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اتصال به زنجیره تامین جهانی، به مقیاس رسیدن 
و کسب سهم بازار؛ پیش شرط های رونق تولید داخل

فش��ار مجلس بر بان��ک مرک��زی مبنی ب��ر اجرای��ی کردن 
اصالحیه قان��ون جدید چک موجب ش��د ت��ا در نهایت بانک 
مرکزی ش��رایط را برای اجرای این مصوبه مجل��س در اواخر 
آذر م��اه فراهم کند. طب��ق ای��ن مصوبه مجل��س دارندگان 
دس��ته چک عالوه بر صدور چک کاغذی باید اطالعات چک 
را در س��امانه صیاد به صورت الکترونیکی نی��ز ثبت کنند در 
 غیر این صورت ش��بکه بانک��ی آن چک را نق��د نخواهد کرد.
طبق اصالحیه قانون چک، صادرکنندگان چک ملزم شده اند 
تا اطالعات چک را هنگام ص��دور چک از طریق اینترنت بانک 
خود در س��امانه صیاد ثبت کنند، این تصمیم در شرایطی به 
مرحله اجرا گذاشته شده است که بررسی های صورت گرفته 
نشان می دهد فقط ۱۰ درصد از مش��تریان بانکی از اینترنت 

بانک برخوردارند.
از اواخر اذر ماه فقط برگه کاغذی چک نیست که اصالت خواهد 
داشت بلکه اصالت الکترونیکی چک کنار اصالت کاغذی قرار 
خواهد گرفت و ارائ��ه کنندگان چک عالوه ب��ر اینکه موظف 
می شوند برگه چک را تکمیل کنند بلکه باید اطالعات برگه چک 
را در سامانه صیاد نیز ثبت کنند، در غیر اینصورت چک اصالت 

نخواهد داشت و بانک آن را پذیرش و کارسازی نخواهد کرد.
طبق ماده ۲۱ مکرر اصالحیه قانون چک صدور هر برگه چک 
مس��تلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج چک برای 
شناسه یکتای برگه چک توسط صادر کننده در سامانه صیاد 
خواهد بود همچنین اگر شخصی بخواهد این چک را به شخص 
دیگری منتقل کند باید هویت گیرنده جدید چک نیز در سامانه 

صیاد ثبت شود.
 تغییر در نقد کردن چک

طبق پیش بینی ه��ای صورت گرفت��ه در صورتیکه چک های 
صادر شده از سوی اشخاص در سامانه صیاد ثبت نشده باشند، 
مراجعه کننده به بانک برای نقد کردن چک با مش��کل مواجه 
خواهد شد و بانک اجازه نقد کردن آن را نخواهد داشت. در واقع 
قرار گرفتن اصالت کاغذی در کنار اصالت الکترونیکی نه تنها 
فرایند صدور و نقدشوندگی چک را ساده تر نکرده است بلکه آن 
را پیچیده نیز کرده است.هر چند از ابتدای امسال بانک مرکزی 
طی ابالغیه هایی کلیه بانک های کش��وررا ملزم به پیاده سازی 
سامانه های الزم برای اتصال به س��امانه صیاد و ورود اطالعات 
چک ها کرده است اما بررسی های صورت گرفته از سوی بانک 
مرکزی نشان می دهد که فقط ۱۰ درصد از مشتریان بانک ها 
از اینترنت بانک استفاده می کنند، این در حالی است که طبق 
گفته مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در طول سال، 
حدود ۱۱۰ میلیون فقره چک بین بانکی با مبلغ مجموعاً بالغ 
بر ۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ) مجموع چک های عادی و 
رمزدار( صادر می شود که عمدتاً مورد استفاده تجار و بازرگانان 

قرار می گیرد.  ادامه درصفحه 2

 صادرکنندگان چک باید چک ها 
 را قبل از صدور الکترونیکی نیز ثبت کنند
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در میزگرد آنالین با حضور مدیران شهرداری، PSP ها و شرکت های فناوری مطرح شد:

طرح تجاری پرداخت های شهری، بالتکلیف است
   امکان دریافت کارمزد توسط کیف پول های فعال در شهر پی وجود دارد

محرومیت های شدید برای 
صادرکنندگان چک برگشتی

نادعلی زاده ســخنگوی اجرای قانــون چک با 
اشــاره به محرومیت هایی دربــاره صدور چک 
تاکید کرد: در قانون جدید که مصوب ســال ۹۷ 
مجلس شورای اســت، محرومیت های شدیدی 
برای صادرکنندگان چک های برگشــتی در نظر 

گرفته شد.
آمنه نادعلی زاده گفت: این محرومیت ها شامل 
عدم افتتاح حســاب بانکی جدید یا صدور کارت 
جدید، عدم گشــایش اعتبارات اسنادی و عدم 

اعطای تسهیالت است. 
وی ادامه داد: اقدام سختگیرانه تری که نسبت به 
صادرکننده چک برگشــتی دارد این است که به 
میزان کســری مبلغ چک برگشتی حساب های 
فرد صادرکننده چک را مســدود می کند که تا 
زمان تعیین تکلیف در انسداد باقی می ماند و پس 
از تعیین تکلیف نسبت به رفع انسداد حساب ها 

اقدام می کند. 
سخنگوی اجرای قانون چک با بیان اینکه قانون 
جدید چک نگاه سیســتمی هم دارد و اقدامات 
پیشگیرانه را از طریق ســامانه صیاد به اجرا می 
گذارد، افزود: سامانه صیاد در وهله نخست وظیفه 
دارد به افرادی که فاقد صالحیت هســتند دسته 
چک ندهــد. این افراد شــامل صادرکننده چک 
برگشتی رفع سوءاثر نشــده یا افرادی که دارای 
محکومیت قضایی هستند می شوند. همچنین در 
وهله دوم صادرکننده چک الزم است که اطالعات 

چک را در سامانه صیاد ثبت کند. 
نادعلی زاده گفت: این اطالعات شامل تاریخ، مبلغ 
و هویت گیرنده چک است؛ بنابراین اگر چکی در 
سامانه صیاد ثبت نشــود اعتبار نخواهد داشت و 
الزم است که صادرکننده به این موضوع توجه ویژه 
داشته باشد. همچنین گیرنده چک هم ملزم است 
متعاقب دریافت فیزیک چک اطالعات درج شده 
در آن را با اطالعاتی که در سامانه صیاد قید شده 
را تطبیق دهد و مراتب تایید خود را اعالم کند؛ اما 
اگر اطالعات با هم همخوانی نداشت گیرنده چک 
ملزم است با انتخاب یکی از دالیل رد چک، عدم 

تایید چک را در سامانه اعالم کند.
 وی تصریح کرد: گیرنده چک هم باید توجه داشته 
باشد چکی که در ســامانه ثبت نشده است را از 
صادرکننده دریافت نکند چرا که بانک نسبت به 

پرداخت وجه آن چک اقدامی نخواهد کرد.
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تاکســی ها همیشــه یکی از مراکز اصلی تبادل پول نقد 
بوده اند. از سوی دیگر، فراهم کردن پول خرد برای پرداخت 
کرایه نیز همیشــه با چالش های خاص خــود، هم برای 
راننده و هم مسافر، همراه بوده است؛ اما در سال های اخیر 
دسترسی مردم به تلفن های هوشمند و اینترنت موبایل، 
افزایش قابل توجهی داشته است. همین موضوع، سبب شده 
تاکسی ها پذیرای روش های جدیدی همچون اسکن بارکد 
برای پرداخت کرایه از سوی مسافران باشند. نکتۀ جذاب 
ماجرا این است که چند سالی است این سرویس توسط 
چند استارتاپ در تاکسی های سطح شهر آغاز شده بود که 
متأسفانه به دالیلی همچون سخت بودن روش استفاده و 
نبود طرح تجاری درست، در آن زمان، این فناوری با وجود 
مزایای متعدد و به رغم بزرگی ناوگان تاکسیرانی که ظرفیت 

خوبی محسوب می شود، توفیق چندانی نداشت.
در اواخر ســال ۹۷ در حوزۀ پرداخت الکترونیکی کرایه 
تاکســی مثلث فون پی، تومن و ریال شکل گرفت و با کم 
شدن تعداد بازیگران این بخش، رقابت بر سر جذب راننده 
جدی تر شــد و به تبع آن، اختالف ها نیز شدت گرفت؛ تا 
جایی که دامنۀ این اختالفات به هشدار هم رسید. باوجود 
فرصت چندبارۀ شهرداری تهران به استارتاپ های فعال 
این حوزه، متأسفانه به دلیل اختالفات جدی در این بخش، 
نهایتاً شــهرداری تهران اقدام به طراحی و آماده ســازی 
پلتفرم »شهرپِی« یا همان سامانۀ یکپارچه شهری برای 

پرداخت های خرد کرد.
شهرپی، سامانه ای اســت که به کاربران کمک می کند تا 
به جای استفاده از وجه نقد یا دستگاه پوز، با اسکن کیوآرکد 
مبلغ پرداختی خود را توسط اپلیکیشن های پرداختی به 
مجموعۀ موردنظر پرداخت کننــد. در حال حاضر، فقط 
پذیرنده های تاکسی تهران به این سامانه متصل هستند، 
اما به زودی قرار اســت میادین تره بــار، مراکز تفریحی و 
فروشگاه های شهروند و شهرهای دیگر نیز به این ابزارهای 
پرداختی متصل شوند تا مردم به جای استفاده از پول، با 
موبایل و با استفاده از اپلیکیشن های پرداختی، انتقال وجه 

را انجام دهند.
باوجود راه اندازی این ســرویس، شنیده می شود اکنون 
برخی شرکت های پرداخت الکترونیکی در رقابتی تنگاتنگ 
به منظور جذب مســافران و رانندگان، اقــدام به اجرای 
کمپین های تبلیغاتی کرده اند که گفته می شــود حتی 
قســمتی از آن، برخالف میل آن ها، به صورت دستوری و 
برخی نیز کامالً آگاهانه، با ارائۀ جایزه به رانندگان، سعی در 
توسعۀ بازاری دارند که هیچ منفعت مالی برای آن ها ندارد. 
اینکه چرا باید شرکت های PSP در بازاری که هیچ منافعی 
برای آن ها ندارد هزینه های سرســام آوری کنند، سؤالی 
است که برخی پاسخ آن را هزینۀ نصب اپلیکیشن عنوان 
می کنند و برخی نیز امیدوار به این هستند که با جذب یک 
کاربر جدید بتوانند سرویس هایی همچون پرداخت قبض، 
فروش شارژ، بیمه و غیره که درآمدی برای آن ها به دنبال 

خواهد داشت، به وی ارائه کنند.
اینکه چرا این سرویس که در ابتدای راه است، باید رایگان 
باشد؛ آن هم در شرایطی که همگان بر اشتباه بودن مدل 
کارمزدی در حوزۀ پرداخت الکترونیک کشور در سال های 
گذشته اذعان داشته و دارند، نحوۀ واگذاری ایستگاه های 
تاکسی به شرکت ها، دالیل استفاده نکردن رانندگان از این 
سرویس، پرداخت شــهری و نقش آن در شهر هوشمند، 
پرداخت های خرد، کیــف الکترونیکی پول، فناوری های 
contactless و QR code و همکاری یا تداخل رگوالتورها، 
از موضوعات قابل توجه درزمینــۀ راه اندازی و اجرای این 

سرویس در حوزۀ پرداخت شهری هستند.
ازاین رو، در این میزگرد آنالین از سلســله نشســت های 
تخصصــی بانکــداری و اقتصــاد دیجیتال، بــا عنوان 
»فناوری های نوین و تحول در پرداخت های شــهری« 
که با حضور محمد فرجود؛ مدیرعامل ســازمان فناوری 
اطالعــات و ارتباطات شــهرداری تهــران، محمدرضا 
نمازی؛ مدیرعامل شــرکت به پرداخت ملت، محمدرضا 
اسکندریون؛ مدیرعامل شرکت آسان پرداخت و مهمانان 
روی خط برنامه، امین آقاجانی؛ مدیرعامل شرکت فناوری 
همراه پیدا و عماد ایرانی، مدیر شبکه شاتوت برگزار شد، 
چالش ها و راهکارهای توسعه سامانۀ یکپارچه شهری برای 

پرداخت های خرد، موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت. آنچه 
پیش روی شماست، مشروح این گفت وگوست. 

