آنجایی که ایران کیش به صورت تخصصی روی ابزارهای پرداخت تمرکز دارد و بهبود در 
سرعت و کیفیت کار، حفظ و افزایش ورودی منابع برای بانک ها با استفاده از ابزارهای پرداخت از 
مهم ترین خواسته های مشتریان ماست. ایران کیش ثابت کرده است، می تواند شریک راهبردی 
بانک ها باشد و سرویس های جدید را که عموماً مبتنی بر نوآوری در مدل های کاربردی پرداخت 

و دریافت است، تولید و استقرار دهد. گفت وگو با وی را می خوانیم؛

IRANKISH
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2 2533

جایگاه جهانیتعداد تراکنش تعداد کارتخوان مبلغ تراکنش

جایگاه شرکت

شرکت کارت اعتباری ایران کیش

%28 %72

خـدمـات

1.400.000
70

306

مرکز تماس

پشتیبانی

تماس موفق نمایندگیتعداد دفاتر

تعداد پرسنل

بارگذاری وکلید گذاری دستگاه نو

حدود 70.000

تعمیر شده شرکت نفت

بیش از 100 هزار

تعمیرو کنترل کیفیت در واحد نگهداری و تعمیرات

حدود 80.000

محصوالت

پایانه فروشگاهی

صندوق فروشگاهی

تعداد ابزار

تعداد ابزار

تعداد تراکنش

تعداد تراکنش

مــبــلــغ

درصد رشد

1.241.102

540

63

3.662 هزار میلیارد ریال

1.816 میلیون

20 میلیون

درگاه اینترنتی و پات

شرکت ایران کیش در یک نگاه
 جایگاه در صنعت، آمار عملکرد و مهمترین محصوالت شرکت ایران کیش را در یک نگاه ببنید

769تعداد پرسنل
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شرکت ایران کیش در یک نگاه
 جایگاه در صنعت، آمار عملکرد و مهمترین محصوالت شرکت ایران کیش را در یک نگاه ببنید

769تعداد پرسنل
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ویژه نامه ایران کیش  اسفند 98

آقای محتشم، سال 98 چگونه گذشت؟��
عالوه بر روندهای مطلوب گذشته یکی از اتفاقات خوبی که در سال 98 افتاد، 
این بود که روی مشتریان خاص مانند فروشگاه زنجیره ای رفاه و مشتریانی که 
دارای تراکنش باال و جایگاه بودند اقدامات ویژه ای صورت گرفت  قراردادهایی 
در این حوزه بسته شد یا مثاًل روی آسان خرید، تمرکز بیشتری شد و آسان 
خرید دارویی را راه اندازی کردیم. به عبارتی در سال 98 بیشتر روی مشتریان 
حقوقی کار شد که دارای تراکنش باالیی هستند و درآمد بیشتری برای 
ایران کیش ایجاد می کنند. در حوزة فروش هم سیاست ما در سال گذشته 
ایجاد درآمد با کمترین هزینه بود و سراغ پیمانکاران هدایت تراکنش رفتیم که 
تأمین پوز و بازاریابی و نصب و پشتیبانی با آنهاست و در این حوزه نیز توانستیم 
درصد خوبی از بازار را تصاحب کنیم، در حال حاضر با رشد خوبی به سمت جلو 

حرکت می کنیم.
  به نظرتان در سال 98 چقدر از خواسته های تان عملیاتی شد و اگر برخی ��

از این خواسته ها محقق نشدند موانع پیشروی تان در این زمینه چه بود؟ 
صادقانه معتقدم؛ سیاست هایی که در سال 98 داشتیم کاماًل اجرایی شدند؛ اگرچه توقع 
این است که سرعت انجام این سیاست ها سریع تر باشد. در حوزة هدایت تراکنش، 
پیمانکاران خوبی داریم. سیاست ما از اول سال جذب این عده بود و درصد خوبی هم 
جذب کردیم؛ ولی انتظار رشد باالتری در این حوزه است؛ هر چند تعداد زیادی پیمانکار 
را در این بخش از آن خود کردیم. در حوزة جذب مشتریان حقوقی هم موفق بودیم، 
قرارداد ما با فروشگاه های رفاه سراسر کشور، اتفاق بزرگی است؛ البته بخشی از قرارداد 
مربوط به وین مارکت به دلیل موضوع کرونای آخر سال اندکی به تأخیر افتاد. به 

صورت کلی برنامه هایی که در سال 98 داشتیم اجرایی شده است. 
  با توجه به سابقة حضورتان در ایران کیش اگر بخواهید امسال را با ��

سال های گذشته مقایسه کنید چه خواهید گفت؟
در قیاس با سال گذشته ایران کیش از صرف تمرکز بر محصول پوز خارج شد. 
با توجه به اتفاقاتی که در صنعت پرداخت در حال رخ دادن است ما به ناچار باید 
مارکت و محل درآمد خود را از پوز تغییر دهیم. این اتفاق در سال 98 رخ داد. 
اینکه ایران کیش به عنوان نمونه در سال جدید، مناقصة شرکت نفت و تعمیرات 
کیوسک های پرداخت جایگاه های سوخت را برنده شد و در حوزه های دیگر 
شرکت نفت نیز وارد شد، در همین چارچوب بود. ایران کیش امسال خط تولید 
ماشین حساب و مودم را راه اندازی کرد که این موضوع نیز در دراستای عدم 
وابستگی به درآمد ناشی از دستگاه های کارتخوان بود که کار نو و جدیدی به 
شمار می رود. رویکرد ایران کیش در سال 98 و این اتفاقات باعث شد تا هم اکنون 

درآمدهای خارج از پوز محقق شوند.
 چشم انداز ایران کیش در دو محصول ماشین حساب و مودم را چگونه ��

می بینید؟
پیش بینی ما این است که خودمان در شش ماهة اول سال 98 از این دو محصول 
استفاده کنیم. با توجه به اینکه این دو محصول، تولید ایران کیش است از نیمه دوم 
سال این دو محصول را به سایر رقبا و شرکت هایی که نیاز به این محصوالت را دارند 

به فروش خواهیم رساند.
  شعار سال 98 »سفر به برتری« است، به نظر شما بخش توسعة بازار ��

تا چه اندازه می تواند مسیر سفر به برتری را تحقق ببخشد؟
قاعدتاً اگر در حوزة کسب و کار، شعاری در سازمان مطرح می شود واحد توسعة 
بازار است که باید در راستای این شعار، اقدام به جذب مشتری کند و در آن حوزه به 
دنبال تعریف کسب و کار باشد. از همین رو واحد توسعة بازار، نقش کلیدی و نوک 
پیکان شعار سفر به برتری را دارد تا این شعار را تبدیل به بیزینس و کسب و کار برای 
مشتری کند؛ البته مطمئناً همة واحدهای شرکت برای این منظور به یک اندازه باید 

تالش کنند. 
  ایران کیش را در سال 99 چگونه می بینید؟ ��

برنامة کلی، افزایش درآمد از منابعی است که هم اکنون در اختیار داریم و می خواهیم 
حداکثر درآمد را ، حتی تا یک و نیم تا دو برابر از این منابع داشته باشیم؛ اما نکتة بعدی 
در مورد کسب و کارهای غیر از پایانة فروش است و اینکه از سایر ابزارها و تجهیزات 
غیر پوزی درآمد ایجاد کنیم. در سال 98 این کار را انجام دادیم؛ اما در سال 99 با 
جدیت و سرعت  بیشتری این وظیفه را انجام می دهیم و در حوزه هایی که وابستگی 

مستقیم با پوز ندارند درآمد ایجاد می کنیم. 

گفت وگو با محسن محتشم، مدیر بازاریابی و توسعه خدمات PSP ایران کیش

بازآرایی

توسعة بازار هر شرکت، نوک پیکان تحقق اهداف هر بنگاهی را تشکیل می دهد. چابکی، 
دانایی و کارایی سه عنصری هستند که در کنار اختیار عمل باعث می شوند تا واحد توسعة بازار  
ایران کیش، مسئوالنه بازار شرکت را گسترش دهند و در عین حال با افزایش میزان رضایت 
مشتریان فعلی آنها را به همکارانی همیشگی مبدل کنند. محسن محتشم، مدیر بازاریابی 
و توسعه خدمات PSP ایران کیش در مورد نقش این بخش در تحقق اهداف شرکت در سال 
99 می گوید: واحد توسعة بازار، نقش کلیدی دارد و نوک پیکان شعار »سفر به برتری« است. 
این گفتة وی یعنی پذیرش مسئولیت اصلی کسب جایگاه های برتر برای ایران کیش در بازار 

پرداخت سال 99. گفت وگو با وی را با هم می خوانیم؛

IRANKISH
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شرکت کارت اعتباری ایران کیش در سال 1382 تأسیس شد و از سال 1384 مسئولیت ایجاد و 
پشتیبانی شبکة پایانه های فروش و سایر ابزارهای پرداخت و پذیرش بانک ها و صدور انواع کارت های 
اعتباری را با هدف گسترش فعالیت های خود در زمینة ارائة خدمات پرداخت الکترونیک به نظام بانکی، 
صنعت بیمه و بازارهای مالی را بر عهده گرفت. این شرکت در سال 1385 مجوز فعالیت و ارائه در 

زمینة خدمات پرداخت الکترونیک را از بانک مرکزی جمهوری اسالمی دریافت کرد.
شرکت کارت اعتباری ایران کیش در دی ماه 1390 وارد عرصة بورس شد و 10 درصد از سهام 
متعلق به شرکت هاي ملي انفورماتيک، سرمايه گذاري ايرانيان و سرمايه گذاري خوارزمي در بازار 

بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد.

e فعالیت های شرکت بر اساس اساس نامه
طبق اساس نامه، شرکت کارت اعتباری ایران کیش با 11 فعالیت کلیدی، کار خود را در زمینة 
توسعة شبکة پرداخت الکترونیک آغاز کرد. این شرکت برای ارائة سیستم های سخت افزاری و 
نرم افزاری مربوط به پرداخت الکترونیک با قدرت تمام در حال توسعه است و از نظر شبکة پرداخت، 
پایانة فروشگاهی در زمرة شرکت های برتر پرداخت قرار دارد. اهم فعالیت های این شرکت عبارت 