حامی این میزگرد، شرکت ابرآروان  
  در ابتدای میزگــرد، بفرمایید نقــش پرداخت 
الکترونیک در شهر هوشمند چیست؟ چه نقشه راهی 
برای آن ترسیم کرده اید و چه اقداماتی را تاکنون در 

این زمینه انجام داده اید؟
فرجود: ابتدا دربارۀ برنامه »تهران هوشمند« توضیحات 
مختصری عرض می کنم. حدود دو سال و خرده ای است 
که این برنامه شروع شده اســت. سال ۹۷، بیشتر درگیر 
برنامه ریزی و مطالعات بودیم و عمالً از سال ۹8، برنامه آغاز 
شد که فاز اول آن سه سال است و در حال حاضر، نیمۀ راه 
هستیم. این برنامه، پنج محور دارد: حمل ونقل، نوآوری، 
خدمات ایمنی و انرژی و محیط زیست، تحول دیجیتالی، 
و خدمات شهروندی. در حوزۀ خدمات شهروندی، تمرکز 
بیشتری بر روی مباحث مربوط به پرداخت داشتیم. البته 
در حوزه های دیگر مانند حمل ونقل نیز با مباحث پرداخت 
مواجه بودیم، اما به طورکلی در حوزۀ خدمات شهروندی با 
»تهران من« و تجمیع سرویس های شهروندی، پرداخت، 
موضوع جدی بود. با شــکل گیری تهران من، کیف پول 
شــهروندی نیز راه اندازی شــد و مواردی مانند پرداخت 
عوارض، طــرح ترافیک، طرح کنتــرل آلودگی، عوارض 
مربوط به شــهرداری و انواع قبوض آن، قبوض خدمات 
شهری، عوارض خودرو، خالفی و... همگی ماهیت پرداختی 
داشتند. موضوعاتی مانند اتصال این کیف پول به سایر کیف 
پول ها، مباحث مشارکتی، API و... نیز از ابتدا مطرح بود و 
پرداخت در حوزۀ خدمات شهروندی برنامۀ تهران هوشمند، 
همیشــه به عنوان یک رکن جدی، موردتوجه ویژه بوده 
اســت. تنوع ابزارهای پرداخت، مشارکت با شرکت های 
فین تک و پرداختی نیز یک موضوع جدی بوده است. ما 
عوارض خودرو را از سال گذشته با همکاری مجموعه های 
استارتاپی و شرکت های پرداختی، API دادیم با مکانیزمی 
که کارمزد آن هم دیده شده بود و تجربۀ موفقی هم برای 
شهرداری و هم برای شرکت ها بود. حدود 20 اپلیکیشن در 
این حوزه داریم که به زودی آن را به تمام عوارض شهرداری 
تسری می دهیم. در حوزۀ شهری نیز با پروژه های مختلفی 
مواجه بودیم. اولیــن آن، بارکد مترو بر روی موبایل بود و 
بعد از آن، اتصــال کارت بلیت های آفالین به تهران من و 
حساب های شهروندی بود تا قابلیت شارژ پیدا کنند که 
این امر، اتفاق افتاد. این ها سابقۀ یکی دوسالۀ حوزۀ پرداخت 
تهران هوشمند است که آخرین آن، پروژۀ »شهرپِی« است.
  االن »شــهر پی« در چه مرحله ای است؟ فکر 

می کنید مسیر را درست رفته اید؟
فرجود: هرچند آماده سازی پروژۀ شهرپی از سال گذشته 
شروع شد؛ اما از بعد اجرایی، بسیار جدید است. باید ببینیم 
بازخورد آن چگونــه خواهد بود. خوشــبختانه تا االن با 
همکاری شرکت های مختلف و اپلیکیشن های پرداختی، 
علی رغم چالش های موجود، با سرعت مناسبی پیش  رفته 
است. بیشــترین تمرکز ما اکنون بر روی توسعۀ شبکۀ 
پذیرندگی است که از تاکسی شروع شده است. از دید ما 
شهرپی، یک پلتفرم پرداخت شهری است که ممکن است 
در حوزه های مختلف و با ابزارهای مختلفی در پذیرندگی 
مدنظر قرار گیرد. در گام اول، ابزار بارکد و ورتیکال تاکسی 

ارائه شــده که امیدواریم متنوع تر شــود و بیشتر کاربرد 
داشته باشد.

  فکر می کنم بیشــتر از یک ماه از عمر شهرپی، 
نمی گذرد. قبل از آن، استارتاپ هایی داشتیم که 
در این زمینه فعالیت می کردند. حدود دو ســال 
فعال بودند اما موفق نشدند. فکر می کنم کمتر از 
یک درصد سهم بازار را از طریق پرداخت با QR کد 
داشتند. االن سهم بازار شهرپی، در پرداخت های 

تاکسیرانی چقدر است؟
فرجود: آمار دقیق را می توانم بگویم دوســتان به شــما 
بدهند؛ اما چون شــهرپی به تازگی راه اندازی شده، هنوز 
روی تعداد تراکنش دغدغه ای نداریم. چون ۷000 تاکسی 
اضافه شده و آمار تعداد تاکسی ما حدود ۷0 هزار تاکسی 
است که البته ممکن اســت همگی تردد روزانه نداشته 
باشند. فکر می کنم اگر به عدد 20 هزار که هدف ما تا پایان 
سال برسیم، جدی تر می توانیم دربارۀ سهم بازار صحبت 
کنیم و االن، زود است. در حال حاضر، مهم ترین موضوع 
این است که سیســتم شهرپی، درســت کار کند. البته 
تاکنون چندان چالشی نداشــتیم و موضوع دیگر اینکه 
شبکۀ پذیرندگی را به سرعت گســترش دهیم تا مردم 

بیشتر استفاده کنند.
  برای اینکه بتوانیم بــه عمق ماجرا ورود کنیم و 
دیدگاه درستی داشته باشیم، بنده با چند راننده 
تاکسی صحبت کردم و نظرات آن ها را جویا شدم و با 
یکی از آن ها مکالمه ای حدود پنج دقیقه انجام دادم. 

بعد از پخش این مکالمه، برنامه را ادامه می دهیم:
  خودتان را معرفی کنید و بفرمایید در کدام خط 
تاکسیرانی، فعالیت می کنید؟ پاسخ: عروجی در 

خط 112. 
االن چند وقت است شــهرداری تهران با کمک شرکت 
پرداخت الکترونیک، سرویسی به نام شهر پی را راه اندازی 
کردند که مردم از طریق آن می توانند با استفاده از QR کد، 
هزینۀ تاکسی را پرداخت کنند. ظاهراً شما از رانندگانی 
هستید که از این سرویس استفاده نمی کنید. دلیل شما 
چیست؟ پاسخ: چند مورد پیش آمد که پرداخت توسط 
مسافر انجام می شد، اما چیزی به حساب من واریز نمی شد. 
نمی دانم مشکل از شبکه بود یا اینترنت یا... اما بعد از دو سه 
ساعت نشان می داد که تراکنش، موفق بوده، ولی بازهم 
چیزی به حساب من واریز نمی شد. به همین خاطر، تمایل 
نشان ندادم. نمی شــد با مردم بحث کرد چون می گفتند 
پرداخت کرده اند و از حسابشان کسر شده و معتقد بودند 

مشکل از گوشی بنده، شبکه یا... است.
  بعداً پیگیری کردید که تکلیف پول های مردم چه 

شد و آیا به حساب شما واریز شد یا خیر؟ 
 بله گردش حساب را گرفتم، اما چیزی واریز نشده بود.

  پیگیری از شهرداری یا شماره تماس پشتیبانی 
به کجا رسید؟ 

از آن طریق، پیگیری نکردم. بــا توجه به کم بودن مبلغ، 
ارزش اینکه از آنجا پیگیری کنم، نداشت.

  با توجه به وضعیت کرونا و در معرض خطر بودن 
شما، اســتفاده از این سرویس و نگرفتن پول نقد 
از مردم، از ابتال به کرونــا جلوگیری می کند. چرا 
پیگیری نکردید؟ واقعاً با توجه به کرونا، پیگیری این 

موضوع، برای شما ارزشمند نبوده است؟ 
ارزشمند است، اما اگر دستگاهی مانند آنچه در اتوبوس های 
BRT موجود است وجود داشته باشد، مستقیماً به حساب 
واریز می شود و حالت تراکنشــی ندارد که از یک حساب به 
حساب دیگر واریز شود و در میانۀ راه، شبکه قطع شود یا موارد 

دیگر. اگر این طور باشد، خوب است.
  پس مهم ترین مسئله از سمت شما، عدم اعتماد 
به پرداخت توسط سرویس دهنده و اینکه پول به 
حساب شما واریز نشود، است؟ پاسخ: بله همین طور 

است.
بسیاری از شرکت ها در ایســتگاه ها با رانندگان صحبت 
می کنند تا از این سرویس استفاده کنند که در وضعیت 
موجود برای رانندگان نیز بسیار مفید است. در این زمینه 
برای ترغیب به استفاده از این سرویس چه اقداماتی انجام  
شده است؟ شنیده ام شیلد، جایزه، قرعه کشی و... در نظر 
گرفته شده است. آیا شما اطالع دارید؟ پاسخ: البته شیلد 

درست است، اما دربارۀ جایزه و قرعه کشی اطالع ندارم.
  شنیده ام یک سری شرکت ها، شیلد می دهند، اما 
راننده ها از آن استفاده نمی کنند. چرا؟ پاسخ: من 

استفاده می کنم.
از شیلد اســتفاده می کنید، اما از این سرویس پرداخت 
استفاده نمی کنید؟ پاســخ: ببینید مشتری از طریق آن 
بارکد پرداخت می کند و می گوید پرداخت شد و من هم 

مجبورم اعتماد کنم.
  پس این طور نیست که استفاده نکنید. استفاده 

می کنید اما ناراضی هستید؟
 بله. به نظر من اگر چیزی مانند دســتگاه های پوز باشد که 
قباًل بانک ها می دادند و به خود راننده تعلق داشــته باشد، 

خوب است.
  البته االن با توجه به وضعیت تحریم و قیمت باالی 
 QR دستگاه پوز، شدنی نیست و به سمت استفاده از
کد رفته اند تا هزینه ها را جبران کنند. پس پیشنهاد 
دادید که مانند BRT سرویسی قرار دهند که با قرار 
دادن کارت اعتباری بر روی آن، هزینه از مشتری، 
کسر شود و شما نگرانی نداشته باشید؟ پاسخ: بله. 

این طوری، خیلی خوب است.
  فکر می کنم این مصاحبه کوتاه با یکی از رانندگان 
عزیز که نقطه مرکزی اســتفاده از این سرویس 
است و برای توســعۀ آن، خود رانندگان باید آن 
را تبلیغ کنند، عمق فاجعه را نشــان داد! اینکه 
مشکالت چیســت و رانندگان در چه فضایی کار 
می کنند. جناب نمــازی! بفرمایید االن وضعیت 
موجود چیست؟ با توجه به اینکه شهرداری تهران، 
پرداخت ها را به سمت QR کد تغییر داده، خصوصًا 
با توجه به حرف های این راننده عزیز، چقدر این کار 
درست است و اگر ایرادی به آن وارد است، دالیل 

آن چیست؟
نمازی: همان طور که مستحضرید شرکت به پرداخت در 
تاکسیرانی اســتان اصفهان، حدود یک سال و نیم در این 
زمینه تجربه دارد تا مسائل و مشکالت ایجادشده را بتوانیم 
برطرف کنیم. کاری که در تاکسی های تهران انجام  شد، 
فراز و نشیب داشت. تعدد QR کدهای مختلف در تاکسی ها 
و اینکه هر PSP، یک QR کد می گذاشــت، ازجملۀ این 

مشکالت است. مهم تر اینکه مشخص نبود متولی طرح 
پرداخت ناوگان حمل ونقل، سازمان تاکسیرانی است یا 
ســازمان فناوری اطالعات یا نهاد دیگر. بااین همه، این ها 
قدم های مثبتی است که برداشته شــد؛ خصوصاً بحث 
انحصاری بودن پرداخت توسط یک اپلیکیشن منتفی شد و 
االن اپلیکیشن های مختلف، این امکان را دارند که پرداخت 
در تاکسی ها داشته باشند. ایرادی که در اینجا وجود دارد، 
بیزینس مدل طرح است. مطالعات ما در این زمینه نشان 
می دهد که نقش تمام بازیگران باید مشــخص باشد. اگر 
دغدغۀ تاکسیرانی یا نیاز مسافری که قرار است پرداخت را 
با QR انجام دهد و اینکه مانعی برای این نوع پرداخت دارد 
یا خیر و یا نقش PSP ها در این زمینه مشخص نباشد، این 
طرح، به سختی پیش خواهد رفت و حتماً باید پیشنهادهایی 
از طرف بازیگران اصلی داشته باشیم تا با گرفتن بازخوردها 

به سمت پرداخت ابزارهای موبایلی پیش برویم.
  جناب اسکندریون! آقای نمازی به مشکل مدل 
کسب وکاری در این زمینه اشاره کردند. از دیدگاه 
شما، چرا سرویس پرداخت شهری باید رایگان باشد 
و شما به عنوان یک سرویس دهنده، پولی را دریافت 
نکنید؟ یکی از معضالت بزرگ شرکت های PSP در 
سرویس کارت به کارت، عالوه بر مسائل حقوقی، 
بار زیاد ســخت افزاری، شبکه ای و نیروی انسانی 
برای پشتیبانی کردن این حجم از میزان کارت به 
کارت است که احتماالً خودتان بر روی اپلیکیشن 
آپ دارید. در اینجا هم شــما کارمزدی دریافت 
نمی کنید و به طور رایگان، سرویس می دهید. شاید 
شرکت ها درخصوص کارت به کارت در زمان شروع 
کار، به خاطر جذاب بودن سرویس، از آن به عنوان 
واسطه ای استفاده کردند که دانلود اپلیکیشن شان 
را بیشــتر کنند؛ اما االن به بهانۀ کارت به کارت، 
نمی توانید یوزر جدید جذب کنید. این امر، نشان 
می دهد که بازار، اشباع شده و عمالً شما به نقطه ای 
رسیدید که فقط هزینۀ شبکه ای و ماجراهای سخت 
دیگر را می پردازید. شاید پرداخت با QR کد نیز به 
این سمت برود که شرکت های PSP به خاطر جذب 
یوزر جدید، تبلیغات انجام دهند و جایزه بگذارند تا 
دانلود توسط کاربران صورت گیرد، اما زمانی که بازار 
اشباع شود، چون درآمدی ایجاد نمی کند، رسماً در 
سرویس دهی، چندان جدی در نظر گرفته نشود و 
در حین مسیر توسعه، رها شود. لطفاً نظرتان را در 

این خصوص بفرمایید.
اسکندریون: شما به سرویس کارت به کارت اشاره کردید. 
در این زمینه وضعیت کارمزد، کامالً مشخص است. تفاوتی 
که با سرویس پرداخت از طریق QR کد در تاکسی ها دارد، 
این است که در اینجا وضعیت کارمزد مشخص نیست؛ اما 
در کارت به کارت، این وضعیت مشخص است؛ هرچند شاید 
بین ذینفعان به درستی تقسیم  نشده است. کسانی که در 
حوزۀ کارت به کارت از طریق اپلیکیشن ها این سرویس را 
ارائه می دهند، ذینفع آن نیستند. بانک ها، ذینفع این ماجرا 
هستند و رقم آن هم عدد کوچکی نیست. ما در اپلیکیشن 
آپ، به صورت ماهانه به حدود 100 میلیون کارت به کارت 
رســیده ایم. حداقل کارمزدی که می تواند داشته باشد، 
پایین ترین حالت آن، وقتی هزینۀ کارمزد کارت به کارت 
500 تومــان بود، بالغ بر 50 میلیارد کارمزد آن می شــد 
که در شــبکه در حال تقسیم اســت؛ اما اپلیکیشن های 
پرداختی از آن بی نصیب هستند. خودتان هم اشاره کردید 
ما متحمل هزینه های بســیاری برای این سرویس ها، از 
منظر پیاده سازی، پشتیبانی و... می شویم. تفاوتی که اینجا 
وجود دارد، این اســت که کارمزد از روز اول دیده نشده و 
بنابراین شاید مسیری که شما ترسیم می کنید، درست 
باشد. االن اپلیکیشــن ها در فضای رقابتی، یوزر و کاربر 
خود را دارند و تعهدی به وی بابت ســرویس در بازار انبوه 
نیز دارا هستند و باید این سرویس را برای کاربر خودشان 
ایجاد کنند که رضایت داشــته و وی قادر باشد به صورت 
تجمعی سرویس های خود را از این اپلیکیشن بگیرد. برخی 
اپلیکیشن ها که یوزر کمتری دارند از این فضا برای جذب 
کاربر جدید، استفاده می کنند و نهایتاً استفاده از این کاربر 
درخصوص فروش سرویس های دیگرشان، که بالطبع شاید 
کارمزدهای خودش را داشته باشد، صورت گیرد. به نظرم 
همان طور که اشاره شد، باید درخصوص بیزینس مدل آن، 
به چالش کشیده شود. به هرحال سرویس، جدید است. االن 
همۀ کارمزد سرویس کارت به کارت را می دهند و باوجود 
افزایش آن، نه کسی اعتراض دارد و نه کسی از روز اول با 

در میزگرد آنالین با حضور مدیران شهرداری، PSP ها و شرکت های فناوری مطرح شد:

طرح تجاری پرداخت های شهری، بالتکلیف است
   امکان دریافت کارمزد توسط کیف پول های فعال در شهر پی وجود دارد

عبداله افتاده
90ictnews@gmail.com

می کنید و سعی در درک روند جدید فناوری دارید، PRA، فرصت های 
شــغلی زیادی از جمله برنامه نویس، مدیر پروژه، تحلیلگر بازرگانی، 
معمار راه حــل )solution architect(  و مشــاور ایجاد می کند. این 
مشاغل، درآمد باالیی دارند؛ یک برنامه نویس RPA می تواند ساالنه 
بیش از 534هزار پوند، درآمد کسب کند. این یک روند جدید فناوری 

است که باید آن را به خاطر بسپارید.
 ،)Edge Computing(تکنولوژی های دیگری مانند محاســبات لبه
محاســبات کوانتومی، واقعیــت مجــازی و واقعیت افــزوده نیز 
 از جملــه ایــن فناوری ها هســتند کــه در فرصت دیگــر به آن

 خواهیم پرداخت.
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آن مشکلی داشته است. شاید بتوان آن فضا را در همین 
حوزه حاکم کرد و از روز نخست، کارمزد مناسب حتی کم، 
لحاظ شود؛ چون اگر نباشد، کاربری که سرویس رایگان 
دریافت می کند و بعضاً شرکت ها در این رقابت ها بخشی 
از کرایۀ پرداختی را به کیف پول کاربر برمی گردانند. بعد 
از جا افتادن این ســرویس، اعمال کارمزد دشوار است و 
همانند بحث کارمزد نظام پرداخت در کشور خواهد شد 
که واقعاً اصالح آن، به معضل بزرگ تبدیل شده و تالش ها 
به ثمر نمی رسد. شــخصاً نظرم این است که دوستان در 
شهرداری و تاکسیرانی، کمک کنند موضوع کارمزد را در 
این سرویس داشته باشیم. ما حاضریم تا مدتی این کارمزد 
را دریافت نکنیم و بابت توســعۀ شبکه و فرایندسازی در 
حوزۀ پرداخت، هزینه کنیم؛ اما عدد کارمزد وجود داشته 
باشد، چون بعدها ایجاد و اعمال آن، دشوار است و شاید به 
سرویس های رایگانی تبدیل شود که االن جذابیت دارد و 
وقتی به حالت اشباع برسد عماًل جذابیت خود را از دست 
بدهد. االن منفعتی که برای شــرکت های پرداخت دارد، 
شارژ کیف پول است که کاربر آن را شارژ می کند. میانگین 
پرداخت حدود ۷ تا 8 هزار تومان در تهران است؛ یعنی با 
ـ 12 باز از سرویس تاکسی  100 هزار تومان می توان 10ـ 
استفاده کرد و این میزان تراکنش در آن سمت وجود دارد 
و برای شرکت پرداخت، یک کارمزد تراکنش عادی را به 

همراه دارد که جذابیت چندانی روی آن وجود ندارد.
  امکان پرداخت آنالین روی اپلیکیشــن ها در 
سرویس QR کد وجود دارد یا حتمًا باید از کیف پول 

آن ها باشد؟
اسکندریون: برای کاربر وجــود دارد؛ اما چون عدد، ریز 
است و بخشی از بانک ها دربارۀ تراکنش های ریز، چالش 
دارند و امکان آن را بر روی شبکۀ پرداخت مسدود کرده اند، 

بنابراین ترجیح کاربران به استفاده از کیف پول است.
  شنیده ام برخی بانک ها در زمینۀ همین اعداد خرد 
که آن را بر روی شبکه پرداخت بسته اند، برای اینکه 
امتیاز خاص به PSP های زیرنظر خودشان بدهند، 
در اپلیکیشن های پرداختی آن PSP ها که سهام 
صددرصدی یا زیاد دارند، این پرداخت های خرد 

برای آن ها باز است و برای شما بسته است؟
اسکندریون: بله شــنیده های شما کاماًل درست است و 
بانک ها کامالً این فضا را دارند و موضوع توسعۀ کسب وکارها 
در زیرمجموعه های خود را دنبال می کنند. ترجیح بانک ها 
این است که اگر قرار است اتفاقی بیفتد، کارمزدی پرداخت 
کنند و کسب وکاری بزرگ شود، ذیل مجموعۀ خودشان 
باشد. برخی موارد این منطق، درست است؛ اما برخی جاها 
برای ارائۀ سرویس به عموم جامعه، اپلیکیشن ذیل بانک، 
کاربر کافی و نفوذ بازار خوبی ندارد. این نوع مسدود کردن، 
موجب می شود به بخشی از جامعه، امکان سرویس دهی 
فراهم نشود. این انحصار، بعضاً به زیان بانک ها هم هست. 
مثاًل کاربر انتخاب می کند که با اپلیکیشن بانک کار کند، 
بعد از انجام تراکنش متوجه می شــود کارت وی جواب 
نمی دهد و کارت را عوض می کند؛ یعنی حســاب بانکی 
را تغییر می دهد. شاید در این موارد در الیۀ بانک، دیتایی 
وجود ندارد؛ اما در ســمت ما کاماًل مشهود است و برخی 
کاربران به بانک، وفادار نیستند و به سرویس اپلیکیشن 
وفادارترند. به هر حال انتخابی است که دارند و نمی توان 

به آن خرده گرفت.
  البته فکر می کنم در ماجــرای نظام پرداخت 
کارمزد، »خانه از پای بست ویران است« ظاهراً دربارۀ 
ماجرای کارت به کارت که سهم کیک آن، بسیار 
بزرگ شده و بانک ها درآمد جذابی را از ناحیه ای 
دارند که خودشان هیچ تالشی برای آن نکرده اند 
و شرکت های PSP و پرداخت ساز این تراکنش ها 
را می آورند، این پول، خوب مزه کرده اســت. در 
هفته های گذشته به مدیران PSP عرض کردم که 
در این زمینه به بانک ها نامه بزنید که مثاًل تا هفتۀ 
آینده فرصت دارید فالن درصد از کارمزدی که از 
مردم می گیرید به ما هم بدهید. اگر این کار را انجام 
نمی دهید، کل سرویس را همه با هم قطع می کنیم. 
قریب به یقین، بانک ها به واسطۀ از دست ندادن عدد 
کارمزد، پای میز مذاکره می آمدند و 1+5 تشکیل 
می شد و احتماالً به نتیجۀ خوبی می رسیدند؛ اما 
دوستی گفت بسیاری از این PSP ها، چون بانک ها 
سهامدار آنها هســتند، وارد این فضا نمی شوند؛ 
زیرا این درآمد جذاب که بانک دریافت می کنند، 
سهامدار اصلی است و اصاًل مدیر PSP نمی تواند 
وارد چنین پیمانی شــود. بعد متوجه شدم حرف 
کامالً درستی اســت و آنچه بنده تصور می کردم، 
اشتباه است! جناب فرجود، شما یک تجربۀ خوب 
کسب وکاری در ایرانسل در کارنامۀ خود داشتید 
و در حوزه های بیزنسی نیز کاماًل مسلط هستید و 
کسب وکار را به خوبی لمس می کنید. همه می دانیم 
یکی از دالیلی که بانک مرکزی نمی تواند دست به 
ساختار نظام پرداخت کارمزد بدهد، این است که از 
ابتدا سرویس رایگان داده شده و مردم عادت کردند 
و االن دســت زدن به آن، کار سختی شده است. 

با اینکه این تجربه را قبالً داشــتیم، چرا در حوزۀ 
خدمات پرداخت شــهری این اتفاق رخ می دهد؟ 
عدد آن مهم نیست. از آن 5000 تومانی که حداقل 
دریافتی راننده های 2000 تومان در روندهای خطی 
باشد، اگر 20 تک تومان کارمزد گذاشته شود، واقعًا 
راننده ها به این خاطر ممکن است از آن سرویس 
استفاده نکنند؟! دلیل شما چیست که به این سمت 

رفته اید؟
فرجود: اول چند نکته عرض کنم. چون شما گفتید عمق 
فاجعه و از این قبیل موارد، در حالی که مســیر، این قدر 
عجیب نیســت. ما باید مقایســه کنیم از کجا وارد این 
داستان شدیم و شــرایط قبلی را نگاه کنیم. اول اینکه در 
کشــور، وضعیت تمام کیف پول ها همین است. وقتی در 
نظام کارمزدی شبکۀ پوز بانکی، کارمزد می دهید اما این 
طرف کارمزد وجود ندارد، پس همیشه این مشکل برای 
کیف پول ها وجود دارد. دوم اینکه در قضیۀ تاکسی ها، چند 
اپلیکیشن مجبور بودند برای شبکه پذیرندگی مانند چاپ 
بارکد، نصب بارکد و تسویه و نیز برای جذب کاربر هزینه 
کنند. ســوم اینکه هرکدام یک کلوزلوپ برای خودشان 
داشتند و هر کاربری که وارد تاکسی می شد، چهار بارکد 
در آن وجود داشــت که وضعیت آن را همه می دانیم. از 
آن مهم تر ما دو ســال گفتیم اگر ممکن اســت خودتان 
استانداردی بگذارید که مردم اذیت نشوند و بتوانند با هر 
اپلیکیشنی کار کنند؛ اما این کار را نمی کردند، به انحصار 
معتقد بودند و حرف های عجیب می زدند مانند اینکه ما 

زودتر آمدیم، فقط ما باشیم! 
شرایط این گونه بود و تراکنش ها همان طور که خودتان 
اشــاره کردید، پایین. بنابراین، بــرای اینکه اتفاق خوبی 
برای مردم بیفتد و آن ها بتوانند ابزاری برای پرداخت های 
شهری شان داشته باشند، این تصمیم را گرفتیم. روی اصل 
موضوع، ما هیچ بحثــی نداریم. آقای ایرانی، فکر می کنم 

خاطرشان هست. ما از سال گذشته این دغدغه را داشتیم 
و بنده شک ندارم اگر نظام پرداخت و مدل کسب وکار در 
مدل کاربری درست تعریف نشود، دچار مشکل خواهیم 
شد. باید به مدل کســب وکار فکر کرد. سرویس همیشه 
رایگان، هیچ وقت ادامه پیدا نمی کند. وقتی در شرایطی 
هستیم که چالش های زیادی در کنار هم قرار گرفته اند، 
تصمیم گرفتیم اول اینکه ریســک بخشی از هزینه را ما 
تقبل کنیم و خدمت به شهروند خصوصاً در ایام کرونا کار 
ماست. پس هزینۀ توسعۀ شبکۀ مرچند را کاهش دادیم. 
دوم اینکه فضا برای ورود اپلیکیشن های مختلف باز شد 
و اینکه مردم محدود به چند اپلیکیشن نباشند. تازه باید 
شانس می آوردند بارکد آن در تاکسی موردنظرشان می بود 
یا خیر و االن چنین چالشی وجود ندارد و کل زیرساخت 
را سرمایه گذاری کردیم. تالش می کنیم تعداد بانک ها را 
بیشتر کنیم. با سه بانک، دو بار در روز تسویه می کنیم و با 
بقیه آخر روز. بنابراین در این مقطع، تصمیم گرفتیم کار را 
شروع کنیم و با کمک همین دوستان میزگرد، جلو برویم 
تا مردم عادت کنند. هنوز ابهام، سؤال و... وجود دارد و باید 
کار پیش برود و رانندگان هم مطمئن شوند پیامک برای 
آن ها ارسال و پول به حساب شــان واریز می شود و اینکه 
مردم برای پول نقد دچار مشکل نیستند و مواردی نظیر 
آن. اگر االن می خواستیم مسئلۀ کارمزد را حل کنیم، باید 
برای آن راهکار الزم را هم پیدا می کردیم و حتماً در فکر آن 
هستیم. در این زمینه، کرایه تاکسی، مصوبه شورای شهر 
را نیاز دارد و ساالنه یک بار رخ می دهد و باید دربارۀ تقسیم 
هزینه و... فکر کنیم. به نظــرم راه حل عاقالنه این بود که 
ابتدا یک سری مسائل را حل کنیم و سپس سایر موارد را. 
ضمن اینکه ما به عنوان یک بیگ مرچند، تالش می کنیم 
کاربردهای این کیف پول ها را در حوزۀ شهری گسترش 
دهیم؛ از تاکسی تا تره بار و مانند آن. بنابراین اگر این کار هم 
انجام نمی شد باز هم سؤال این بود که مدل کسب وکار کیف 