است از:
 ايجاد و ادارة شبکه هاي گستردة رايانه اي ارائة خدمات پرداخت

 فعاليت در زمينة شبکه هاي رايانه اي اطالع رساني
 فعاليت در زمينة خريد و ساخت و پياده سازي و راهبري سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري 

مرتبط با ارائة خدمات نوين پرداخت الکترونيکي
 خريد و فروش و واردات و صادرات تجهيزات رايانه اي و دستگاه هاي جانبي رايانة قطعات و 

ملزومات رايانه
 ارائة خدمات پشتيباني تجهيزات سخت افزاري رايانه

 ارائة خدمات پشتيباني نرم افزاري رايانه اي
 آموزش و پژوهش در زمينة موضوع فعاليت

 اخذ تسهيالت و اعتبار از بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري

رتبه دوم

رتبه پنجم

رتبه دوم

رتبه هفتم

شکل 1- سهم تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی در صنعت

شکل 2- سهم تعداد تراکنش ابزار کارتخوان فروشگاهی در صنعت

شکل 3-سهم مبلغ تراکنش ابزار کارتخوان فروشگاهی در صنعت

شکل 4-سهم از تعداد تراکنش ابزار اینترنتی

 دور خیــــــز 
برای  تحــول

عملکرد آماری شرکت ایران کیش از منظر تراکنش
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رتبه هشتم

شکل 5- سهم از مبلغ تراکنش ابزار اینترنتی

شکل 6 - تعداد پایانه های فروشگاهی

شکل 7- مجموع تعداد تراکنش ابزار کارتخوان فروشگاهی

شکل 8- مجموع مبلغ تراکنش ابزار کارتخوان فروشگاهی

 انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي
 اخذ و اعطاي نمايندگي و ايجاد شعب در داخل و خارج از کشور

 شرکت در مناقصات و مزايده ها در زمينة موضوع فعاليت شرکت و مشارکت در سرمايه گذاري در ساير 
شرکت ها

e خدمات تخصصی شرکت
شرکت کارت اعتباری ایران کیش با ارائة خدمات تخصصی در زمینة پرداخت، توانسته است به یکی 
از شرکت های پیشرفته در زمینة پرداخت الکترونیک و پرداخت غیر کارتی تبدیل شود و امروز نیز توسعة 
کیف پول الکترونیک را در دستور کار خود قرار داده است. این شرکت در زمینة خدمات تخصصی، 16 

خدمت را در سطح کشور ارائه می کند که عبارت است از:
 انتشار نشریة تخصصی »پرداخت سبز« به عنوان اولین و تنها نشریة تخصصی صنعت پرداخت 

الکترونیک در کشور
WEB گسترش پروژه های پرداخت الکترونیک کشور در خارج از مرزهای ایران با استفاده از تکنولوژی 

Multi Acquirer ارائۀ خدمات 
Multi Merchant ارائۀ خدمات 
 ارائۀ خدمات پرداخت تسهيمي

 ارائۀ خدمات واريز آني مبلغ دريافتي به حساب پذيرنده
 ارائۀ سیستم های تخفیف مبتنی بر پوز و مدیریت ترمینال به ترمینال

GSM POS ارائۀ سیستم 
Bluetooth POS ارائۀ سیستم 
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مرد
72%

زن
28%

نسبت جنسیت در بین کارکنان شرکت

کاردانی
13%

کارشناسی
52%

کارشناسی ارشد
و باالتر
14%

دیپلم و پایینتر
21%

میزان تحصیالت نیروهاي استخدامی در شرکت

شهرستان
24%

تهران
76%

سهم تهران و شهرستان ها از نیروي انسانی استخدامی شرکت

شکل 9- مجموع تعداد تراکنش مالی درگاه های اینترنتی

شکل الف / نسبت جنسیت در بین کارکنان شرکت

شکل ب /میزان تحصیالت نیروهای استخدامی در شرکت

شکل ج / سهم تهران و شهرستان ها از نیروی انسانی استخدامی شرکت

LAN POS ارائۀ سیستم 
PC POS ارائۀ سیستم 

LAN PC POS ارائۀ سیستم 
 ارائۀ دستگاه های مجهز به بارکدخوان

 ارائۀ دستگاه های قابل اتصال به پرینترهای عمومی
 ارائۀ خدمات گزارش دهی سیستمی و مشاهدة تراکنش ها به تفکیک ترمینال در وب سایت ایران کیش 

و مشاهدة ریز گزارشات و اتفاقات حادث شده در سیستم
Pin-Based و کلیه شارژهای )E-Voucher( ارائة شارژ اپراتورهاي تلفن همراه 

e تمرکز نیروی انسانی بر تخصص
بر اساس آخرین آمارهای واصله از شرکت کارت اعتباری ایران کیش، این شرکت 769 نیروی 
انسانی فعال در اختیار دارد که در حدود یک سوم نیرو زن و 72 درصد نیز مرد هستند، در صورتی که 
در ابتدای سال سهم مردان از نیروی انسانی 77% بوده است )شکل الف(. این تغییرات نشان دهنده 
افزایش اولویت دهی شرکت به جایگاه زنان در جامعه است. آمارهای سطح تحصیالت کارکنان 
شرکت نشان می دهد که بیش از 65% از کارکنان دارای مدرک باالتر از کارشناسی هستند که از این 

تعداد در حدود 14 درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر هستند )شکل ب(.
آمارهای پراکنش کشوری نیروهای شرکت نیز حاکی از آن است که در حدود یک چهارم نیروی 

شرکت در شهرستان ها و 3 چهارم در استان تهران فعال هستند )شکل ج(.

e  9 پله صعود در رنکینگ جهانی، توسط شرکت ایران کیش
اعتباری  کارت  ریپورت، شرکت  نیلسون  بین المللی  پرداخت  معتبر  گزارش مجلة  طبق 
ایران کیش در زمینة پرداخت الکترونیک در زمرة 40 کشور برتر جهان قرار گرفته است. این 
شرکت در سال 2018 با صعود 9 پله ای از رتبة 42 به رتبة 33 صعود کرده است و به نظر می رسد با 
افزایش قابل توجه تراکنش های شرکت در سال 2019 به بیش از 20 میلیارد تراکنش، این شرکت 
صعود 8 تا 10 پله ای دیگر را در این سال تجربه کند. در سال 2018 بیشترین میزان صعود در بین 
شرکت های پرداخت ایرانی در رتبه بندی نیلسون ریپورت با اختالف قابل توجه متعلق به شرکت 

کارت اعتباری ایران کیش بود.
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شکل 1- تعداد تراکنش های فروشگاهی کارت اعتباری ایران کیش

شکل 2- تعداد تراکنش های اینترنتی کارت اعتباری ایران کیش

شکل 3- مبلغ تراکنش های فروشگاهی کارت اعتباری ایران کیش

e  رشد 20 درصدی تراکنش های پایانة
فروشگاهی در 10 ماه گذشته

شرکت کارت اعتباری ایران کیش در زمینة تراکنش های پایانة 
فروشگاهی توانسته است طی 10 ماه گذشته تعداد تراکنش های 
ماهانة خود را از حدود 150 میلیون تراکنش به 180 میلیون 
تراکنش افزایش دهد که حاکی از افزایش قابل توجه یک پنجمی 
در تعداد تراکنش های پایانة فروشگاهی است. با این حال دی ماه 
جزو ماه های کم تراکنش سال بود و با افزایشی که در بهمن ماه 
مشاهده شد، پیش بینی می شود این شرکت در اسفندماه سال 
جاری رشد بیش از 30 درصد را تا پایان سال تجربه کند )شکل 1(.
در زمینة تعداد تراکنش های اینترنتی نیز شرکت کارت اعتباری 
ایران کیش برای افزایش سهم بازار دورخیز کرده است به گونه ای 
که فقط طی 10 ماه گذشته تعداد تراکنش های اینترنتی خود را 
بیش از 240 درصد افزایش داد و از حدود 700 هزار تراکنش به 
بیش از 2 میلیون و 500 هزار تراکنش رساند. این افزایش در طول 
عمر شرکت بی سابقه بود و رکورد جدیدی برای شرکت محسوب 

می شود )شکل 2(.
گرچه در بهمن ماه سال جاری تعداد تراکنش های شرکت 
ارزش  اما  نداد؛  نشان  پاییز  به  نسبت  چشمگیری  افزایش 
تراکنش های شرکت افزایش چشمگیری را نشان می دهد که 
حاکی از افزایش سرانة ارزش تراکنش های شرکت است. در بهمن 
ماه سال جاری مجموع ارزش تراکنش های پایانة فروشگاهی 
شرکت به مرز 350 هزار میلیارد ریال رسید )شکل 3(. همچنین 
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شکل 6- تعداد پایانه های اینترنتی کارت اعتباری ایران کیش

شکل 5- تعداد پایانه های فروشگاهی کارت اعتباری ایران کیش

شکل 4- مبلغ تراکنش های اینترنتی کارت اعتباری ایران کیش

آمارهای تراکنش های اینترنتی حاکی از آن است که طی پنج سال 
گذشته روند افزایشی ثابتی در ارزش تراکنش های اینترنتی با یک 
پیک در نیمة دوم سال 96 و نیمة اول سال 97 مشاهده شد. طی 
12 ماه گذشته نیز )بهمن ماه 97 تا بهمن ماه 98( شیب افزایش 
ارزش تراکنش های اینترنتی تندتر شد که نشان دهندة افزایش هر 
چه بیشتر ارزش تراکنش هاست. با این حال نوسانات فصلی در 

نمودار وجود دارد )شکل 4(.

e  کسب بزرگ ترین شبکة پایانة فروش
)دستگاه پوز( کشور

ایران کیش در سال 98 حوزة کارتخوان و پوز سهم باالیی 
دارد و در زمرة لیدرهای بازار در این حوزه محسوب می شود. این 
شرکت بیش از یک میلیون و دویست هزار پایانة فروشگاهی 
فعال داشت و این رقم در سال آینده نیز افزایش خواهد یافت. بر 
اساس آمارهای ارائه شده توسط شبکة شاپرک، روند افزایش تعداد 
پایانه های فروشگاهی شرکت به گونه ای بود که در 10 ماه ابتدایی 
سال 98 تعداد پایانه های فعال فروشگاهی شرکت از مرز یک 
میلیون و 200 هزار پایانه عبور کرد )شکل 5(. در زمینة پرداخت 
اینترنتی نیز سهم بازار درگاه های اینترنتی شرکت در سال جاری 
نسبت به گذشته دو برابر رشد داشت و از سویی درگاه های اینترنتی 
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شکل 7- تعداد تراکنش های اَپ پات

شکل 8- میزان سهم خطا در تراکنش های کارت اعتباری ایران کیش

شکل 9- سهم پایانه های کم/فاقد تراکنش کارت اعتباری ایران کیش

ایران کیش با طراحی جدید، کیفیت و سرعت بهتر با چهره ای 
 IPG متفاوت و کاربرپسند به روز شده اند. برنامه های زیادی در بستر
ایران کیش پیاده سازی شده است و بناست تا این روند در آینده 
تداوم داشته باشد. شرکت کارت اعتباری ایران کیش از تیرماه 97 
به صورت جدی وارد این حوزه شد و در حال حاضر نزدیک به 
200 هزار پایانة فعال اینترنتی را در اختیار دارد. روند رشد قابل توجه 
تعداد تراکنش های اینترنتی در مقایسه با روند ثابت تعداد پایانه ها 
حاکی از افزایش تمرکز شرکت بر اثربخشی پایانه های اینترنتی 
است )شکل 6(. با توجه به گزارش هایی که منتشر شده است، سهم 
بازار این شرکت در درآمدهای غیر کارتی افزایش پیدا کرده است. 
پات، درگاه های اینترنتی ایران کیش و سایر درگاه های غیر کارتی 
در سال 98 با افزایش تراکنش روبه رو بودند. تعداد تراکنش های 
درگاه اینترنتی پات طی 21 ماه گذشته رشد پنج برابری داشت و از 
حدود یک میلیون تراکنش در فروردین 97 به بیش از پنج میلیون 
تراکنش در آذر 98 رسید )شکل 7(. شرکت در حال حاضر تالش 

می کند تا بخشی از درآمدها را از این بخش از آن خود کند.

e  حداقل خطای تراکنش و پایانه های
کم تراکنش در سه سال گذشته

شرکت کارت اعتباری ایران کیش طی سه سال گذشته تمرکز 
خود را بر کاهش خطای تراکنش ها و همچنین تعداد پایانه های کم 
/ فاقد تراکنش قرار داده است. این شرکت در سال 98 توانست در 
اواسط سال سهم خطا را به مرز 0/1 درصد کاهش دهد. این رقم، 
کمترین میزان سهم خطای تراکنش شرکت طی 2 سال گذشته 
است )شکل 8(. عالوه بر این طی سال 98 این شرکت توانست 
سهم کارتخوان های کم / فاقد تراکنش خود را به حداقل خود طی 
سه سال گذشته برساند. روند منفی کارتخوان های کم تراکنش در 
شکل 9 کاماًل مشهود است که حاکی از افزایش تمرکز شرکت بر 

بازدهی پایانه های فروشگاهی است.

e آیندة شرکت
شرکت کارت اعتباری ایران کیش با تمرکز بر توسعة شبکه 
کارتخوان  شبکة  از  توجهی  قابل  است سهم  توانسته  امروز 
فروشگاهی را در اختیار بگیرد. در ماه های آتی این شرکت تمرکز 
خود را بر افزایش درآمدها از طریق پایانه های اینترنتی توسعه داد 
و در زمینة کارتخوان فروشگاهی روی افزایش میزان اثربخشی 

کارتخوان ها تمرکز خواهد کرد.
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نگاهی به دستاوردها 

حس خوب خالقیت
e 9 پله صعود در رنکینگ جهانی توسط شرکت کارت اعتباری ایران کیش

آخرین گزارش نیلسون ریپورت بیانگر رشد 9 پله ای ایران کیش در رنکینگ جهانی است. این جدول بیانگر آن است که ایران کیش بیشترین رشد 
را در میان سایر شرکت های پرداخت ایرانی در این رنکینگ جهانی داشته است. در رنکینگ جهانی نیلسون ریپورت 9 شرکت از شرکت های پرداخت 
ایرانی جزو 100 شرکت برتر پرداخت معرفی شده اند که ایران کیش با 9 پله ارتقاء از ردة 42 به رتبة 33 برترین شرکت پرداخت جهان صعود کرده 
است. نیلسون ریپورت آمریکا در حوزة بانکداری و پرداخت یک مرجع بین المللی به شمار می آید و تمام مؤسسات مالی، صادرکننده ها و پذیرندگان 

کارت به تفکیک در این گزارش بررسی می شوند.

e  برندة مناقصة شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی و شکستن انحصار 

شرکت کارت اعتباری ایران کیش در سال 98 به عنوان 
مناقصه گر برگزیده از طرف شرکت ملی پخش فرآورده  های 
نفتی ایران انتخاب شد. این مناقصه با موضوع سرویس، 
نگهداری پشتیبانی و تعمیرات سخت افزارها و نرم افزارهای 
مرتبط با تجهیزات پایانه  های  ingenico I9400 سامانة هوشمند 
سوخت برگزار و ایران کیش از میان سه شرکت در این مناقصه 

برگزیده شد.
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، عملیات سرویس، 
نگهداری، پشتیبانی و تعمیرات سخت افزار و نرم افزار های 
مرتبط با تجهیزات پایانه های سامانه های هوشمند سوخت را 
به مناقصه گذاشته بود که ایران کیش توانست با برنده شدن در 
این مناقصه، مسئولیت تعمیرات و نگهداری پایانه های سامانة 
هوشمند سوخت را بر عهده بگیرد و انحصار بیش از 10 سالة 
سایر شرکت ها را در این مورد از بین ببرد. این مناقصه  مربوط به 
بیش از 30 هزار دستگاه پایانة سامانة مدیریت هوشمند سوخت 

است. 
و  خود  فروش  پایانة  دستگاه  های  تعمیرات  بر  عالوه 
قراردادهایی که تاکنون با شرکت  های دیگر وجود داشته است، 
این قرارداد به عنوان یکی از بزرگ ترین قراردادهایی است که در 

حوزة تعمیرات و نگهداری رخ داد.
این  است  امیدوار  ایران کیش  که  است  حالی  در  این 
قرارداد، زمینه ساز همکاری های بیشتر شرکت کارت اعتباری 
ایران کیش با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در حوزة 

پرداخت الکترونیک شود.
تعمیرات sbu شرکت کارت  و  نگهداری  واحد مستقل 
ارائة خدمات  با مأموریت  ایران کیش در سال 98  اعتباری 
نرم افزاری و سخت افزاری پایانه های فروش در حال گسترش 

فعالیت های خود در عرصه های گوناگون است.
واحد نگهداری و تعمیرات در حال حاضر، تعمیرات نرم افزاری و سخت افزاری انواع مدل پایانة فروش،  طراحی و تولید انواع کابل دانلود 
پایانه های فروش، طراحی و تولید انواع مبدل ها از قبیل )PSTN و PINPAD و ...(، طراحی و تولید انواع تستر )باطری، آداپتور، کابل و ...(، 
طراحی و تولید آداپتور را بر عهده دارد. این واحد که از سال 1386 تأسیس شده است، هم اکنون بزرگ ترین قراردادهایی را که در حوزة 

تعمیرات و نگهداری رخ داده است هدایت می کند.
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e   کسب عنوان مدیر برتر سال توسط ایران کیش
مدیرعامل ایران کیش در سال 98 موفق به کسب عنوان یکی از منتخبان مدیران برتر سال کشور در چهارمین 
اجالس سراسری نشان عالی مدیر سال شد. شورای علمی و سیاست گذاری چهارمین اجالس سراسری نشان عالی 
مدیر سال را به »پیمان منعم طبری« مدیر عامل ایران کیش اهدا کرد. چهارمین اجالس سراسری نشان عالی مدیر 
سال ویژة مدیران و مسئوالن کشوری در تاالر دیپلماتیک وزارت امور خارجة کشور برگزار شد. مدیرعامل ایران کیش 
به عنوان یکی از 57 مدیر برتر شرکت ها و استارتاپ های برگزیدة ایران این جایزه را دریافت کرد. طبری با عهده دار 
بودن سازمانی که بزرگ ترین شبکة دستگاه های پوز را از آن خود کرده است و از سویی در عرصة صنعت پرداخت 
همواره از حامیان استارتاپ ها در این حوزه بود و در کنار آن معاونتی با عنوان کسب و کار های نوین را نیز به تازگی 
دایر کرده و همچنین در این دوره از مدیریت شرکت ایران کیش در شاخص های عالوه بر دستگاه های POS سایر 

سرویس ها و خدمات ، از جمله  IPG و اپلیکیشن »پات«  با رشد قابل مالحظه ای همراه بوده است.

e   دستیابی به تکنولوژی بومی برای احیای 200 هزار دستگاه پوز
اساساً یکی از اقدامات ایران کیش در سال 98 بهبود کیفیت ناوگان کارتخوان ها بود. 