پول، چه باید باشد؟ اگر قرار باشد 20 تومان کارمزد بگذاریم 
و قرار باشد از طریق بارکد پرداخت ها انجام شود، هرکدام 
از این دو نفر، یعنی مرچند و شــهروند بخواهند کارمزد 
بدهند، اولین چیزی که مقایسه می کنند این است که اگر 
کارت را از جیب در بیاورند و روی پوز بکشند، نه شهروند 
پول می دهد نه مثاًل صاحب کیوسک روزنامه  فروشی. در 
اینجا یک رقیب بزرگ جدی وجود دارد که همه چیز آن 
رایگان است. همین راننده تاکسی که شما مصاحبه کردید 
و می گوید معلوم نیست کرایۀ پرداخت شده از طریق بارکد 
واریز می شود یا خیر، حتی یک ریال کارمزد اضافه بدهد، 
در این فاز، خطرناک اســت. البته برای راننده تاکسی ها، 
یک اپ تاکسی دادیم که عماًل یک اپ پیشخوان تاکسی 
است؛ ما همان اپلیکیشنی که قبالً نیز یک ورژن ساده تر از 
آن داشتند و کل امور رانندگان از آن طریق انجام می شد، 
تقویت کردیم که غیر از موضــوع پرداخت، این اپ را هم 
ویژۀ آن ها داریم. فکر می کنم بعد از مدتی خود رانندگان 
متوجه می شوند که موضوع، بسیار شفاف است و پول آن 
هم واریز می شــود. ما هیچ کارمزدی نمی گیریم و داریم 
هزینه می کنیم. البته باید در بلندمدت به کارمزد آن فکر 
کنیم، اما باید گام به گام باشد؛ ضمن اینکه مشکل باید در 
کالن قضیه هم حل شود. االن شهرداری در بخشی از این 
موضوع، کمک کرده و فضا تعاملی اســت. شرکت ها هم 
هزینه می کنند. البته فعالً تراکنش ها زیاد نیست؛ اما باید به 
مدل های کارمزد هم فکر کرد. حتی وقتی کارمزد گذاشته 
شود، وقتی بانک مرکزی برای کیف پول ها فکری نکرده، 
باز هم مشکل وجود دارد. در این زمینه، اینکه چند بانک 
به صورت یکی در میان، تراکنش های خرد را مدنظر قرار 
نمی دهند کفایت نمی کند. اگر موضوع کارمزد حل نشود، 

کیف پول ها حتماً دچار مشکل می شوند.
  خوشبختانه PSP ها، در این زمینه در تاکسی ها، 
دستگاه پوز نگذاشته اند؛ هرچند شنیده ام برخی 
شهرداری ها مناقصه دســتگاه پوز می گذارند تا 
این قضیه را انجام دهند؛ امــا ظاهراً چندان جدی 
نشده است. چون دســتگاه پوز، وجود ندارد عماًل 
عامل رقابتی هم در تاکســی وجود ندارد که مثاًل 
بگوییم در کارت به کارت، ســرویس رایگان است، 
آنجا کارت می کشــد و اینجا حاضر نیست از کیف 
پولش اســتفاده کند. بنابراین در حوزۀ تاکسی ها، 
چون رقیب ندارد، فکر می کنم می توان روی کیف 
پول، کارمزد قرار داد. چون یکی از کشمکش های 
رانندگان و مسافران بر سر بقیۀ پول خرد بوده است. 
برای فرار از این درگیری ها، در کنار ماجرای کرونا که 
این روزها وضعیت را سخت تر کرده است، اگر کمی 
جلوتر بروید، احتماالً بتوان کارمزدی را تعیین کرد. 

درست است؟
فرجود: بله درســت اســت. اصاًل با این تعداد تراکنش 
محدود، استفاده از پوز با این قیمت، به صرفه نیست. کاربرد 
ـ  کیف پول ها برای همین است. قرار بود کیف پول، 80ـ 
۹0 درصد تراکنش خرد را از دوش شــبکۀ بانکی بردارد. 
انجام یک تراکنش بانکی در شــبکۀ پوز، چندین سوئیچ 
را درگیر می کند. با این حجم هزینه، قطعاً باید در آینده، 
مدلی برای کارمزد ایجاد شود تا کیف پول ها زنده و بزرگ تر 
شوند و بســیاری از بار را بر دوش بگیرند. البته ما فقط به 
تاکسی ها نگاه نمی کنیم. نکته این است که ما به فضای بکر 
ورود نکردیم. قبل از ما اپلیکیشن های موجود، هم رایگان 
بودند، هم کارمزدی از راننده نمی گرفتند و هم قرعه کشی 
می کردند و مواردی مانند آن. به همین دلیل، برای اینکه 
پروژه استارت بخورد، ما باید از جایی شروع می کردیم. در 
هر حال، باید این موضوع را مقایسه کنیم با اینکه اگر هیچ 
کاری اتفاق نمی افتاد، باز هم وضعیت همین گونه بود. وقتی 
از طرف رگوالتور اصلی، برای کیف پول ها، در هیچ مدل آن 
کارمزد درست دیده نشده، ریشه به آنجا برمی گردد. البته 
منظور این نیست که شهرداری به آن فکر نکند. ما تعامل 
خوبی با بانک مرکزی داشتیم. در زمینۀ استانداردهایی 
که فکر می کردیم مالحظه داشته باشند و هنوز هم برای 
کلوزلوپ ابالغ نشــده، همه را رعایت کردیم، اما در آینده 
تمام بازیگران به اتفاق بانک مرکزی، باید در زمینۀ کارمزد 

به یک جمع بندی برسند.
  آیا زیرساخت شــهرپی، انحصاری است؟ آیا 
مجموعۀ دیگری متشــکل از یک اکوسیســتم 
پرداخت مانند PSP ها می تواند شــکل بگیرد؟ 
آیا شــما مجوز ورود می دهید؟ چون به هرحال، 
شهرداری با تاکسیرانی ارتباطات خیلی خوبی دارد. 
هرچند قبالً هم که زیرساخت شهرپی نبود، به چند 
استارتاپ مجوز دادید. االن وضعیت چگونه است و 

امکان ایجاد فضای رقابتی وجود دارد؟
فرجود: ما رقابت نمی خواهیم؛ اصالً حاضریم همین را هم 
بدهیم، انجام بدهند. یکی دیگر از مشکالت غیراستاندارد در 
حوزۀ پرداخت، تعدد درگاه پرداخت است. فرض این است 
که در این حوزه دیگر این اتفاقات نیفتد؛ اما اگر مجموعه ای 
عالقه مند به سرمایه گذاری در این حوزه هستند، خیلی هم 
خوشحال می شویم. ما معتقدیم که کاتالیست شدیم تا این 
اتفاق بیفتد. اگر چنین مدل کسب وکاری باشد که مستقل 

از شــبکه شــهر پی برای پذیرنده، منافع ایجاد می کند، 
استقبال می کنیم. این امر باید اتفاق بیفتد و اگر گروهی، 
پذیرنده ها را به این شبکه اضافه کنند، بسیار خوب است. به 

صورت مشارکتی هم این استقبال وجود دارد.
  خوب است که به عنوان یک رگوالتور بخشی در 
شهر، دوست ندارید وارد اجرا شوید و تا همین جا هم 
بر سر اجبار آمده اید. پیشنهاد می کنم اگر توانستید 
شرکت یا گروهی را جذب کنید که با وجود رایگان 
بودن سرویس، حاضر به همکاری باشد، این کار را 
انجام دهید و شما نقش نظارتی داشته باشید. به 
نظر می رسد درست تر همین باشد. به سراغ آقای 
نمازی برویم. شما در سوابق تان، در حوزۀ مطالعاتی 
فعالیت خوبی داشته اید و تا جایی که یادم هست در 
زمینۀ کیف پول کام ویوا که از کیف پول های مطرح 
دنیاست، کار کردید و البته به نتیجه نرسید. لطفًا 
بفرمایید در فضای بین الملل، به واسطۀ کیف پول ها 

چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است؟
نمازی: نقش QR و کیف پول در کشــورهای پیشرفته، 
بســیار پررنگ است و بســیاری از تراکنش ها و نیازهای 
پرداختی با کیف پول انجام می شود. بررسی های انجام شده 
نشــان داد کیف پول در کشــورهای دیگر فقط عملیات 
پرداخت را انجام نمی دهد؛ بلکه نیازهای زیادی از مشتریان 
را برطرف می کند و از کیف پول، استفاده های دیگری مانند 
شناسایی مشتریان نیز انجام می شود. مشتری می تواند 
کارت ملی خود را داخل کیف پول قرار دهد و توسط کیف 
پول شناسایی شود یا کارت سوخت را داخل کیف پول قرار 
دهد و عملیات جایگاه سوخت را با آن انجام دهد. قطعاً اگر 
روی کیف پول توجه ویژه داشته باشیم، می توانیم به کیف 
پول استاندارد بین المللی برسیم که تمام مشتریان ما را به 
پرداخت های موبایلی ترغیــب کند. یکی از پایه هایی که 
باید به آن توجه شود این است، آن مشتری که قرار است 

عملیات پرداخت را انجام دهد، با چه انگیزه ای این کار را 
انجام دهد. پرداخت های تاکسی هم از این قاعده مستثنی 
نیست. بزرگ ترین مشکلی که در زمینۀ کیف پول در کشور 
ما وجود دارد، هم پذیرندگی یا یکی کردن کیف پول هاست. 
اگر این قضیه انجام شده بود، آقای فرجود و سایر دوستان 
راحت تر می توانستند در این زمینه اقدام کنند. در این رابطه، 
دستورالعمل بانک مرکزی تدوین شــده و امیدواریم در 
آینده به کیف پول متمرکز برسیم که توسط آن، نه فقط در 
تاکسی، بلکه در تمام فضاهایی که عملیات پرداخت وجود 
دارد، مانند ناوگان حمل ونقل، مترو، فروشگاه ها و... بتوان از 
این کیف پول استفاده کرد و ریسک رسیدن به مبلغ توسط 
مرچندها را کاهش داد. انشااهلل با شروعی که درخصوص 
این قضیه در فاوا انجام شد، مسائل و مشکالت برطرف شود؛ 
اما به هر حال باید سمت وسوی آن به طرف پرداخت های 
خرد آفالین سوق پیدا کند. البته در زمینۀ زیرساخت های 
فنی آن در کشور آمادگی الزم را نداریم. با این حال، روی آن 
کار می کنیم تا در کمترین زمان، این زیرساخت را داشته 
باشیم. درباره کام ویوا باید عرض کنم که بزرگ ترین کیف 
پول جهان است و استانداردهای خوبی دارد و احتماالً سال 

1400 آن را در کشور پیاده سازی خواهیم کرد.
  یادم هســت بحث QR کد با نشان پرداخت آپ 
شروع شد و عمالً می توان گفت آپ، جزء پیشگامان 
بود. سال گذشــته قرار بود به خاطر شیوع کرونا، 
PSP ها آن را در قالــب پرداخت از طریق QR، در 
سطح شهر و حتی در فروشگاه هایی که در آن ها 
دستگاه های پوز نیز موجود است، توسعه دهند؛ اما 
متأسفانه به خاطر برخی رقابت ها انجام نشد. مثاًل 
اینکه اگر تاپ روی آپ تراکنش بزند، آپ می تواند 
مشتری تاپ را قاپ بزند! یا صحبت این بود که یک 
شرکت در جاهای مختلف هزینه کند و QR کد را 
بگذارد و آپ تراکنش بزند و چون تراکنش آنالین 

بود، بعضاً با عرض پوزش گفته می شد حمالی اش با 
ما، پولش مال دیگری! جالب اینکه در حوزۀ پرداخت 
شهری، شهرداری یک QR کد واحد قرار داده و تمام 
PSP ها به این سمت می آیند. چرا در آنجا به نتیجه 
نرسیدید، اما اینجا که تفاوت خارق العاده ای با آن 
طرف نداشت، PSP ها به این نتیجه رسیده اند که در 

کنار همدیگر کار کنند؟
اسکندریون: دربارۀ بحث پرداخت از طریق QR با برند 
تجاری تله پرداخت، چندین سال است که آن را در آسان 
پرداخت داریم؛ اما بنا به دالیلی، هیــچ گاه این موضوع، 
تجاری نشده بود. کرونا یکی از فرصت های مناسبی بود که 
موجب شد به این سمت برویم. آنچه شما ترسیم می کنید 
بحث هم پذیرندگی است؛ اما مشــکالت دیگر، در سایر 
حوزه ها وجود داشت. تعریف پذیرنده سمت شاپرک کاماًل 
مشخص است؛ یا حضوری است مانند پوز و یا غیرحضوری 
مانند IPG. تعریف پذیرندگان که QR به آن ها تخصیص 
داده می شد، در قالب پذیرندگان غیرحضوری و IPG بود. 
اتفاقی که رخ داد این بود که پارسال، شاپرک بحث الزام 
داشتن نماد اعتماد الکترونیک را برای پذیرندگان اینترنتی 
که قباًل هم وجود داشت، مطرح کرد و چک و تیک آن از 
۹8.11.28 انجام شد و امکان تعریف پذیرنده بدون داشتن 
اینماد وجود نداشــت. این امر موجب شــد شرکت های 
PSP امکان توسعه را نداشته باشند؛ بنابراین جلوی بحث 
پذیرندگی گرفته شد، چون ما این QR ها را به یک سری 
فروشــگاه ها می دادیم که در قالب چارچوب وب سایت، 

اینماد و... نبودند.
  فروشگاهی که پنج شش پوز روی پیشخوان آن 
است و عماًل جواز کسب داشته و توانسته از شما 
دستگاه پوز بگیرد، چرا باید اینماد داشته باشد؟! 
فکر می کنم سنگ اندازی باشد. چرا رگوالتور باید 
چنین اجباری را بگذارد؟ در آن مقطع، پاسخ شفافی 