شرکت توانست در مدت کوتاهی برنامة نرم افزاری 200 هزار دستگاه پوز ایران کیش در انبارها را 
به روزرسانی و بومی کند و این تعداد دستگاه بار دیگر به عرصة بازار بازگردانده خواهد شد. این در حالی 

است که در سال آتی نیز افزایش منصوبه ها وجود دارد. 
بی تردید با توجه به اینکه ارزش این دستگاه ها نیز افزایش داشته است، احیای آنها کمک بسیار 
بزرگی به ایران کیش محسوب می شود. تکنولوژی احیای این کارتخوان ها نیز به صورت داخلی و توسط 
سرمایه های ایران کیش صورت گرفت. اپلیکشین این کارتخوان ها نوشته شده است و چند هزار مورد از 
آنها نیز به صورت پایلوت ارائه شدند. بی تردید اضافه شدن این 200 هزار دستگاه به ناوگان ایران کیش 
فرصت بسیار عالی برای ایران کیش چه از لحاظ درآمدی و چه گسترش بازاری است که این شرکت 

در پی ایجاد آن است.

e  انعقاد تفاهم نامه با حوزة علمیه
در سالی که گذشت همچنین سند همکاری مشترک میان مرکز مدیریت حوزه های علمیة خواهران 
و شرکت کارت اعتباری ایران کیش امضا شد. این تفاهم نامه کار جدیدی در ارتباط با خدمات بانکی و 
... برای طالب، حوزة علمیه، مرکز مدیریت علمی قم است. این تفاهم نامه میان مرکز مدیریت علمی 
خواهران سراسر کشور و شرکت کارت اعتباری ایران کیش در ابعاد مختلف بسته شده است. توسعة 
اپلیکیشن پرداخت اختصاصی حوزه های علمیة خواهران بر مبنای زیرساخت های ایران کیش، استفاده 
 ussdاز ابزارهای پذیرش ایران کیش شامل پایانه های فروش، درگاه های پرداخت اینترنتی و موبایلی و
، برای انجام پرداخت های الکترونیک واحدهای صفی و ستادی حوزه های علمیة خواهران، استفاده از 
خدمات مشاوره ای و عملیاتی ایران کیش برای استفادة بهینه از فرصت های درآمدزا در نظام مالی و بانکی 

کشور از جمله موارد این تفاهم نامه است.
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ایران کیش در سال 98 در کنار کسب برخی افتخارات، 
دستاوردها و ارتقاء و فروش محصوالت، رویدادهای متعددی 

را هم پشت سر گذاشت.
شرکت ایران کیش به عنوان یکی از بازیگران اصلی در 
صنعت پرداخت در سال 98 در مجموع در چهار جشنواره، هفت 
همایش، چهار رویداد درون سازمانی یا خود برگزارکننده بود یا در 

آنها حضور فعال داشت.
جشنواره های »طالیی ایران کیش و بانک تجارت«، »برفی 
پذیرندگان«، »بیشتراکنش« و »پات پارتی« چهار جشنواره ای 
بودند که ایران کیش در آنها شرکت داشت یا خود برگزارکنندة 

آنها بود. 
 همچنین شرکت ایران کیش طی یک سال اخیر منتهی 
الکامپ«،  نمایشگاه های »  و  ماه در همایش ها  بهمن  به 
»نخستین سمپوزیوم بانکداری نوین«، » CNG فرصت توسعۀ 
پایدار«، »دومین کنفرانس طراحی تجربۀ کاربری«، » بانک، 
بورس، بیمه«، »جشنوارۀ فناوری اطالعات دانشگاه صنعتی 
شریف«، » توسعۀ کسب و کار ایران کیش«، »گردهمایی 
مدیران و مسئوالن بانک تجارت و ایران کیش در حوزۀ کسب 
و کار«، »سمینار سراسری پات«، »گردهمایی رؤسای دفاتر 

ایران کیش« به صورت فعاالنه شرکت کرد.
شرکت ایران کیش در عین حال چهار رویداد درون سازمانی 

را نیز تجربه کرد: 
در ادامه به این رویدادها نگاه گذرایی انداخته ایم؛ 

e  جشنواره ها
فعالیت های  شیرین ترین  از  یکی  همواره  جشنواره ها 

کارنامه درخور توجه ایران  کیش در گردهمایی های علمی، کسب و کار های نوین، مراکز تجاری و اقتصادی

همنوازی دانش و بازار 

شرکت های تجاری برای مردمی است که امید به برنده شدن 
جوایز نفیس دارند و می خواهند شانس خود را در آنها بیازمایند. 
برگزاری جشنواره  ها یکی از اتفاقاتی بود که ایران کیش به منظور 
افزایش ارتقاء رضایت مشتری و ایجاد تعامل دوسویه با مردم در 
سالی که گذشت آن را در دستور کار قرار داده بود. جشنواره های 

ایران کیش در سال 98 به چند بخش تقسیم می شد.

e  جشنوارة طالیی ایران کیش و بانک
تجارت 

جشنوارة طالیی مشترک بانک تجارت و شرکت کارت 
اعتباری ایران کیش در سال 98 سومین جشنواره از این دست 
بود که ویژة مراکز تجاری منتخب در سراسر کشور است. این 
جشنواره از ابتدای سال 98 در مراکز تجاری استان های تهران، 
البرز، هرمزگان، آذربایجان شرقی، گیالن، خوزستان و خراسان 
رضوی برگزار شد. در این دوره از جشنواره به قید قرعه برای 
خریدارانی که با کارت بانکی خود در طول زماِن برگزاری 
جشنواره در مراکز تجاری این استان ها از طریق پذیرندگانی 
که دارای پایانه های فروش شرکت ایران کیش متصل به 
حساب های بانک تجارت هستند خرید می کردند، ده ها کارت 
هدیه 1,000,000 ريالی و همچنین به پذیرندگان ده ها جایزه 
5,000,000 ريالی اهدا می شد. جایزة ویژة این جشنواره اهدای 
خودرو در مراکز تجاری این استان ها بود که در چهارمین و 
آخرین مرحله به برندة خوش شانس اهدا می شود. جشنواره های 
طالیی ایران کیش و بانک تجارت به منظور ارتقاء ارتباطات در 
مجتمع های تجاری منتخب انجام می گیرد و اگرچه تاکنون 
در چند مجتمع تجاری منتخب، برندگان خودرو نیز مشخص 

شده اند؛ اما این جشنواره در سایر مجتمع های تجاری برگزیدة 
استانی همچنان در حال برگزاری است.

e جشنوارة برفی پذیرندگان
اما به غیر از جشنوارة طالیی ایران کیش و بانک تجارت، 
این شرکت دو جشنوارة متفاوت دیگر را برای نخستین بار 
برگزار کرد. جشنوارة برفی پذیرندگان )POS( ایران کیش عنوان 
جشنوارة سه ماهه ای بود که برای نخستین بار برای ترغیب همة 
پذیرندگانی که از دستگاه های ایران کیش به جز بانک تجارت 
استفاده می کنند عملیاتی شد، شرکت کارت اعتباری ایران کیش 
به عنوان حامی اصناف کشور از اول دی ماه تا پایان سال، طی 
سه دوره قرعه کشی صدها جایزه به برترین پذیرندگان فعال 
ایران کیش اهدا کرد. جوایز جشنوارۀ برفی ایران کیش شامل 
150 کمک هزینة سفر به جزیرة کیش، 40 کمک هزینة سفر 
به شهر دوبی، 100 دستگاه انواع لوازم خانگی شامل ماشین 
لباسشویی، یخچال فریزر، جارو برقی، 100 دستگاه گوشی 
تلفن همراه هوشمند و همین طور 1000 کارت هدیه 500 هزار 

تومانی بود.

e  جشنوارة  بیشتراکنش
جشنوارة بیشتراکنش عنوان جشنوارة دیگری است که برای 
نخستین بار در سال 98 اجرایی شد. جشنواره ای ویژة پذیرندگان 
همة  شامل  ایران کیش  شرکت  پوز  دستگاه  متصدیان  و 
متصدیان فروش مستقر در فروشگاه های مجهز به پایانه های 
فروش شرکت ایران کیش و پذیرندگان این شرکت که متصل 
به حساب های بانک تجارت هستند. بر اساس این جشنواره قرار 
است تا 12 جایزة نقدی، کمک هزینة خرید خودرو به مبلغ یک 
میلیارد ریال )هر ماه 2 جایزه( و 300 جایزة 50 میلیون ریالی 
به پذیرندگان ایران کیش اهدا شود. گفتنی است 733 جایزة 
نقدی پنج میلیون ریالی به عنوان جوایز استانی برای پذیرندگان 
در هر دورة قرعه کشی به صورت ماهانه بین مناطق مختلف 
توزیع خواهد شد. تاکنون سه مرحله از این جشنواره مشخص و 
تعدادی از برندگان خوش شانس جایزة صد میلیون تومانی نیز 

مشخص شده اند.

e پات پارتی
به تازگی نیز طرحی با عنوان پات پارتی با هزاران جوایز 
نقدی و غیر نقدی کلید خورده است. در این طرح به همة 
کاربران اپلیکیشن پات به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا می شود. 
تراکنش بیشتر، امتیاز بیشتر و شانس بیشتر برای حضور در این 

قرعه کشی به وجود می آورد.
این  اهدای  و  قرعه کشی  بر  عالوه  پات پارتی  طرح  در 
جوایز همچنین برای همة کسانی که اپلیکیشن پات را روی 
گوشی خود نصب کرده اند در زمان های متغیر به صورت پوش 
ـ نوتیفیکیشن پیام ارسال می شود. 1000 نفر اولی که بعد از 
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رسیدن پیام، اقدام به خرید شارژ، بستة اینترنت، پرداخت قبض یا 
هر تراکنش غیر از کارت به کارت می کنند، برندة 50,000 ریال 

شارژ کیف پول خواهند شد.

e  شرکت در همایش ها و نمایشگاه ها
عالوه بر برگزاری جشنواره ها، ایران کیش در سال 98 در 
راستای حضور فعاالنه در رویدادهای تخصصی، فناوری و 
مرتبط با بانکداری و صنعت پرداخت، تالش کرد تا با حضور 
در پر اهمیت ترین این رویدادها، هم آخرین محصوالت و 
دستاوردهای خود را به نمایش بگذارد و هم با دستاوردهای 
سایر شرکت ها آشنا شود، گفت وگو و تعامل نزدیک با مدیران 
و فعاالن ارشد صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک در کنار 
معرفی و برندینگ در این حوزه از جمله اهداف حضور در این 
همایش ها و نمایشگاه ها بود. در ادامه اشاره ای به برخی از 
این نمایشگاه ها و همایش ها خواهیم داشت با این توضیح که 
عالوه بر این نمایشگاه ها و همایش های سراسری، این شرکت 
گردهمایی های داخلی را نیز به منظور نیل به اهدافش برگزار 

کرده است.

e  نمایشگاه الکامپ
نمایشگاه الکامپ بزرگ ترین رویداد تجاری در عرصة تولید و 
عرضة محصوالت و خدمات صنایع الکترونیک و کامپیوتر کشور 
است که همه ساله با حضور گسترده و چشمگیر دست اندرکاران 
این حوزه و مخاطبان آنها در محل دائمی نمایشگاه های 

بین المللی تهران برگزار می شود. در این نمایشگاه آخرین 
دستاوردهای صنعت الکترونیک و کامپیوتر اعم از سخت افزار 

و نرم افزار به عالقه مندان عرضه خواهد شد.
ایران کیش امسال هم در بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ 
حضور یافت. رونمایی از امکانات جدید پات در نمایشگاه الکامپ 
و آخرین تغییر و تحوالت در این محصول از جمله اتفاقاتی بود 
که در این نمایشگاه رقم خورد. حضور چهره ها و مسئوالن 
کشوری مانند برخی اعضای هیئت رئیسة مجلس در غرفة 

ایران کیش از جمله نکات قابل توجه این دوره از نمایشگاه بود.
اما ایران کیش عالوه بر الکامپ تهران در رویدادهای الکامپ 
استان قم و مشهد نیز حضور فعال داشت و از این نظر نیز این 
نخستین تجربة این شرکت در این زمینه است. ایران کیش در 
الکامپ قم و مشهد نیز با محوریت معرفی پات در این نمایشگاه 

قرار داشت.
غرفۀ ایران کیش در الکامپ قم شاهد حضور چهره هایی از 
جمله ستار هاشمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و 
بهرام سرمست، استاندار قم بود. ایران کیش همچنین در الکامپ 
مشهد نیز به طور مشترک با بانک تجارت در این نمایشگاه 

حضور یافت.

e  حضور ایران کیش در نخستین
سمپوزیوم بانکداری نوین 

ایران کیش همچنین در نخستین سمپوزیوم بانکداری نوین 
با محوریت بررسی تحول دیجیتال و روند دیجیتالی شدن 

بانک های ایرانی، حضور یافت.
بحث و گفت وگو پیرامون تحول مدل کسب و کار بانکی، 
تبیین میزان تأثیرپذیری هر یک از بخش بندی های بانکداری 
شرکتی، تجاری و خرد در تحول دیجیتال، تشریح معماری 
بانکداری دیجیتال، مشخص کردن جایگاه بانکداری مدرن در 
طرح تحول نظام بانکی، نقش بانک مرکزی در تحول دیجیتال 
و اکوسیستم بانکداری باز از جمله مباحث مربوط به نخستین 
عامل  مدیر  طبری  پیمان  بود.  نوین  بانکداری  سمپوزیوم 

ایران کیش یکی از سخنرانان علمی این سمپوزیوم بود.

e »فرصت توسعۀ پایدار CNG« همایش
شرکت، همایش »CNG فرصت توسعۀ پایدار« را که در 
پژوهشکدۀ علوم و فناوری انرژی دانشگاه شریف برگزار شد 
هم از دست نداد. همکاری بیشتر شرکت های هوشمندسازی 
خواست های  جمله  از  پی اس پی،  شرکت های  با  جایگاه 
این  از  بود. در بخش دیگری  این همایش  در  مطرح شده 
همایش تأثیرات بهره مندی از CNG در سبد انرژی کشور، طرح 
هوشمندسازی جایگاه های CNG، ایجاد بسترسازی های مورد 
نیاز برای پیاده سازی انجام تغییرات در حوزه های مختلف، مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.

e دومین کنفرانس طراحی تجربة کاربری
دومین کنفرانس طراحی تجربة کاربری، عنوان یکی دیگر 
از کنفرانس هایی بود که ایران کیش در آن نقش داشت. این 
کنفرانس با هدف طراحی تجربة کاربری، هم افزایی در جامعة 
طراحان، تجربة کاربری برای یک انقالب دیجیتال در نسل 
آینده در دانشگاه تربیت مدرس و با حضور مدیران و متخصصان 

در این زمینه برگزار شد.
تجربۀ  طراحی  محصول،  مدیریت  محصول،  طراحی 
کاربری و تدوین استراتژی های طراحی در حوزة اپلیکیشن ها 
و وب سایت های حوزة فین تک به  عنوان مهم ترین محورهای 
عامل  مدیر  پیمان طبری  بود.  عنوان شده  کنفرانس  این 

ایران کیش یکی از سخنرانان این کنفرانس بود.
در این کنفرانس با اشاره به اینکه قانع کردن مدیران سازمانی 
که شناخت دقیقی بر کاربرمحور بودن سازمان ندارند یکی از 
مهم ترین چالش های سازمانی است، عنوان شد که یکی از 
اصول مهم در سازمان ها تأکید بر اهمیت تجربة کاربری است؛ 
بنابراین درک تجربة کاربری و مراحل رسیدن به آن از طرف 

مدیران سازمانی اهمیت ویژه ای دارد.

e  ایران کیش در دوازدهمین نمایشگاه
بانک، بورس، بیمه

نمایشگاه  دوازدهمین  در  همچنین  ایران کیش  شرکت 
بین المللی بانک، بورس، بیمه که با حضور نمایندگان فعال سه 

صنعت شروع به کار کرده است حضور داشت.
ایران کیش به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های بورسی 
و ارائه دهندة خدمات پرداخت همگام با بانک تجارت در این 
نمایشگاه بود. اهمیت این نمایشگاه از آن جهت قابل تأمل 
است که همة شرکت ها و مؤسسات فعال در حوزة مالی حضور 
فعال داشت و به معرفی روش های نوین مالی پرداخت و آخرین 

دستاوردهای مالی را به معرض نمایش می گذارند.
این نمایشگاه فرصت مناسبی برای جذب و ارتباط متقابل با 
شرکت های تأثیرگذار در حوزة فین تک و بنگاه های مالی بود. 
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه در محل 
نمایشگاه های دائمی تهران با حضور بیش از 320 شرکت یا نهاد 
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تأمین سرمایه از جمله کارگزاری، سبدگردان سرمایه گذاری و 
مشاور سرمایه گذاری، بانک و مؤسسة اعتباری، بیمه و خدمات 
بیمه ای و همچنین صرافی و لیزینگ و ارائه دهندة خدمات مالی 

و اعتبارسنجی در بخش های داخلی و بین الملل برگزار شد.

e  حضور در جشنوارة فناوری اطالعات
دانشگاه صنعتی شریف 

هفتمین  در  پات  معرفی  با  ایران کیش  دیگر  سوی  از 
جشنوارة فناوری اطالعات دانشگاه صنعتی شریف معروف 
به itweekend شرکت کرد و یکی از مدیران این شرکت به 
عنوان افراد فعال در حوزة فناوری در این جشنواره سخنرانی 
داشت. جشنوارة فناوری اطالعات، رویدادی است که در آن 
افراد سرشناس در حوزة فناوری اطالعات تجربیات خود را در 
قالب سخنرانی های کوتاه با مخاطبان به اشتراک می گذارند. 
از اهداف اصلی این رویداد می توان به ایجاد محیطی برای 
گردهمایی، گفت وگو و هم افزایی نوآوران، نخبگان، صاحبان 
ایده و عالقه  مندان به رویکردها و نگرش های نو در سطحی 
فراتر از مرزهای جغرافیایی و همچنین شناسایی آنها برای 

سرمایه گذاری مادی و حتی معنوی توسط حوزه های مختلف 
برای پیشبرد اهداف کشور اشاره کرد.

IT Weekend می کوشد تا با انتشار تجربیات ارزنده در حوزۀ 

فناوری اطالعات، تالشی برای پیشرفت کشور در این حوزه را 
ارائه دهد.

e  برگزاری همایش ها و سمینارهای
درون سازمانی 

و  همایش ها  در  فعاالنه  حضور  بر  عالوه  ایران کیش 
نمایشگاه های سراسری و تخصصی که مورد استقبال مردم 
و البته مدیران و مسئوالن حوزه های تخصصی فناوری و 
اطالعات، بانکداری و پرداخت است، تالش داشت تا به منظور 
تقویت انسجام درون سازمانی، چابکی، هماهنگی و تحقق 
برنامه هایش در سال 98، همایش ها و سمینارهای داخلی نیز 

در این زمینه برگزار کند. 

e  همایش توسعة کسب و کار ایران کیش
از همایش های درون سازمانی که برای نخستین بار توسط 

ایران کیش برگزار شد، همایش توسعة کسب و کار بود. 
در این همایش با بیان اینکه شعار سفر به سوی برتری 
شعار نیمة دوم سال 98 است. حفظ وضعیت موجود، رسیدن به 
پیش بینی های مالی و حرکت به سطح برتری، سه گامی عنوان 

شد که ایران کیش آن را هدف گذاری کرده است.
اشاره به رشد مطلوب ایران کیش و وضعیت منصوبة این 

شرکت از جمله موارد مطروحه در این نشست بود.

e  گردهمایی مدیران و مسئوالن بانک
تجارت و ایران کیش در حوزة کسب و کار 

رضا  حضور  با  بار  نخستین  برای  نیز  گردهمایی  این 
دولت آبادی مدیرعامل بانک تجارت، معاونان و مدیران بانک 

و مسئوالن شرکت کارت اعتباری ایران برگزار شد.
در این گردهمایی با بیان اینکه صنعت پرداخت به دور از 
همکاری بانک و شرکت پرداخت توفیقی نخواهد داشت، 
عنوان شد که فرصت خوبی است تا ایران کیش در کنار بانک 
تجارت، بهترین ها را خلق کند و همدلی، همسویی، همگرایی، 

هماهنگی، هم صدایی، همراهی و همگامی را به ثمر بنشاند.

e  سمینار سراسری پات
سمینار سراسری پات عنوان همایش دیگری بود که با حضور 
جمعی از پشتیبانان ایران کیش برگزار شد. در این سمینار مدیران 
ارشد ایران کیش و همچنین اعضای هیئت مدیرة این شرکت 
حضور داشتند. این سمینار به منظور تمرکز بیشتر بر نرم افزار پات 
و بهبود تراکنش ها شگل گرفت. بسترسازی مناسب در شرکت 
ایران کیش و بهینه سازی پوزها و کارت خوان ها از جمله مباحثی 

بود که در این سمینار نیز به آن اشاره شد.

e گردهمایی رؤسای دفاتر ایران کیش
ایران کیش همچنین در پایان سال به منظور برقراری ارتباط 
مؤثرتر با رؤسای دفاتر استانی خود، عارضه یابی و آسیب شناسی 
مشکالت فعلی و همچنین ارتقاء سطح شرکت در سال آینده 
و همین طور تقدیر از برترین های استانی، گردهمایی را به این 
منظور برگزار کرد و در جلساتی چالشی در راستای رفع برخی 