به شما دادند؟
اسکندریون: چون این پذیرنده در قالب پذیرندۀ اینترنتی 
ثبت می شد، این الزام برای پذیرندگان اینترنتی بود و قطعاً 
رگوالتور هم به دنبال این نبود که همه فروشگاه ها، اینماد 
بگیرند؛ بلکه یک خالء قانونی وجود داشت که با تعاریف 
جدید در حوزۀ پذیرندگی حل شد. چند روزی است که 
پیاده سازی آن توسط شاپرک انجام شده و بین پذیرندۀ 
درگاه اینترنتــی و پذیرندۀ QR تفکیک شــد. طی چند 
روز گذشته این امکان ایجاد شده که PSP ها بتوانند این 
پذیرندگان را در مسیر خودشان تعریف کنند که نیاز به 
چک و تیک های مربوط به اینماد نباشــد و قابل توسعه 
باشد. پارسال این اتفاق، مانع تداوم کار شد. همزمان با آن، 
رمز پویا مطرح شــد. با رمز دوم، کاربر راحت تر از شرایط 
فعلی می توانســت تراکنش اینترنتی را انجام دهد؛ اما با 
ورود رمز پویا، بحث اســتعالم چه از طریق پیامک چه از 
طریق اپلیکیشن ها، بازی را دوباره سخت تر کرد. کاربری 
که به فروشــگاه مراجعه می کرد دو گزینه داشت، یکی 
اینکه کارت را با رعایت شــرایط کرونا بر روی پوز بکشد 
و یک رمز چهار رقمی بزند، دیگر اینکه گوشی متصل به 
اینترنت را از جیبش بیرون بیاورد، اپلیکیشن را باز و QR را 
اسکن کند، وارد پرداخت شود و رمز پویا را استعالم و وارد 
کند که به مراتب، شرایط، سخت تر است. یکی از مواردی 
که آن زمان و در حال حاضر، جلوی توسعه این سرویس 
را می گیرد، سهولت روش موازی با QR کد است. به نظرم 
PSP ها با توجه به هزینه هایی که وجود دارد و کارمزدی 
که چندین سال است تغییری نداشته، باید به این سمت 
حرکت کنند. دوستان مطلع هستند طی سال های اخیر 
ـ فایده در حوزۀ پذیرندگان، اجاره های  با توجه به هزینهـ 
بانکی نیز کاهش پیدا کرده است. االن در شبکه، حدود ۹ 
میلیون پوز فعال داریم که قاعدتاً باید سه میلیون بک آپ 
آن از طرف شرکت های PSP باشد؛ یعنی چیزی حدود 12 
میلیون پوز داریم. قیمت این پوزها، با توجه به امکانات آن، 
بین 100 تا 200 دالر است. اگر میانگین قیمت، 150 دالر 
باشد، 1.8 تا 2 میلیارد دالر صرفاً ارزش شبکۀ پوز است که 
استهالک پنج ساله دارد و با این حساب، ارزش شبکه حدود 
60 هزار میلیارد تومان خواهد بود و اگر خواسته باشیم در 
پنج سال این مجموعه را مستهلک کنیم، ساالنه 12000 
میلیارد، هزینۀ پوز این شبکه است. این ها فقط بخشی از 
هزینه های این شبکه است و سایر اقالم، همگی وابسته به 
آن است. هزینۀ تعمیر، رول، قطعات، آداپتور و... با توجه به 
وارداتی بودن پوز و ارتباط با قیمت ارز، روز به روز در حال 
افزایش هستند. به نظرم شبکه باید به این سمت حرکت 
کند که به تدریج پرداخت موبایلی را جایگزین پوز کنیم. 
واقعاً نمی دانم PSP ها در این شرایط چگونه دودوتا چهارتا 
می کنند. وقتی قیمت پوز، چهار پنج میلیون تومان است، با 
این شرایط کارمزد، اجاره بها و... آن را در شبکه وارد می کنند 
که بسیار وضعیت دشواری اســت. با رفع مشکل تعریف 
پذیرندگی و مهیا شدن فضا برای توسعه، کار جدی در این 
حوزه شروع خواهیم کرد. در زمینۀ تاکسی هم خوشبختانه 
راه حل موازی ندارد و تا امروز، پوز در تاکسی ها نصب نشده 
و بستر برای پرداخت موبایلی فراهم است و چون ارقام خرد 
است، چالش بین راننده و مسافران در زمینۀ پول خرد هم با 

متولــی  نبــود  مشــخص  نمــازی: 
نــاوگان  پرداخــت  طــرح 
ــیرانی  ــازمان تاکس ــل، س حمل ونق
فنــاوری  ســازمان  یــا  اســت 
دیگــر.  نهــاد  یــا  اطالعــات 
قدم هــای  این هــا  بااین همــه، 
برداشــته  کــه  اســت  مثبتــی 
شــد؛ خصوصــاً بحــث انحصــاری 
یــک  توســط  پرداخــت  بــودن 
االن  و  شــد  منتفــی  اپلیکیشــن 
ایــن  مختلــف،  اپلیکیشــن های 
امــکان را دارنــد کــه پرداخــت 
باشــند.  داشــته  تاکســی ها  در 
وجــود  اینجــا  در  کــه  ایــرادی 
دارد، بیزینس مــدل طــرح اســت. 
زمینــه  ایــن  در  مــا  مطالعــات 
ــام  ــش تم ــه نق ــد ک ــان می ده نش
بازیگــران بایــد مشــخص باشــد

آقاجانــی: دربــارۀ کارمــزد معتقــدم مــا نبایــد 
از کارمــزد بترســیم. مثــال عینــی اینکــه حتــی 
برخــی از راننــدگان، روی QR ها، شــماره کارت 
راننده هــا  از  چســبانده اند!  را  بانکی شــان 
کردیــم.  ســؤال  امــر  ایــن  علــت  دربــارۀ 
می گفتنــد وقتــی مســافر حاضــر اســت 500 
تومــان کارمــزد کارت بــه کارت را بدهد و پول 
هــم همــان لحظــه بــه حســاب واریــز می شــود، 
ــم؟  ــب کن ــتفاده از QR را ترغی ــد اس ــرا بای چ
باالخــره بایــد بــه ایــن ســؤاالت، پاســخ دهیــم. 
مــن فکــر می کنــم کارمــزد را بایــد از مســافر 
ــه راننــده؛ زیــرا اگــر یــک مســافر  بگیریــم ن
مثــالً چهــار بــار در روز از تاکســی اســتفاده 
کنــد، و کارمــزد را 50 تومــان لحــاظ کنیــم، 
هزینــه اش 200 تومــان بیشــتر می شــود؛ 
امــا اگــر راننــده ای، 100 تــا 200 مســافر را 
جابه جــا کنــد، ممکــن اســت 10 تــا 20 هــزار 

ــد ــۀ آن باش ــان در روز، هزین توم
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این نوع پرداخت، مرتفع خواهد شد؛ چرا که االن رانندگان 
برای تهیۀ پول خرد، هزینه می کنند. در این فضا، بســتر 
مناســبی برای ورود وجود دارد و فرهنگ سازی پرداخت 
موبایلی در ادامۀ مسیر وجود دارد. آقای فرجود و دوستان 
هم در حوزه های خدماتی ذیل شهرداری از شهروند تا سایر 
 PSP فضاها، پرداخت های موبایلی را تسری می دهند. اینکه
ها به این ســمت آمده اند، نقطۀ شروع خوبی بوده و همه 
نیم نگاهی به آن دارند و می خواهند از این فرصت استفاده 
کنند. بحثی که شما داشــتید هم پذیرندگی بود که قدم 
 QR ها بتوانند PSP بعدی محسوب می شود. بعد از اینکه
های همدیگر را بخوانند، بحث توسعۀ شبکۀ پذیرندگی 
توسط شهرداری در حال انجام است. در این شرایط، فضا 
به گونه ای نیســت که PSP ها نتوانند در شرایط رقابتی 
با همدیگر، به تصمیم مناســب برســند. یک طرف کار، 
شهرداری است و همه خیالشان راحت است که در حوزۀ 

رقابت با صنعت پرداخت نیست.
  درخصوص بحــث هم پذیرندگی، فکر می کنم 
اگر خود شاپرک یک QR واحد می داد و اطالعات 
بدون نام می شد و هیچ کدام از PSP ها نمی توانستند 
به آن دسترسی داشته باشند، کیف پول به راحتی 
توسط شاپرک قابل حل بود؛ اما متاسفانه مشکل این 
است که چون دوستان در شرکت های زیرمجموعۀ 
بانک مرکزی، در عددهای تراکنش های آنالین و 
دریافت کارمزد، ذینفع هستند، احتماالً تصورشان 
این است که هرچه کیف پول دیرتر راه بیفتد و اصاًل 
توسعه پیدا نکند، بهتر است! اینکه PSP ها در حوزۀ 
تاکسیرانی، دســتگاه پوز نداشته اند، احتماالً به 
خاطر ترس از این موضوع بوده که شاید دستگاه 
پوزشان گم شــود و قادر به پیدا کردن راننده هم 
نباشند. با این حال، در همین اعداد تراکنش های 
خرد، PSP ها در نانوایی ها هم دستگاه پوز دارند و 
چند پوز در نانوایی ها موجود است. جالب اینکه از 
دید یک شرکت PSP، تراکنش مهم است؛ اما از دید 
بانک، مبلغ. در اینجا بازار نامتوازن وجود دارد که هر 
طرف را بگیرید، طرف دیگر بیرون می زند. در حوزۀ 
قیمت دستگاه های پوز نیز اشارات درستی کردید، 
اما شنیده شده همین االن دستگاه های پوز دست 
دوم خارج از رده، به صورت قاچاق وارد کشــور و 
به اشکال دیگر، وارد شبکۀ پرداخت می شود که 
گویا چندان نظارتی بر روی آن از نظر امنیتی اتفاق 
نمی افتد. البته در برنامــۀ دیگری به این موضوع 
خواهیم پرداخت. جناب فرجود! االن اتفاقاتی در 
حوزۀ تقسیم ایستگاه های اصلی تاکسی در مناطق 
شهر می افتد مانند تجریش، ونک، آزادی و... که 
ایستگاه های بزرگ از نظر حجم تاکسی هستند. 
البته شاید پرسیدن این سؤال از شما به عنوان متولی 
شهرداری درست نباشد، چون متولی تاکسیرانی 
نیســتید؛ اما اگر اطالعاتی دارید، لطفاً بفرمایید 
 PSP این تقسیم بندی ایستگاه ها بین شرکت های
چگونه است؟ االن یک کانتر به صورت انحصاری 
به PSP ها داده می شود؟ مثالً اگر آپ در ایستگاهی 
قرار گرفت، سایر PSP ها، حق ندارند آنجا باشند و 
امکانات تبلیغات و کانتر در اختیار آن PSP خاص 
است. درست است؟ تا جایی که اطالع دارم آپ و 
تاپ، بسیار بی تاب هستند که بتوانند مشتری و 
یوزر جدید، در قالب راننده یا مسافر جذب کنند. 

روش به چه شکل است؟
فرجود: تا جایی که می دانم، بحث تقسیم بندی نبوده و این 
پروژه از پایه، مشارکتی پیش رفته است. زمانی که بحث 
ایستگاه ها مطرح شد، تاکسیرانی به تمام مجموعه هایی که 
حضور پیدا کرده بودند، آفر داده بود در هر ایستگاهی که 
حضور دارند، فضای تبلیغات داده شود و مجموعه ها کمک 
کنند تا مثاًل هدایایی به رانندگان تاکسی داده شود مانند 
شــیلد، پک ضدعفونی و نظایر آن که همۀ این ها تعاملی 
بود نه اجبــار. واقعاً مجموعه ها هزینــه می کنند و بابت 
کمک های آن ها متشکریم. فرهنگ سازی، آموزش و ایجاد 
انگیزه برای انجام این پروژه ها زمان بر است. در کنار این ها، 
تاکسیرانی، فضایی برای معرفی سرویس در اختیار قرار داده 
که مشترک است و هم ما باید دربارۀ آن حرف بزنیم و آن 
را به شهروندان معرفی کنیم و هم راننده ها. مدل، تعاملی 
است و با توافق، هر کدام هر ایستگاهی که مدنظر داشتند، 

انتخاب کردند تا کار پیش برود.
  یعنی انحصاری برای حضــور یک PSP در یک 

ایستگاه وجود ندارد؟
فرجود: طبیعتاً یک ایستگاه را یک مجموعه انتخاب کرده 
و ایستگاه دیگر را مجموعه ای دیگر. چون باید هزینه کنند، 
هر کس برای در اختیار قرار دادن ایستگاه دیگر کمک کند، 
مشکلی نیست. تقسیم بندی هم به گونه ای نبوده است که 
انحصار باشد؛ چون کار اولیۀ میدانی مانند ثبت نام، تجهیز 
و مانند آن باید انجام شود و طی یک دورۀ زمانی، معرفی 

سرویس صورت گیرد.
  البته درخصوص هزینه کردن، ظاهراً تاکسیرانی 
برای شرکت های PSP تعیین تکلیف کرده که باید 

شیلد به راننده داده شود تا وی به استفاده از این 
سیستم پرداخت، ترغیب شود. از آن طرف، یکی از 
PSP ها به صورت خودجوش برای ترغیب رانندگان، 
قرعه کشی و جایزه گذاشت. سپس تاکسیرانی به 
سایر PSP ها فشار آورد که آن ها هم قرعه کشی 
و جایزه بگذارند؛ یعنی تاکسیرانی عماًل در مدل 
بیزینسی کسب وکار ورود می کند و می گوید این 
اقالم را باید بدهید تا ایستگاه را به شما بدهم؛ در 
صورتی که این کار، اشــتباه است چون بیزینس، 
بهتر می فهمد که با چه آفر و روشی می تواند راننده 
را ترغیب کند. مصاحبۀ ما را با رانندگان شنیدید. 
دغدغه، چیز دیگری است. رانندگان دنبال دریافت 
هزینۀ سرویس هستند. با دو رانندۀ دیگر که صحبت 
کردم، گفتند دو هفته بعد، پول به حسابش واریز 
شده و حساب وی هم به بانک پاسارگاد مربوط بود. 
البته آقای عماد ایرانی را روی خط می آورم و دربارۀ 
این موضوع، از ایشان سؤال می پرسم. آیا در این باره 

توضیح می دهید؟
فرجود: این طور نیســت! من از دوستان تاکسیرانی هم 
پرســیدم گفتند اجباری در کار نبوده است. اصاًل ابزاری 
هم نداریم که الزام کنیم. اصالً این مدل کسب وکار نیست، 
بلکه یک نوع انگیزش است. هیچ الزامی نیست و دوستان 
می توانند بگویند ما هیچ عالقه ای نداریم. یک فضای تعاملی 
است و PSP ها هم فعالً دارند در این زمینه هزینه می کنند 
و درآمدزایی از خود سرویس وجود ندارد که موجب رقابت، 
انحصار و... شــود. هر مجموعه ای ابراز عالقه کرده، چند 
ایستگاه به آن مجموعه داده شده تا کمک کنند و ما هم 

استقبال کردیم.
  وقتی اجبار می کنیم که فالن هدیۀ خاص را بدهید، 
شاید منافع آن برای کسی اســت که دارد اجبار 
می کند؛ اما واقعیت این هم نیست چون تاکسیرانی، 
کارخانۀ تولید شیلد ندارد که بخواهد آن را بفروشد. 