موانع و بهبود در این زمینه اقدام کرد.
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 ایران کیش تالش دارد تا سبد محصوالت خود را به یک یا دو مورد 
محدود نکند. این شرکت اگرچه از دیرباز به عنوان شرکتی که در عرضة 
دستگاه های پوز فعالیت دارد شهره است و دارندۀ یکی از بزرگ ترین 
شبکة دستگاه های پوز شناخته می شود؛ اما سعی می کند تا در کنار این 
محصول سنتی خود، ابزارها و محصوالت دیگری را نیز به بازار عرضه 
کند، محصوالتی که اندک اندک از دستگاه های پوز فاصله می گیرند؛ 
اما ارتباط خودشان را با این محصول یا صنعت پرداخت به نوعی حفظ 
کرده اند و هرگز به صورت جزایر جدا افتاده از یکدیگر نبودند، همة آنان 
در ارتباط با یکدیگر عمل می کنند؛ البته در کنار هم توسعه می یابند 
چیزی شبیه به یک زنجیره که در اندیشه رضایت هرچه بیشتر مشتری 
است.. از همین رو این شرکت با توجه به اینکه ایجاد یک تراکنش امن با 
هدف ارائة سرویس مطلوب به مشتری در راستای تعامل بیشتر با شبکة 
پرداخت، یک ضرورت است به فکر توسعة همة محصوالت خود است. 
دستگاه ها ی کارتخوان ایران کیش، اپلیکیشن پات، mpos  ایران کیش 
که آن را هم پات می نامند، صندوق فروشگاهی یا همان هایپرپات و 
پین پد ایران کیش از جمله محصوالتی هستند که خبرهایی در مورد آن 

در سال 98 منتشر شد. 
e Qr Code رونمایی از پرداخت مبتنی بر

با حضور رضا دولت آبادی، مدیرعامل بانک تجارت؛ هیبت اله سمیع، 
معاون بانک تجارت و عضو هیئت عامل؛ حمیدرضا شریفیان، رئیس 
هیئت مدیره و پیمان طبری، مدیرعامل ایران کیش در سال گذشته از 
سرویس جدید پرداخت مبتنی بر QR کد ایران کیش و بانک تجارت که 
به شیوة جدید ارائه شده است رونمایی شد. روش QR کد از سال ها پیش 
در دنیا پیاده سازی شده است؛ اما در این رونمایی عماًل موانع روش های 
گذشته برداشته شد، یکی از اصلی ترین تفاوت هایی که مدل جدید با 

مدل های قبلی دارد بحث رعایت الزامات امنیتی است.
این اتفاق با ایجاد زیرساخت های الزمی که در ماه های گذشته 
صورت گرفت عملیاتی شد. اساساً توسعۀ فعالیت ها و ابزارهایی که روی 

اپلیکیشن پرداخت پات قرار گرفت، یکی از مواردی است که مجموعۀ 
ایران کیش در سال 98 تأکید ویژه ای روی آن داشت. در اوایل سال 98 
بود که چندین مزیت جدید از جمله پرداخت عوارض آزادراهی، پرداخت 
جریمۀ راهنمایی رانندگی، تله کیش، شاتل موبایل، طرح اعتبارسنجی و ... 
به این اپلیکیشن اضافه شد. افزایش دانلودهای این نرم افزار بیانگر همین 

رویکرد متفاوت تر پات در سالی که در انتهای آن به سر می بریم، است. 
e ده ها میلیون تراکنش از طریق هایپر پات

در این سال نصب و راه اندازی صندوق فروشگاهی ایران کیش 
)هایپرپات( به مرحلۀ عملیاتی رسید. بر اساس برآوردهای صورت گرفته 
پیش بینی می شود تا پایان سال 98 و اوایل سال آتی 2500 صندوق 
فروشگاهی نصب و راه اندازی شود و تعداد تراکنش های حاصله از آن به 

بیش از 30 میلیون تراکنش برسد.
صندوق فروشگاهی یا هایپرپات که امروز با استقبال زیادی از سوی 
اصناف روبه رو شد، به عنوان ابزاری شناخته می شود که جایگاه پایانه های 
فروش را نیز ارتقا بخشیده است. سرعت کار، کاهش خطا، مدیریت مالی، 
استفادۀ بهینه از منابع از جمله مزایای هایپرپات است. از لحاظ فنی، روی 
صندوق فروشگاهی ایران کیش چه در حوزۀ نرم افزاری و سخت افزاری 
کارهای جدیدی انجام گرفته است که با سیستم های پرداخت قابل 
عرضه است. این صندوق های فروشگاهی، اصناف مختلف کشور، 
فروشگاه های زنجیره ای، سوپرمارکت ها، رستوران ها و داروخانه ها را 
مورد هدف قرار داده اند تا به عنوان مکمل پایانه های فروش در مدیریت 
هزینۀ کسب و کارها شیوه ای نوین ایجاد کنند این محصول همگامی 
سخت افزار و نرم افزار فروشگاهی در ارتباط با پوز را تحقق بخشیده است. 
مواردی از جمله، صرفه جویی در زمان، سرعت در پردازش محاسبات، 
صرفه جویی در هزینه ها، ارائۀ انواع گزارش های مدیریتی اعم از مدیریت 
سفارشات و انبار، افزایش دقت و نظم در امور کاری، امکان شناسایی و 
کاهش درصد اشتباه اقالم خاص، کاهش درصد اشتباه به پایین ترین حد 
ممکن، حذف و ارائۀ فاکتور رسمی و محاسبۀ مالیات بر ارزش افزوده نیز 

به عنوان قابلیت های این محصول به شمار می آید.
e ایران کیش PINPAD استقبال از

PIN PAD ایران کیش به عنوان یک صفحه کلید خارجی که به 

دستگاه کارت خوان متصل می شود چند سال پیش به بازار عرضه شد 
تا یکی از دغدغه های مشتریان و سازمان های ناظر در مورد وارد کردن 
رمز، توسط مشتری برای جلوگیری از پژواک رمز در محیط عمومی 
را برطرف کند. PIN Pinpad ایران کیش در سال 98 در بیمارستان ها، 
داروخانه ها، صرافی ها، آژانس های مسافربری، رستوران ها، قنادی ها و ... 
با استقبال روبه رو شد. پین پدها عالوه بر اینکه مشکل پژواک رمز و امنیت 
را حل می کنند جایگزین خوبی برای دستگاه های کارت خوان دیگری که 
از نظر فیزیکی کهنه و نامطلوب بوده نیز می شوند به این شکل که پذیرنده 
می تواند دستگاه کهنة کارتخوان خود را بدون نیاز به تغییر یا خرید نمونة 
جدید، به کارتخوان و PIN PAD مورد استفاده متصل کند؛ مورد استقبال 
زیاد پذیرندگان قرار گرفته است. با استقبال از این محصول ایران کیش 

تالش دارد تا سبد کاال و خدماتش را نیز در این حوزه افزایش دهد.
e MPOS موفقیت

ایران کیش، نخستین شرکتی بود که موفق به کسب مجوز های الزم 
در عرصة mpos شد و آن را وارد بازار کرد.

M-POS یا هم پات ایران کیش که برگرفته از یک نرم افزار 

قابل نصب روی دستگاه های موبایل یا تبلت در قالب سیستم های 
مبتنی بر اندروید و IOS و برای پرداخت های الکترونیک رشد یافته 
است، پذیرنده، مغازه دار یا فروشنده از طریق این نرم افزار و همین طور 
یک دستگاه مشابه با موبایل که در کنار نرم افزار قرار گرفته است 
عملیات پرداخت را انجام می دهد؛ اما در سال 98 با توجه به اینکه 
مشکل کاغذ و رول، شکل جدی تری به خود گرفت استقبال از دستگاه 
هم پات )MPOS( ایران کیش نیز افزایش یافت، قابلیت الکترونیکی 
بودن رسیدهای MPOS در این زمینه یک مزیت محسوب می شود. 
یکی از شاخصه های اصلی MPOS که تمرکز بیشتری روی آن شده 
است بحث پرداخت درون برنامه ای این محصول است. در سال 98 
این محصول به طور ویژه در شرکت هایی که خدمات در محل ارائه 
می کنند متمرکز بود. کاهش هزینه های مربوط به رسید تراکنش با 
حذف رسید کاغذی، کارایی باالتر و پویایی به سبب سیار بودن دستگاه 

نیز باعث فروش این محصول در سالی که گذشت شد.
استفاده از این مدل کارت خوان، برای اشخاصی که دارای مشاغل 
سیار هستند کاربرد عملیاتی بیشتری دارد؛ چرا که حمل و نقل این 
دستگاه به راحتی انجام می شود. دستگاه هم پات ایران کیش این امکان 
را فراهم می کند تا با وارد کردن کارت مشتری و رمز و سپس ارتباط بین 
نرم افزار موبایلی )نصب شده روی موبایل یا تبلت( فرایند تراکنش صورت 
بگیرد. در کنار آن، محصوالت فراوانی می توانند با ارتباط با MPOS های 
ایران کیش به تولید برسند. به عبارتی عالوه بر اینکه از MPOS می توان به 
عنوان یک محصول فروشگاهی استفاده کرد با کمک آن، نرم افزارهای 
دیگری نیز قادر خواهند بود مورد بهره برداری قرار گیرند. پایانه های 
M-POS ایران کیش هزینه ای به مراتب ارزان تر از پایانه های موجود 

دارند. هزینة آموزش کاربران به سبب فراگیری در به کارگیری تبلت ها 
و تلفن های هوشمند تا حد زیادی کاهش خواهد داشت. این محصول، 
فرصت بسیار مناسبی برای شرکت های پرداخت ایجاد می کند تا در 
چارچوب کاهش  در هزینه های مربوط به رسید تراکنش )حذف رسید 
کاغذی( اقدام کنند. ارسال رسید توسط پیامک یا ایمیل نیز وجود دارد. 
گفتنی است؛ MPOS های ایران کیش از بعد نرم افزاری از امنیت بسیار 

ایده آلی برخوردار هستند.  
e  افزایش منصوبه های دستگاه پوز

ایران کیش همچنین در سال 98 با افزایش منصوبه های خود و 
همین طور احیای دستگاه هایی که پیشتر در انبار مانده بود، سبد خود 
در این حوزه را نیز بهبود داده است؛ این در حالی است که این شرکت 
همان طور که گفته شد؛ بزرگ ترین شبکة پایانه های فروش )دستگاه( 

پوز در کشور را دارد. 