آقای جعفری، مدیرعامل تاپ هم که شنوندۀ میزگرد 
هســتند، می گویند چنین اجباری نیست و این 
مجموعه نیز با هدف پیاده سازی سرویس در این 
فضا کمک می کند. اگر جناب جعفری، توضیحاتی 
در این زمینه داشته باشند، شنونده خواهیم بود. در 
حال حاضر، آقای امین آقاجانی، مدیرعامل شرکت 
فناوری همراه  پیدا را روی خط برنامه داریم. همراه 
کارت، به عنوان یکی از اپلیکیشن هایی است که 
طبق آمار گوگل پلی و بازار، رده دوم را از نظر تعداد 
دانلود داراست؛ اما نکتۀ جالب این است که مدل 
بیزینسی همراه کارت با تمام PSP ها متفاوت است 
و در برنامۀ خندوانه یا جای دیگر تبلیغات سنگین 
آن را شاهد نبودیم. فقط یک سال و نیم پیش، یک 
کمپین محیطی که چندان هم گسترده نبود، انجام 
داد؛ اما االن سهم بازار خوبی دارند. آقای آقاجانی، 
لطفاً راز گل شب بو را برای ما تعریف کنید! در حوزۀ 
پرداخت های شهری هم همراه کارت، شبیه سایر 

PSP ها، وارد رقابت نشده است.
آقاجانی: به خاطر محدودیت بودجه ای سهامدارمان، به 
اندازۀ سایر دوســتان، پول برای تبلیغات وسیع نداشتیم 
و باید به گونه ای هزینه می کردیم که بازگشــت هزینه ها 
را مشاهده کنیم. بســیاری از هزینه هایی که وجود دارد، 
این شرایط را ندارد. اتفاقاً ماجرایی که دربارۀ ایستگاه های 
تاکسی اشاره می کنید، برای ما همین شرایط را دارد. اگر 
این طرح را نقد می کنیم، به معنای بد بودن آن نیست و 
باید به دوستان شــهرداری تهران تبریک گفت؛ چون به 
نتیجه رساندن کار با سازمان هایی با تعداد ذینفع متعدد، 
کار سختی اســت. در مجموع رویکرد درستی بوده، اما 
نقدهایی که مطرح می کنم به جزییات اجرایی و تاکتیکی 
آن مربوط اســت. ما همیشه حســمان این بوده که اگر 
نجنبیم و ایستگاهی را نگیریم، از قافله عقب می مانیم. البته 
توضیحات آقای فرجود نشان می دهد این گونه نیست که 
خیال ما را راحت می کند. اینکه چرا به صورت گســترده 
وارد این فضا نشدیم، دلیلش این بود که متوجه نبودیم در 
اختیار دادن این اقالم تبلیغاتی به رانندگان، چه کمکی به 
بهبود پیشرفت طرح می کند. ما حتی قبل از اینکه وارد این 

بازی شویم، یک سری تحقیقات میدانی انجام دادیم و دو 
مشکل اصلی را در زمینۀ علت اینکه این طرح هنوز چندان 
مورداستفاده نیست، شناسایی کردیم. یک مشکل را در 
مصاحبه با آن راننده، اشــاره کردید. واقعاً برای رانندگان 
شفاف نیست که فرایند گردش پول به چه صورت است 
و چگونه پول به دست آن ها می رسد. تحقیقات ما نشان 
داد که رانندگان صدایشان را باال می بردند و می گفتند اگر 
پول من واریز نشد، باید یقۀ چه کسی را بگیریم. بنابراین، 
طرف حساب برای آن ها شفاف نیســت. از نظر ما طرف 
حساب، شــهرداری تهران یا تاکســیرانی است. باالخره 
زمانی که این طرح راه اندازی شده، این تقسیم کار صورت 
گرفته که درگام اول شهرداری یا تاکسیرانی، سراغ مرچند 
می رود و ما موظفیم به واسطۀ حجم کاربری که پیش از 
این در اپلیکیشن ها وجود داشته، رابطه با مشتری نهایی 
را تسهیل کنیم که البته تقسیم بندی درستی نیز هست. 
االن که طرح، وارد الیۀ اجرا شده، راننده ها متوجه نیستند 
اگر به مشکلی بر بخورند، طرف حساب آن ها کیست. این 
امر می تواند برای برند اپلیکیشن ها نیز مخاطراتی ایجاد 
کند. مثاًل فرض کنید با یک اپلیکیشن، پرداخت صورت 
گیرد اما پول به حســاب راننده واریز نشــود، وی خواهد 
گفت که از این پس با این اپلیکیشن پرداخت نکنید. البته 
تأکید می کنم این ها جزییات اســت؛ اما از دید ما راننده 
باید از فرایند پرداخت، اطالع داشته باشد و بداند مغایرت 
را با چه نهادی رفع کند. نکتۀ بعدی، ســؤاالتی است که 
ما از مسافران تاکســی ها می پرسیدیم. تقریباً هیچ کدام 
نمی دانستند تاکسیرانی تهران، QR گذاشته و می توانند 
با اپلیکیشن های مختلف کرایه تاکسی را پرداخت کنند 
و بسیاری از آن ها ناخودآگاه به »تومن« اشاره می کردند. 
می شود پذیرفت سمت مسافران، فرهنگ سازی باید یک 
گام دیرتر اتفاق بیفتد و این امر، مانع رشد این اکوسیستم 
نیست؛ اما سمت رانندگان باید به این ظرایف، دقت شود. 
نکتۀ ما این بود که هدیه دادن و... هرچند خوب است؛ اما 
مشکل را حل نمی کند. سؤال این بود که چگونه می خواهیم 
این مشکل را حل کنیم؟ بنابراین به صورت گسترده وارد 
این بازی نشدیم. ایســتگاه تجریش را در اختیار ما قرار 
دادند و منتظریم ببینیم می توانیم از آن ایستگاه، خروجی 
مناسبی داشته باشــیم؟ و بعد از آن بر اساس آمار، ارقام و 
دیتا تصمیم می گیریم. اگر توانستیم به رفع مشکل کمک 
کنیم و اتفاق مثبتی در آن ایستگاه بیفتد، حتماً تالش خود 
را به ایستگاه های دیگر تسری خواهیم داد. به هر حال این 
حرکت جمعی است و ما هم باید به عنوان یکی از بازیگران 
این حوزه، نقش خود را ایفا کنیم تا این فرهنگ شــکل 
بگیرد. دوستان در شهرداری نیز باید این موضوع را جدی تر 
بگیرند. اینکه ما ایستگاه ها را در اختیار PSP ها قرار دهیم، 
مشکل رانندگان را دربارۀ پرداختشان حل نمی کند. البته 
فکر می کنم ارائۀ اپلیکیشن، برخی از مشکالت آن ها را حل 
می کند؛ اما واقعیت این است که بعضی رانندگان، ممکن 
است با اپلیکیشن ها به عنوان ابزار کارشان راحت نباشند. 
شاید الزم است شهرداری تهران میز کمک یا خدمت در 
تک تک ایستگاه ها داشته باشــد و به نیازهای رانندگان 

درخصوص مغایرت ها و... پاسخ دهد. 
دربارۀ کارمزد معتقدم ما نباید از کارمزد بترســیم. مثال 
عینی اینکه حتی برخی از رانندگان، روی QR ها، شماره 
کارت بانکی شان را چسبانده اند! از راننده ها دربارۀ علت این 
امر سؤال کردیم. می گفتند وقتی مسافر حاضر است 500 
تومان کارمزد کارت به کارت را بدهد و پول هم همان لحظه 
به حساب واریز می شود، چرا باید استفاده از QR را ترغیب 
کنم؟ باالخره باید به این ســؤاالت، پاسخ دهیم. من فکر 
می کنم کارمزد را باید از مسافر بگیریم نه راننده؛ زیرا اگر یک 
مسافر مثالً چهار بار در روز از تاکسی استفاده کند، و کارمزد 
را 50 تومان لحاظ کنیم، هزینه اش 200 تومان بیشــتر 
می شود؛ اما اگر راننده ای، 100 تا 200 مسافر را جابه جا 
کند، ممکن است 10 تا 20 هزار تومان در روز، هزینۀ آن 
باشد. حتی اگر خود شهرداری تهران می خواهد این کار 
را انجام دهد، به اپلیکیشن ها اجازه بدهد این کار را انجام 
دهند. برای ما شفاف نیســت که اگر بر روی این QR ها، 
مثالً 50 تومان، کارمزد تعریف کنیم، چون کرایه ها ساالنه 
افزایش می یابد، این اقدام، نقض قانون از طرف اپلیکیشن ها 
خواهد بود یا خیر؟ دربارۀ اینکه همراه کارت چه اقداماتی 
انجام داده، باید عرض کنم ما همیشه مجبور بودیم مبتنی 
بر اعداد، ارقــام و دیتا تصمیمات را پیش ببریم و برخی از 
هزینه هایی که هیچ گاه انجام نداده ایم به این دلیل بوده که 
نتوانستیم برای خودمان توجیه درستی داشته باشیم که 
چرا باید به این سمت برویم. تاکسیرانی هم زیرمجموعۀ 
همین رویکرد است. تإکید می کنم اگر فکر کنیم هزینه 
کردن، درســت اســت حتماً این کار را انجام می دهیم و 
ترسی از آن نداریم؛ اما فکر می کنم این نوع هزینه کردن 
در ایستگاه ها، در حال حاضر، چندان کمکی به راه اندازی 
چرخۀ اصلی این کار نمی کند. البته راه افتادن چرخۀ اصلی 
آن، کار پیچیده ای نیست و با چند گام کوچک، این طرح، 

موفق خواهد بود.
  معلوم است یا اسنپ استفاده می کنید یا ماشین 
شخصی دارید و خیلی از تاکسی استفاده نمی کنید! 

)به مزاح(
آقاجانی: بله واقعیت این اســت که بنده مسافر تاکسی 
نیســتم! )با خنده( امــا فــارغ از تاکســی ها در زمینۀ 
تراکنش های خرد، چاره ای نیست کارمزد را از کاربر نهایی 
بگیریم و تراکنش های مبلغ باال اعم از تاکسی یا سایر موارد 
را از مرچندها دریافت کنیم. فکر می کنم درنهایت به این 

تعادل خواهیم رسید.
  البته نکته ای که فرمودید، درســت بود. همۀ ما 
تجربه استفاده از اسنپ را داریم. رسمًا راننده ها 
می گویند می توانید کارت به کارت کنید و از طریق 
اپلیکیشن، پرداخت نکنید. بسیاری از مسافران، از 
جمله بنده این کار را می کنند و معتقد نیستند چون 
باید 500 تومان کارمزد بدهند در صورت کارت به 

کارت، 500 تومان از کرایه کسر خواهند کرد.
آقاجانی: بله بایــد بپذیریم مردم در بســیاری موارد با 
پرداخت کارمزد، مشکلی ندارند. شاید ما به جای خیلی از 
مردم می ترسیم! فکر می کنم حداقل در حوزۀ تاکسیرانی 
خصوصاً در شرایط کرونا، انتخاب با مردم است؛ می توانند 
 QR کارت به کارت کنند یا پول نقد بدهند و اگر از سرویس

استفاده می کنند نیز کارمزد دارد و چیز عجیبی نیست.
  البته آقای رضوی که شــنوندۀ  برنامه و بسیار 
دقیق هستند، می گویند کارمزد 600 تومان است نه 
500 تومان. بله درست می گویند. آقای عماد ایرانی، 
مدیر شبکه شاتوت نیز در این برنامه ما را همراهی 

می کنند. در خدمت شما هستیم.
فرجود: اگر اجازه بدهید قبــل از آقای ایرانی، بنده درباره 

اظهارات آقای آقاجانی، یک نکته عرض کنم.
  بفرمایید.

فرجود: ارائۀ بستۀ آموزشی و فرهنگ سازی، نکته درست 
و مهمی اســت. این پروژه، فارغ از مباحث فنی، به شدت 
از لحاظ اجرایی، پروژۀ دشواری است که دالیل مختلفی 
برای چالشــی کردن پروژه وجود دارد. غیر از کمک های 

مجموعه ها و تاکسیرانی اقداماتی درخصوص آموزش انجام 
می دهیم و پشتیبانی ها برقرار است. شمارۀ 13۷، کد 5 که 
تهران من است، فعال است و تماس های زیادی هم داریم. 
بسیاری از رانندگان تاکســی تماس می گیرند و جویای 
وضعیت حساب خود هستند دربارۀ اینکه پول واریز می شود 
یا خیر، هم پیامک می زنیم، هم نوتیف با اپ راننده تاکسی 
را داریم و هم اینکه رانندگان می توانند در اپ، حســاب 
خود را چک کنند؛ اما اینکه باید روی آن وقت گذاشت و 
فرهنگ سازی کرد، نکتۀ درستی است. دربارۀ بحث کارمزد 
نیز صحبت های شما و دوستان درست است. ما در تعامل 
بین بازیگران و مردم دخالتی نداریم و دوستان می توانند 
کارمزد بگیرند. اینکه اپلیکیشن بگوید فالن میزان، کرایه 
است و فالن میزان هم کارمزد، دخالتی نداریم. چون عدد 
هم ممکن است متفاوت باشد و اگر ما عدد مشخص کنیم، 
ممکن اســت مجموعه ای بیشــتر یا کمتر بگیرد. ضمناً 
مصوبۀ شــورا، ناظر بر کرایۀ سفر است نه اینکه اگر کسی 
سرویس داد و خواست کارمزد بگیرد، مشکل داشته باشد. 
البته شما اشاره کردید که شاید مالحظاتی باشد و از طرف 
دیگر گفتید غالباً این کارمزد را پرداخت می کنند. بنابراین، 
اینکه شــفاف به فرد اعالم کنند چقدر کرایه اش شده و 
چقدر کارمزد است، باید جا بیفتد؛ خصوصاً االن که شرایط 
کرونا وجود دارد، به مرور این قضیه رخ خواهد داد. در حوزۀ 
تاکسیرانی، موضوع ما بیشتر فرهنگ سازی است و در حالت 
عادی اگر کسی بخواهد فضای تبلیغاتی را در آن ایستگاه ها 
بگیرد، باید پول بپردازد. تا زمانی که این سرویس به میزان 
حداقلی از تعداد کاربر و تعداد پذیرنده برسد، این اقدامات، 