نگاهی به رونمایی های شرکت ایران کیش در سال 98 و چشم انداز سال آینده

خبرهای خوب  
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به  ارگان ها  و  سازمان ها  در  اجتماعی  مسئولیت های 
به مسئولیت های  دو بخش تقسیم می شوند بخشی که 
اجتماعی داخلی مربوط است و بخشی دیگر که مرتبط با 

مسئولیت های اجتماعی فراسازمانی است.
ایران کیش در سالی که گذشت تالش کرد تا با رویکرد 
توجه به مسئولیت های اجتماعی، هم از یک سو، در حوزة 
مسئولیت های داخلی وظیفه اش را انجام دهد و هم از سوی 
دیگر در حوزة مسئولیت های ملی نقش ایفا کند. آنچه در 
حیطة مسئولیت های اجتماعی ایران کیش در سال گذشته 
انجام شد، می توان به چند بخش تقسیم کرد؛ فعالیت های 
طبیعی،  بالیای  هنگام  در  مردم  به  کمک  خیریه،  امور 
فعالیت های محیط زیستی، فعالیت های فرهنگی و ورزشی، 
فعالیت هایی در راستای افزایش انگیزش در سرمایه های 

انسانی ایران کیش.

e همراه با مؤسسۀ خیریۀ کهریزک
با  قربان  عید  با  مصادف  گذشته  سال  در  ایران کیش 
حضور در مؤسسۀ خیریة کهریزک مبلغی را به این مؤسسه 
اختصاص داد و در بخش نیکوکاری اپلیکیشن پات بخشی 
را برای کمک به این مؤسسه در سال جاری فراهم کرد؛ 
همچنین بارها در سال 98 جمعی از پرسنل این شرکت به 

این مکان سرزده و با حمایت های مالی و معنوی، وظیفة 
خود در این عرصه را نیز به عمل آوردند.

e نذر آب
اپلیکیشن پات برای کمک به آسیب دیدگان خشکسالی 
در استان سیستان و بلوچستان امکان نذر آب را فراهم کرد. 
این طرح از مهرماه کلید خورد. نذر آب امکانی در بخش 
نیکوکاری اپلیکیشن پات است که با همکاری هالل احمر 
برای تهیة آب آشامیدنی منطقة محروم فراهم شد. با ورود 
به گزینة نیکوکاری در صفحة دوم این اپلیکیشن و انتخاب 
آب  بطری  هزینة حداقل یک  می توانید  آب،  نذر  گزینة 
معدنی برای محرومان سیستان و بلوچستان را از طریق این 

نرم افزار فراهم کنید.

e کمک به سیل زدگان
که  بلوچستان  و  استان سیستان  پی سانحة سیل  در 
بسیاری از هموطنان ما را با مشکالت عدیده ای روبه رو 
و  وظیفه  بنابر  ایران کیش  اعتباری  کارت  شرکت  کرد. 
برای کمک  را  اجتماعی، مبلغی  به مسئولیت های  عمل 
به سیل زدگان برای تهیة اقالم ضروری آنان اختصاص 
داد تا همدردی کوچکی در برابر این اتفاق ناگوار باشد؛ 

همچنین پات امکان کمک به سیل زدگان استان سیستان و 
بلوچستان را با همکاری جمعیت هالل احمر از طریق بخش 
نیکوکاری خود فراهم کرد. در اپلیکیشن پرداخت موبایلی 
پات با انتخاب آیکون »نیکوکاری« و سپس گزینۀ »کمک 
به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان« می توانید مبالغ 
مورد نظر خود را برای کمک به سیل زدگان پرداخت کنید. 
این در حالی است که ایران کیشی ها یک روز از حقوق بهمن 

ماه خود را نیز به این موضوع اختصاص داده اند.

e  تهیة داروی نیازمندان
کمک به تهیة داروی نیازمندان از جمله اقدامات دیگری 
بود که در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی از سوی 

ایران کیش به اشکال مختلفی صورت گرفت. 

e  حمایت ایران کیش از همایش
نویسندگان جوان

ایران کیش همچنین در راستای فعالیت در حوز ه های 
فرهنگی و اجتماعی از همایش نویسندگان جوان حمایت 
کرد. در این مراسم که در نخستین روز شهریور برگزار شد 
از 40 نویسندة جوان تهرانی، قدردانی شد. گروه تدوینگران 
جوان سرای محلة شهرک اکباتان در سال با حمایت از 

کارنامۀ قابل قبول در حوزه ایفای مسئولیت های اجتماعی

ما مسئولیت های دیگری هم داریم
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نویسندگان به چاپ چندین کتاب در حوزة شهدا و دفاع مقدس می پردازند که به واسطة 
استقبال جوانان از این طرح در سال های بعدی عالوه بر موضوع شهدا و دفاع مقدس، 
نمایشنامه، مسائل  مجموعه کتاب هایی در موضوعات مختلف گردشگری، رمان، شعر، 
شهری و فرهنگی نیز به چاپ رسید. نویسندگان این کتب اکثراً جوانان دهة 70 و حتی 80 
هستند. از همین رو در مراسمی از این نویسندگان قدردانی شد و ایران کیش نیز در چارچوب 
عمل به مسئولیت های فرهنگی و اجتماعی خود در برگزاری و اجرای این مراسم به عنوان 

حامی حضور داشت.

e افزایش سقف تسهیالت پرداختی کارکنان
در راستای افزایش سقف تسهیالت پرداختی کارکنان برای رفع مشکالت اقتصادی 
ایشان در شرایط فعلی و پرداخت وام از طریق بانک قرض الحسنة مهر با هدف پرداخت وام 
درخواست کنندگان قبل از پایان یافتن سال 1398 و نیز با توجه با کاهش ساعات کار شعب و 
عدم تشکیل پروندة تسهیالت توسط شعب کلیه بانک ها در پایان سال با پیگیری های فراوان 
مدیریت محترم سازمان و مدیریت سرمایه های انسانی با استقرار نمایندة بانک در سازمان 
همة مدارک وام گیرندگان در محل شرکت بررسی و دریافت شد. امید است با پرداخت وام این 
عزیزان گامی مؤثر برای رفع مشکالت اقتصادی ایشان برداشته شده باشد. تمهیدات الزم 
برای پرداخت تسهیالت همکاران مشغول در سایر استان ها نیز انجام گرفته است و سایر 

استان ها نیز می توانند از این مزیت استفاده کنند.

e حمایت از برنامه ها و مسابقات ورزشی
ایران کیش در یک سال گذشته در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی از افرادی که 
تالش داشتند تا در این حوزه فعالیت های داوطلبانه نشان دهند نیز حمایت کرد. مجموعه 
فعالیت های فرهنگی و ورزشی پیشنهادی و داوطلبانه مورد استقبال این شرکت قرار گرفت. 
در یک سال گذشته حمایت از مسابقات سوارکاری، شنا، پیاده روی، کوهنوردی، سنگ نوردی، 
بازی های بومی و محلی و حمایت از تیم های ورزشی از جملة این اقدامات است. تقویت 
ورزش های همگانی، مشارکت در امور فرهنگی و ارتقاء سالمت هم میهنان از جمله انگیزه های 
این برنامه ها از سوی ایران کیش بود. این در حالی است که این شرکت تنی چند از پرسنل 

ورزشکار خود را نیز به مسابقات مختلف ملی و بین المللی اعزام و از آنها حمایت کرده است.

e برگزاری جشن تولد برای سرمایه های انسانی
سال هاست که به پاس ارج نهادن به سرمایه های ایران کیش متولدین ماه های مختلف 
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در ماه تولدشان گردهم می آیند و روز تولدشان را جشن می گیرند. 
این هم یکی از موضوعات دیگری است که ایران کیش در چارچوب 
انسانی خود  به سرمایه های  توجه  البته  و  اجتماعی  مسئولیت های 
مدت هاست که انجام می دهد تا بگوید همان طور که دغدغه های 
برون سازمانی در این امر )مسئولیت های اجتماعی( بر دوشش سنگینی 
می کند برای سرمایه های انسانی خود نیز احساس مسئولیت می کند. 
این موضوع در کنار سایر امکانات رفاهی است که تالش شده کمابیش 

برای این سرمایه ها فراهم آید.

e  همراهی پات برای مقابله با کرونا
با نصب اپلکیشن پات در مشارکت مردمی مقابله با کرونا برای 
خانواده ها و افراد بی بضاعتی که امکان پیشگیری و درمان این بیماری 
را ندارند، سهیم شوید. اپلیکیشن پات با همکاری سازمان هالل احمر 
بخشی در آیکون نیکوکاری خود با نام مشارکت مردمی برای مقابله 
با کرونا فراهم کرده است که مردم می توانند برای کمک و تهیة اقالم 
بهداشتی برای پیشگیری و درمان بیماری کرونا ویژة خانواده  های 
بی بضاعتی که امکان این کار را ندارند، مبالغ خود را به حساب هالل 

احمر واریز کنند.

e  روز درختکاری درایران کیش گرامی داشته
شد

روز درختکاری با حضور پیمان طبری، مدیر عامل ایران کیش و رضا 
قربی نایب رئیس هیئت مدیره و معاونان ایران کیش گرامی داشته شد. 
ایران کیش به منظور عمل به مسئولیت های اجتماعی و حفظ محیط 

زیست روز درختکاری را پاسداشت.
اگرچه فعالیت های شرکت ایران کیش در حوزة پرداخت چه در 
حوزة دستگاه های pos  و چه در حوزة نرم افزارهای موبایلی، عالوه 
بر تسهیل نقل و انتقاالت و پرداخت ها بی ارتباط با کمک به محیط 
زیست نبوده است؛ اما ایران کیش تالش دارد تا در کنار حرکت و تحقق 
پرداخت سبز و مسیر سبز، پرداخت به فعالیت  های مختلف محیط 

زیستی را گرامی بدارد.
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کیفیت قرار گرفتند.  این توضیحات، محدوده ای از اقداماتی است که انجام داده ایم؛ چون 
اقدامات انجام شده بسیار بیشتر از اینهاست. بخش ادارة تحلیل فنی تعمیرات شرکت، اقدامات 
خوبی انجام داده است؛ مثاًل برای دستگاه های شرکت نفت قطعه ای به نام شاسی را که 
قیمت بسیار باالیی داشت بومی سازی کردیم. قالب آن طراحی و ساخته شد و مورد تأیید 
کارفرما قرار گرفت و در حال تولید است و از آن برای تعمیرات استفاده می کنیم.  همزمان 
برای شرکت نفت، کارهای دیگری هم انجام داده ایم؛ مثاًل تحقیقاتی دربارة علت فراوانی 
عیب برای دستگاه های کارتخوان نفت انجام دادیم و در نتیجه برای از بین بردن نوسانات 
ناشی از برق و همچنین فرسودگی قطعاتی که در مدارهای قبلی وجود داشت یک مدار 
رگوالتور طراحی کردیم که آن هم مورد تأیید شرکت پخش فرآورده های نفتی قرار گرفت و 
برای آن نیز قرارداد جداگانه ای با این شرکت خواهیم بست. از اقدامات ما طراحی برد ماژول 
GPRS است. طبق آمار خرید برد این ماژول برای شرکت در سال آینده میلیارد ها ریال هزینه 

در بر خواهد داشت؛ ولی با طراحی بومی آن هزینة آن را به شدت کاهش دادیم و بیش از 
100 میلیارد ریال از این طریق صرفه جویی می شود.  همکارانم در بخش ادارة تحلیل فنی 
تعمیرات واحد نگهداری و تعمیرات SBU، آداپتورهایی طراحی کرده اند و در حال حاضر حدود 
200 آداپتور را در اختیار مصرف کنندگان قرار داده اند تا بازخورد آن را ببینیم و امیدواریم با تولید 
انبوه این محصول با دستیابی به کیفیت مورد انتظار، قدمی مؤثر برای کاهش هزینه های 

پشتیبانی برداریم.
 آیا واحد نگهداری و تعمیرات شرکت ایران کیش آمادة همکاری با PSP های ��

دیگر نیز هست؟ 
بله. امروز عالوه بر آمادگی، امکانات و دانش آن را هم در اختیار داریم. این ادعا نیست؛ 
بلکه واقعیت است. قاطعانه می گویم که ما قابلیت تعمیر 95 درصد پایانه های موجود در بازار 
را در اختیار داریم و همچنان در حال توسعة این قابلیت هستیم؛ به تعبیر دیگر قصد داریم با 
شرکت های مختلف برای ارائة خدمات با توجه به توان و دانش فنی ای که در اختیار داریم 

قرارداد پشتیبانی ببندیم.
 به قراردادها و مشتریان خود اشاره کردید؛ پیرامون چگونگی مکانیزم سطح ��

رضایت سنجی در بخش نگهداری و تعمیرات هم توضیحاتی ارائه دهید؟
معتقدم؛ امسال یکی از سال های خوب از نظر رضایت مندی در بخش نگهداری و 
تعمیرات است. با توجه به اینکه وارد پروژة نفت شدیم انتظار می رفت تقریباً همة کارهای 
شرکت ایران کیش به نوعی تحت تأثیر این قرارداد قرار گیرد. ما پیمانکار شرکت پخش 
فرآورده های نفتی بودیم و به خودی خود این شرکت در اولویت ما قرار می گرفت و عماًل باید 
روی بقیة کارها تأثیر می گذاشت؛ ولی توانستیم با تالش بسیار، همة کارها را توأمان به نحو 
احسن انجام دهیم و امروز عالوه بر اینکه رضایت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
را به طور کامل به دست آورده ایم من معتقدم؛ میزان رضایت مندی واحدهای تغذیه شونده از ما 
نیز باالست؛ البته اگر بخواهم  وارد جزئیات اقدامات واحد تعمیرات و نگهداری شوم به مسائل 
زیادی باید اشاره کنم؛ نمونه کوچک آن مسائلی مثل برنامه ریزی برای ساخت بسیاری از 

قطعات بدنة پایانه های فروش و اورهال کردن بعضی نمونه های دیگر و ... . 
 در شعار »سفر به سوی برتری« واحد شما در کجای راه ایستاده است و در ��

مسیر هم افزایی بخش های مختلف شرکت، نگهداری و تعمیرات چگونه تعریف 
می شود؟

آنچه مسلم است اینکه ما قسمت جدانشدنی از »سفر به سوی برتری« هستیم؛ واحد 
نگهداری و تعمیرات با آماده سازی امکانات در این سفر به یاری این ایده برخواسته و همة 
امکانات خود را در راه تحقق این هدف به کار می گیرد. ما قسمت بازوی اجرایی شرکت در 
بخش نگهداری و تعمیرات هستیم و سعی کردیم این کار را به نحو احسن انجام دهیم و نقش 

بسیار مهمی در این مسیر خواهیم داشت. 
 لطفاً صحبت های تان را با تأکید بر نوآوری جمع بندی کنید و بگویید که واحد ��

شما چگونه می تواند با توجه به شرایط خاص کشور در بخش نوآوری به شرکت 
ایران کیش کمک کند؟

همان طور که گفتم یکی از نوآوری های ما در زمینة تولید بردهای GPRS است. در زمینة 
تولید آداپتور نیز اشاره کردم؛ اما یکی از نوآوری هایی که در زمینة تعمیرات در حال برنامه ریزی 
و اجراست ایجاد دایرة تعمیرات سخت در واحد نگهداری و تعمیرات برای تعمیر مین بردها 
و هر نوع تعمیر سخت افزار روی برد است؛ همچنین در زمینة تولید مونتاژی دو محصول، 
اقدامات الزم صورت گرفته است که در آینده ای نزدیک این محصوالت عالوه بر استفاده در 

شرکت کارت اعتباری ایران کیش در اختیار سایر PSP ها نیز قرار خواهد گرفت. 
در حال حاضر در بخش نوآوری ها می توانم به طراحی بردهای مختلف و طراحی مدارات 

الکترونیکی اشاره کنم که در آینده در این زمینه قدم های بسیار خوبی برخواهیم داشت.

گفت وگو با فرهنگ فیض بخش، مدیر واحد تعمیر و نگهداری ایران کیش

تعمیر مأموریت ها

ما قابلیت تعمیر 99 درصد دستگاه های کارتخوان موجود بازار و ابزار های جانبی آن را داریم؛ 
همچنین در حال توسعة این قابلیت هستیم. فیض بخش ادامه می دهد: راه اندازی بخش نگهداری 
و تعمیرات به 10 سال قبل بازمی گردد. در طول سال های گذشته نگاه خوبی نسبت به آن وجود 
نداشت؛ اما در سال 98 به این نتیجه رسیدیم بهترین راه برای تقویت بخش نگهداری این است 
که سعی کنیم از دستگاه های موجودمان بهتر استفاده کنیم و آنها را سالم نگه داریم.  وی در انتها 
تأکید می کند: »ما قسمت جدانشدنی از »سفر به برتری« هستیم «. گفت وگو با وی را می خوانیم؛
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 آقای فیض بخش، واحد نگهداری و تعمیرات در سال 98 چه تغییراتی با گذشته داشت؟��
واحد نگهداری و تعمیرات در سالی که گذشت با اهداف پوشش برنامة تعمیراتی پایانه های فروش مورد استفادة ایران کیش، 
استفاده از پتانسیل های موجود به منظور کاهش هزینه ها، استفاده از دانش و پتانسیل موجود برای ایجاد درآمد، در نظر داشتن 
استانداردها و بهسازی زمان استفاده از دستگاه های خروجی، آماده شدن برای پذیرش، نگهداری و تعمیرات پایانه ها از دیگر مراکز 
مشغول به فعالیت است.  در سالی که گذشت نگهداری و تعمیرات مسیر تازه ای را تجربه کرد و با توجه به تجربیات به دست آمده به 
یکی از متخصص ترین و مجهزترین مراکز نگهداری و تعمیرات در زمینه های مختلف به ویژه پایانه های فروش تبدیل شده است. 
سال 98 سالی بود که مدیریت ایران کیش رویکرد متفاوتی را نسبت به واحد نگهداری و تعمیرات اتخاذ کرد که این امر با توجه 
به پتانسیل موجود و همچنین تقویت و توسعة بخش نگهداری و تعمیرات موجب شد تا با کاهش هزینه های توسعة شبکة پرداخت 

با استفادة بهینه از منابع موجود، تبعات منفی تحریم ها و محدودیت های ورود کاال به داخل کشور برای شرکت ما کم اثر شود. 
  واحد SBU نگهداری و تعمیرات از چهار اداره تشکیل شده است؛   ادارة اجرایی تعمیرات    ادارة اجرایی ساخت    ادارة 

تحلیل فنی تعمیرات    ادارة تحلیل و آمار 
یکی از اتفاقات مهم و بزرگ سال 98 عقد قرارداد با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در زمینة پشتیبانی از ترمینال 
سامانة هوشمند سوخت کشوری بود که باعث شد تا انحصار 12 سالة یک شرکت خاص را بشکنیم و در طول این مدت با ارائة 

خدمات حرفه ای و شایسته توانستیم رضایت و اعتماد کارفرما را در این حوزه کاماًل جلب کنیم. 
 چه تعداد ترمینال را در پروژة نفت پشتیبانی می کنید؟��

حدود 150 هزار ترمینال؛ البته تا به امروز 106 هزار و 699 ماژول از دستگاه های شرکت نفت، تعمیر و به چرخة استفاده بازگردانده 
شده اند. در کل کار بسیار خوبی در این زمینه انجام شده است و نیروهای بسیار متخصص خوبی در این زمینه جذب کرده ایم و با 
توجه به عنایتی که مهندس منعم طبری، مدیریت محترم عامل در این زمینه داشتند، توانستیم از نظر امکانات، خود را به روز کنیم. 

به جز این، در سالی که گذشت حدود 46 هزار پایانة فروش، تعمیر شده است عالوه بر آن در همین مدت تقریباً 70 هزار پایانة 
فروش نو بارگذاری کرده ایم؛ به تعبیری اطالعات و اپلیکیشن های الزم را روی آنها نصب و به واحد پذیرندگان تحویل دادیم تا 
توزیع شود؛ همچنین در طول همین مدت حدود 29 هزار پایانة فروش تعمیر شده توسط پیمانکاران شرکت، مورد بازبینی و کنترل 
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