الزم است.
  امیدواریم شــرکت های PSP دیگر به مسافر و 
راننده کارمزد ندهند. اگر به عنوان یک رگوالتور 
بخشی حوزۀ شهری، یک کف و سقف برای کارمزد 
مشخص کنید تا خود PSP ها، میانگین درنظر بگیرند 
و مثالً یک رقم باال دریافت نکنند، خوب است. چون 
اپلیکیشن هایی که در اختیار افراد است، تغییر آن 
اپلیکیشن ها در حوزۀ پرداخت، کار ساده ای نیست. 
پول مملکت آن قدر بی ارزش شده که اگر خرده پول 
باقی مانده باشد، مطالبه نمی کنیم. به هر حال، از شما 

ممنونم. اشارۀ درستی داشتید.
فرجود: خواهش می کنم. فقط اجازه بدهید تصحیح کنم 

که شماره 13۷، کد 8 درست است نه کد 5.
  البته االن راننده تاکسی، مخاطب برنامه ما نیست! 
اما چون برنامه روی کانال های پادکست به صورت 
آفالین منتشر می شود، شاید آنجا بشنوند. آقای 
عماد ایرانی، مدیر شبکۀ شاتوت را روی خط داریم 
که گویا بستر شــهرپی، به کمک آن کار می کند. 
لطفاً در زمینۀ مصاحبه ای که با آن راننده داشتیم، 
توضیح بفرمایید. همچنین به عنوان سرویس دهنده 
زیرســاخت این موضوع تا جایی که اطالع دارم 
شاتوت سرویس رایگان به کسی نداده، چه خودش 
سهم برداشته، چه پذیرنده، چه مرچند اصلی. لطفًا 
بفرمایید چرا برای اولین یا دومین یا چندمین بار، 

وارد سرویس رایگان شدید؟
ایرانی: دربارۀ صحبت آن رانندۀ عزیز یک نکته عرض کنم. 
البته ایراد را به آن راننده نمی گیرم. اینکه گفتند تراکنش 
در خودروی ایشان زده شد و پول به حسابشان واریز نشده، 
نشــان می دهد در راه اندازی تاکســی ها، چه در شرکت 
رایان شهر زیرنظر شهرداری و چه اپلیکیشن های آپ، تاپ 
و سایر شرکت هایی که ایستگاه ها را برای نصب در اختیار 
گرفته اند، باید یک بروشور آموزشی برای راننده تهیه شود. 
شبکۀ پوز، طی سال های سال در کشور جا افتاده و پذیرنده 
می داند وقتی پرینت از دستگاه پوز وی بیرون می آید، همان 
لحظه پول به حسابش واریز نمی شــود و این مبلغ را باید 
انتهای روز، بر روی سیکل پایا دریافت کند. باید آموزش داده 
شود که اگر تراکنش زده می شود، در بانک های عامل، دو بار 
در روز و در غیر این صورت، دو بار روی سیکل های پایا، به 
شرطی که تعطیالت نباشد، توسط افراد قابل دریافت است. 
دربارۀ سؤالتان درخصوص رایگان بودن، با اینکه مسافر باید 
این کارمزد را پرداخت کند، مخالفم. تاکسی، فرصتی است 
که به فرد داده می شود تا در شهر از یک محیط کسب وکار 
بهره مند شود و بابت آن، مزایایی مانند ورود به طرح ترافیک، 
حضور در ایستگاه های خاص که مسافران همیشگی دارند، 
داراست تا خدمتی به مسافران برای جابه جایی در شهر به 
عنوان مسئولیت اجتماعی شــهرداری و تاکسیرانی ارائه 
نماید. اینکه کرایۀ اضافه از مسافر گرفته شود یا حتی در 
کارمزدهــای پرداخت الکترونیــک از پذیرنده که همان 
راننده است، اضافه گرفته شود، هر دو مورد، آسیب رسان 
است. نکتۀ درست این است که کارمزد را پذیرنده پرداخت 
کند که همان راننده است. اگر مبلغی که به عنوان کرایه 
دریافت می کند کفاف هزینۀ زندگی، هزینه الستیک و... را 
نمی دهد، نکتۀ دیگری است. اگر خدمت الکترونیک توسط 
یک راننده ارائه می شود و 100 مسافر را جابه جا می کند، 
کارمزد را هم باید او بدهد. این مسئله، درست است. البته 
نمی خواهم خیلی روی این موضوع وارد شوم. راننده ای که 
100 مسافر را جابه جا می کند، 100 برابر راننده ای که یک 
مسافر را جابه جا می کند از خدمات شهری مانند بنزینی که 
به صورت سهمیه بیشتر به وی داده می شود، طرح ترافیک، 
ورود به مناطق ممنوعه، ایستادن در ایستگاه ها و... استفاده 
می کند. همین طور که سایر هزینه های این پذیرنده توسط 
مردم پرداخت می شود، تمام کارمزد الکترونیکی در دنیا 
نیز توسط مردم داده می شود، اما چرا می گوییم از پذیرنده 
دریافت می کنیم؟ چون پذیرنده هزینه های دیگری هم 
دارد. مگر کل کرایه ای که مثاًل از میدان هفت تیر به ونک 
سوار می شوید، چه کسی می دهد؟ مسافر! پس کارمزد هم 
داخل همان هزینه است. دو نرخی کردن آن، یعنی اینکه 
راننده بگوید اگر با پرداخت الکترونیکی انجام شــود، 50 
تومان بیشتر باید داده شــود و اگر پرداخت نقدی صورت 
گیرد، 50 تومان کمتر داده شود، بسیار آسیب رسان است. 
دربارۀ شاتوت باید عرض کنم کار رایگان در این شبکه انجام 
نشده است. مدل کارمزدی ما این گونه است که کارمزد را 
100 درصد از پذیرنده می گیریم. نرخ آن، متفاوت است. 
ممکن است ریالی باشد یا درصدی از تراکنش. نرخ توزیع 
به این شکل است که 65 درصد را نهاد پذیرندگی می گیرد 
که در این پروژه، شهرداری تهران است و وظایفی همچون 
جمع آوری، ثبت نام، مدیریت و پاسخگویی به پذیرندگان، 
نصب بارکد، نصب اپلیکیشن، ارسال نوتیفیکشن و... را برای 
راننده ها دارد که انصافاً سخت ترین نقش است. همچنین 
10 درصد را شــاتوت برمــی دارد و 25 درصد کارمزد نیز 
به نهاد صادرکنندگی می دهیم. اینکه شــما می فرمایید 
نرم افزارهای آپ و تاپ که منابع مالی بسیار خوبی از جاهای 
دیگر دارند، کارمــزد یا جایزه بدهند، ما در شــاتوت این 
موضوع را قبول نداریم. اگر نرم افزار آپ در حوزۀ تاکسی کار 
می کند، باید کارمزد بگیرد. ما در مترو و اتوبوس، روزانه 3 تا 
3.5 میلیون تراکنش را تسویه می کنیم. در حوزۀ تاکسی، 
روزانه 8 میلیون سفر است. البته با وجود کرونا، شاید یک 
مقدار کمتر شده؛ اما زمانی که این سرویس از تراکنش های 
فعلی که شاید عدد کمی باشند به 500 هزار و سپس چند 
میلیون برسد، دیگر نرم افزارهای صادرکنندگی مانند آپ، 
تاپ، ریالو، فون پی، همراه کارت و... به خاطر هزینه های باال 
یا کیفیتشان پایین تر می آید و یا از طرح خارج می شوند؛ 
یعنی مشتری را جذب می کنند و در همان قسمت سایر 

آپ،  اپلیکیشــن  در  اســکندریون: 
به صــورت ماهانــه بــه حــدود 100 
میلیــون کارت بــه کارت رســیده ایم. 
می توانــد  کــه  کارمــزدی  حداقــل 
حالــت  پایین تریــن  باشــد،  داشــته 
ــه  آن، وقتــی هزینــۀ کارمــزد کارت ب
ــر 50  ــود، بالغ ب ــان ب کارت 500 توم
ــه در  ــد ک ــزد آن می ش ــارد کارم میلی
ــا  ــت؛ ام ــیم اس ــال تقس ــبکه در ح ش
آن  از  پرداختــی  اپلیکیشــن های 

هســتند بی نصیــب 

زیــاد  تراکنش هــا  فعــالً  فرجــود: 
مدل هــای  بــه  بایــد  امــا  نیســت؛ 
کارمــزد هــم فکــر کــرد. حتــی وقتــی 
کارمــزد گذاشــته شــود، وقتــی بانک 
ــف پول هــا فکــری  ــرای کی ــزی ب مرک
وجــود  مشــکل  هــم  بــاز  نکــرده، 
ــد  ــه چن ــه، اینک ــن زمین دارد. در ای
بانــک بــه صــورت یکــی در میــان، 
مدنظــر  را  خــرد  تراکنش هــای 
ــد.  ــت نمی کن ــد کفای ــرار نمی دهن ق
ــود،  ــل نش ــزد ح ــوع کارم ــر موض اگ
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سرویس ها مانند شارژ و قبض، سعی می کنند از مشتریان 
استفاده کنند. در شاتوت، معتقدیم کارمزد باید از پذیرنده 
اخذ شود که بر اساس توافق بین اعضا آن را تعیین می کنیم. 
در این پروژه، بیش از 66 درصد دوستان در نهاد پذیرندگی 
و صادرکنندگی، موافقت کردند کارمزد نداشــته باشیم و 
االن در واقع، صفر ریال با همان نسبت 65، 25 و 10 درصد 
تقسیم می شود! به محض اینکه کارمزدی از طرف شورای 
شهر داده شــود، آن را مدل کرده و به همین شکل، توزیع 

صورت می گیرد.
  پس شما با امید به اینکه کارمزدی در آینده توسط 
هرکسی داده شــود، وارد این پروژه شدید. عماًل 
شاتوت به فرموده و دستور، ورود پیدا نکرده و قرار 
نیست فی سبیل اهلل کار کند و دستاوردی نداشته 
باشد. البته به نظر من باید داشته باشد و بنده مخالف 

آن نیستم.
ایرانی: واقعاً بحث مالی اش نیست. ما اگر بدانیم، کارمزدی 
وجود ندارد، عالقه ای به تداوم پروژه نخواهیم داشت؛ نه به 
خاطر بحث مالی؛ بلکه نگران هستیم وقتی این پروژه جلوتر 
برود، عدم پرداخت کارمزد، ایرادات و اشکاالتی ایجاد کند، 
منجر به کاهش کیفیت سرویس شود و اعتماد مردم از بین 
برود که با صدها میلیارد تومان نمی توان برگرداند. خاطرم 
هست در یکی از نرم افزارهای تاکسی که استفاده می کردم، 
اولین بار که پرداخــت انجام دادم، چون اولیــن بار از آن 
استفاده می کردم، 5000 تومان برای من و 5000 تومان 
برای راننده واریز کرد. راننده خوشحال شد، اما من ناراحت 
شدم و گفتم اگر این نرم افزار، شش ماه دیگر، این 5000 
تومان مســافر یا راننده را قطع کند، اتفاق ناخوشایندی 
می افتد. تعدادی جوان، کسب وکاری راه اندازی کرده اند، 
فکر می کنند االن 5000 تومان آفر می دهند و بعداً تبدیل 
به آپ می شوند و 500 میلیارد تومان در ماه کسب درآمد 
می کنند. بعد که جلوتر می رونــد، نمی توانند این 5000 
تومان را بدهند و کسب وکارشان به هم می خورد. کسب وکار 
خودشان از یک طرف و راننده ای که عادت کرده اگر قرار 
است بارکد به تاکســی وی ورود کند، باید شیلد، جایزه، 
ماسک، دستکش و... بگیرد، از طرف دیگر، آسیب زاست. 
اگر االن در کافه بازار، کامنت های مربوط به این نرم افزار را 
مالحظه کنید، نوشته شده اگر دوباره طرح 5000 تومان را 
فعال کردید به ما پیامک بزنید! در پروژه ای که در حال انجام 
آن هستیم، این ریسک را محتمل می دانم اما به هر حال االن 
دوستان متفاوتی مانند PSP ها، فاوا شهرداری و شهرداری 
تهران وجود دارند. امیــدوارم وقتی جلوتر می رویم،مدل 
استانداردی داشته باشیم که آسیب رسان نباشد. بنابراین، 
بحث مالی نیست. شاید بتوانیم یک سال کارمزد بگذاریم اما 
هر کارمزدی حاصل شد به فالن سازمان تقدیم کنیم تا برای 

رانندگان، باشگاه مشتریان یا... راه اندازی کند.
  البته در بخش آخر، چندان با شما موافق نیستم. 
مدل موفق در این زمینه، اســنپ و تپسی بودند 
که برای جاانداختن خودشان، مبلغ 15000 تومان 
برای یک سفر، کیف پول را شارژ می کردند تا مردم 
ترغیب شــوند. یکی از همین مردم، بنده بودم که 
چون سرویس خوب گرفتم، بدون اینکه اپلیکیشن 
را حذف کنم، همچنان از سرویس استفاده می کنم. 
آن ها آفرهای بیشتری هم می دادند که به صورت 
هرمی، اگر تا میزان 20 سفر معرفی می کردید، 20 تا 
15000 تومان، هزینۀ سفر نیز دریافت می کردید. البته 
نهادهای سرمایه گذار پشت تپسی و اسنپ آن قدر 
وضع شان خوب بود و از گرفتن این سرویس مطمئن 
بودند که نشان می دهد این تصمیم، بیزینس مدل 

درستی بود و دچار مشکالت بعدی آن نشدند.
ایرانی: مجموعه پولدار در دنیا هم وجود دارد اما اگر کاری 
را انجام دهد که منجر به حذف 24000 آژانس شود، حتماً 
نهادهای مقابله با انحصار، وارد می شوند. البته نه به خاطر 
اینکه آن مجموعه از طریق خدمات الکترونیکی، چقدر پول 
جذب می کند و سودآور است، بلکه نگران هستند این خرج 
کردن ها، موجب شود رقابت پذیری از بین برود و در صورت از 
بین رفتن رقابت پذیری، سیاست گذاری معنا ندارد و محلی 
می شود. بنابراین اسنپ، موفق بود و با این هزینه، آژانس ها 
را نیز حذف کــرد و االن طرح ترافیک را نمی دهد، معتقد 
است باید پول به این مجموعه داده شود، کارمزد را از 13 
درصد به 20 درصد رسانده و کسی نمی تواند مخالفت کند 
چون رقابتی وجود ندارد. در کنار آن، تپسی هم همگام جلو 
می رود. نمی خواهم بگویم کارتل ایجاد شده اما شبه کارتل 
در حال مدیریت شدن است. روزهایی که کرایه ها توسط 
اســنپ افزایش پیدا می کند، تپســی هم آن را افزایش 
می دهد؛ مانند رقابتی که 30 سال بین سایپا و ایران خودرو 
وجود دارد. مجموعه های پولدار در کشــور کم نداریم که 
پروژه هایی مانند اســنپ را انجام دهند. کمااینکه شرکت 
به پرداخــت زمانی بر روی پوز، کارت به کارت گذاشــت، 
واریز آنی قرار داد و ســرویس عالی بود، اما شاپرک ظاهر 
شد و جلوی آن را گرفت چون معتقد بود احتماالً در آینده، 
مشکالتی ایجاد می کند. در این حوزه، صرفاً خرج کردن 
بدون رگوالتوری، واقعاً برای برخی مجموعه های مالی مانند 
بانک ها و شرکت های PSP، سخت نیست اما حتماً باید یک 

نفر، جلوی آن را بگیرد.
  حرف شما کامالً منطقی است و من با این دید، به آن 
نگاه نکرده بودم. همچنین متوجه شدیم شما برخی 
مواقع از تاکسی استفاده می کنید! )به مزاح(. مجدداً 
در خدمت آقای نمازی هستیم. مجموعه به پرداخت، 
برخالف رویکردهای قبلی در پروژه هایی مشابه این 
موضوع، که همیشه به عنوان یکی از بازیگران اصلی 
پرداخت، به صورت پررنگ، وارد رقابت با PSP های 

دیگر می شد، در این پروژه، ورود نکرده است. چرا؟
نمازی: آقای آقاجانی به مواردی اشاره کردند که مشخص 
است پیاده سازی این سرویس با توجه به این رویه، مشکلی را 
حل نمی کند و باید تغییر جهت بدهیم. ما نیز به خاطر اینکه 
تجربه پرداخت در تاکسی ها را داشتیم، وارد نشدیم. شیلد، 
هدیه، در اختیار قرار دادن ایستگاه و... هیچ گونه تغییری 
درخصوص ترغیب مشتری یا مرچند برای استفاده از این 
سرویس ایجاد نمی کند. ما در زمینه هزینه هایی که بر روی 
PSP ها و بانک ها هســت، از اختیار به سمت اجبار تغییر 
مسیر می دهیم؛ یعنی اجبار داریم پرداخت های موبایلی 
را پیاده سازی کنیم و بر اســاس آن بتوانیم تراز کارمان را 
مثبت کنیم اما این اجبار، هیــچ گاه روی مرچندها نبوده 
است. پوز مجانی و... به آنها داده می شود یا برای مشتریان، 
هیچ اجباری نیست که از فالن سرویس استفاده کنند. اگر 
این قضیه را حل نکنیم که مرچند به نوعی ترغیب شــود 
در این خصوص اقداماتی انجام دهد، خوب نیست. اینکه 
کاربران یا مشتریان ترغیب شوند پرداخت ها را به صورت 
الکترونیکی از طریق کیف پول انجام دهند، به هیچ عنوان، 
این طرح در این ددالین پیش نمی رود. مشخص است اگر 
تاکسیرانی و رانندگان تاکســی همراهی نکنند و تجربه 
گذشته هم آن را نشان می دهد، این طرح با شکست مواجه 
می شود. بیزینس مدل این قضیه باید بازنگری شود و نقش ها 
باید به درستی تعریف شود. انشااهلل هفته آینده، نشستی با 
آقای فرجود داشته باشیم و با ارائه پیشنهادهایی، روند کار 

را به این سمت پیش ببریم که ضمن بیان تجربیات، ببینیم 
چگونه می توانیم مشتریان را ترغیب کنیم عملیات پرداخت 
را با کیف پول انجام دهند و مشکالت مرچندها را با توجه به 
انگیزه هایی که برای آن ها ایجاد می شود، مرتفع کنیم تا این 
طرح که زحمات بسیاری تا کنون برای آن کشیده شده، به 

ثمر بنشیند.
  البته فی البداهــه یاد این طــرح افتادم که 
کارواش ها برای اینکه مشــتریان را جذب کنند، 
می گویند بعد از شســتن پنج ماشین، ششمین 
خودرو را رایگان شست وشو می کنیم و با این آفرها 
سعی می کنند مردم را جذب کنند، همانند مدلی 
که آقای عماد ایرانی دربارۀ آن 5000 تومان اشاره 
کردند. البته فکر می کنم PSP ها طرحی را مدنظر 
دارند، مبنی بر اینکه آن نفر سوم که راننده ها در 
ایام کرونا نمی توانند سوار کنند، آفرهایی بدهند 
یا مثاًل کیف پول شان را شارژ کنند. شاید این روش 
هم جذاب باشد. به آقای اسکندریون برمی گردیم. 
درخصوص روند رو به رشــد تراکنش های این 
یک ماهه کــه البته زمان کمی هم بوده، اشــاره 
بفرمایید. چالش اصلی در این ماجرا چه بوده است؟

اسکندریون: ابتدا باید حجم بازار این صنعت را ببینیم. 
خوشــبختانه شــهرداری فاوا هر اعداد و ارقامی که الزم 
داریم، در آمارنامه ساالنه اش منتشــر کرده است. بر این 
اساس، آمار سفرهای درون شهری در سال ۹8، تعداد 20 
میلیون ســفر بوده که از این تعداد، حدود ۷- 8 میلیون 
سهم تاکسی هاست؛ یعنی ما بازارِ ۷- 8 میلیون تراکنش 
روزانه را داریم. 26 آبان ماه، استارت اولین تراکنش ما زده 
شده و حدود دو ماه از این موضوع گذشته است. تراکنش ها، 
هیچ جذابیتی ندارد؛ هرچند هنوز ابتدای پروژه اســت و 
نمی توان انتظار زیادی داشت. اینکه اشاره کردید ما سهم 
بازار بیشتری داریم، این طور نیست و مجموعه پارسیان، 
پررنگ تر از ما حضور داشتند و در تقسیم بندی ایستگاه ها 

نیز بیشتر حضور داشتند. در حال حاضر روزانه 400 – 500 
تراکنش در حال انجام است که به نسبت 8 میلیون سفر، 
عددی محسوب نمی شود. دربارۀ اقدامات فعلی باید عرض 
کنم هیچ اجباری بابت گیفت یا هدیه نیســت و بالطبع 
شــرکتی که پیمانکار شهرداری اســت و کار چسباندن 
QR ها را انجام می دهد، برای اینکه زمان راننده را بگیرد 
تا آن ها را در تاکسی نصب کند، کاتالیزوری الزم دارد. در 
این شرایط، چه هدیه ای بهتر از اینکه متناسب با شرایط 
جامعه باشد مانند شیلد. دوستان ترجیح شان این بود در 
هر ایستگاهی که شرکت رایان شهر حضور دارد و اقدامات 
تبلیغات و بازاریابی رانندگان را انجام می دهد، هر شرکتی 
که می خواهد حضور داشته باشد با خودش اقالم تبلیغاتی 
بیاورد تا رانندگان راحت تر، زمان را در اختیار این تیم ها 
قرار دهند. در تجربیات قبلی، ما نیز حضور جسته گریخته 
داشته ایم. زمانی تعداد QR ها در تاکسی ها از هرکدام به سه 
چهار مورد می رسید. این تجربه وجود داشته و برای اینکه 
راننده در معرض بازاریابی قرار گیرد، کاتالیزوری الزم داشته 
که شیلد و... بوده است. در حال حاضر رایان شهر به سطح 
پوشش توسعۀ شبکۀ پذیرندگی و سطح باالتری از رانندگان 
رسیده است و به سرعت قصد دارند این کار را انجام دهند، 
اما آموزش به درستی انجام نشده و راننده به عنوان عنصر در 
این بازی، در جریان بسیاری از مسائل نیست. البته تجربۀ 
قبلی از دو سه اپلیکیشن داشته، اما توجیهی درخصوص 
تسویه نشده و بهتر است فرصتی باشــد تا روی آموزش 
رانندگان کار شود. بررسی میدانی ما نشان داد مانند همین 
راننده ای که شما اشاره کردید، به دنبال چک کردن حساب 
هستند؛ یعنی رانندگان اصالً در جریان نیستند و تسویه در 
سیکل اتفاق می افتد. االن برای سه بانک ملی، ملت و شهر، 
تســویه دو بار در روز اتفاق می افتد و سایر بانک ها، چهار 
ساعت زمان الزم دارند. درمجموع، آموزش رانندگان، عنصر 
اصلی است و کاربر را می توان تحریک کرد. اگر راننده اجازه 
ندهد، می تواند برچسب ها را جدا کند و دور بریزد یا شماره 
کارت خود را روی آن بچسباند یا از مسافر خواهش کند 
پرداخت الکترونیکی انجام ندهد. جایگاه هایی که در اختیار 
شرکت هاست می تواند چرخشی باشد و همه بتوانند از این 
امکان استفاده کنند. االن این طوری جا می افتد که مثالً اگر 
از روز اول در ایستگاه سیدخندان هستم، کسانی که تردد 
می کنند، فکر می کنند فقط اپلیکیشن آپ این سرویس را 
می دهد. با این حال فکر می کنم دوستان در شهرداری، نه 
فقط فاوا شهرداری، دستشان خیلی برای فرهنگ سازی 
این موضوع باز است. بخشــی از بیلبوردهای شهری در 
جهت فرهنگ سازی استفاده می شود؛ اما تا امروز مشاهده 
نکردم شهرداری خودش یا با مشارکت ما این بیلبوردها 
را در اختیار مجموعه ها قــرار داده و بودجه هایی برای آن 
تخصیص دهد. ورود اپلیکیشن ها به صداوسیما، چند سالی 
است که سخت شده و چالش های زیادی دارد؛ اما شهرداری 
می تواند در حــوزۀ رادیو، که راننــدگان از مخاطبان آن 
هستند، اقدامات مفیدتری انجام دهد، اما این حرکت ها را 
نمی بینم. احساس من این است دوستان منتظر توسعۀ این 
روند هستند؛ اما خواهش من از آقای فرجود این است که 
در این زمینه، در سیاست گذاری موضوعات، مؤثرتر عمل 
کنند. عالوه بر اقدامات خوبی که در پیاده سازی سرویس ها 
انجام شده، امیدوارم شهرداری در مقایسه با ما اپلیکیشن ها، 
که فضای بسیار محدود هستیم، در زمینۀ فرهنگ سازی 
سرویس هم در حد خودش ورود کند تا فضا بهبود یابد. اگر 
زمان مناسبی بود، می توانستیم بروشور توزیع کنیم اما االن 
خود توزیع، مشکل دارد و کسی چیزی قبول نمی کند؛ حتی 
برای پرزنت هم موضوع رعایت فاصله اجتماعی و توضیح 
دادن دشوار است. ما پروموتر در ایستگاه ها تجهیز کردیم، 
اما این امکان وجود ندارد و خودمان هم ترجیح می دهیم به 
خاطر سالمتی شهروندان و همکاران، اتفاق ناخوشایندی 
رخ ندهد. تنها چیزی که می ماند این است که بنری باالی 
سر نصب کنیم و در فضای محدود، تبلیغات کنیم. البته 
آمار و ارقام دقیق تر را جناب فرجود و دوستان شهرداری 
دارند. ما سهم خودمان را می دانیم اما تا امروز، اتفاق مثبتی 

نیفتاده است.
  قبل از اینکه سؤال آخر را از آقای فرجود بپرسم، 
در البه الی صحبت هایی که داشتیم، چند موضوع 
در کانال گروه مطرح شده که برخی از آن ها را ذکر 
می کنم. آقای ارســالن علیزاده از ادارۀ روش های 
بانک ملی گفته اند: مشکل این است که بانک ها هم 
می توانند به عنوان راهبر کیف پول در آینده، وارد 
حوزه پرداخت شهری شوند که البته به خاطر مدل 
کسب وکارشان ترجیح می دهند از رسوب منابع، 
منتفع شوند تا کاهش هزینه های مترتب از پرداخت 
حضوری و کارت به کارت. آقــای میالد جهاندار، 
مدیرعامل باهمتا نیز گفته اند: تفاوت دیدگاهی که 
بین شهرداری و شرکت های سرویس دهنده وجود 
دارد، موجب شده اولویت برای حل مشکالت از سوی 
دو طرف، متفاوت باشد. برای شهرداری، پروژه، مهم 
است و اینکه در نهایت گفته شود پروژه، عملیاتی 
شده، حتی اگر شــرکت های پرداخت، سرویس 
رایگان بدهند و بیزینس مدل مشــخص نباشد. 

آقای علی رحیمی پور، مدیرعامل شرکت TLS هم 
پرسیده اند: سازمان فناوری اطالعات شهرداری 
تا چه اندازه به دنبال ایجاد اکوسیســتم است که 
بهره برداری از کیف پول در آن معنا پیدا کند؟ فکر 
می کنم پاسخ آقای رحیمی پور را در صحبت های مان 
مطرح کردیم. آقای جعفری، مدیرعامل تاپ نیز اشاره 
کرده اند: اجباری در دادن گیفت نبود. ایشان در حال 
رانندگی بودند و امکان اینکه روی خط برنامه قرار 
گیرند، نداشتند. آقای شالباف، مدیرعامل پُل وینو 
از زیرمجموعه بهسازان فردا هم سؤال کرده اند: اگر 
امکان دارد دربارۀ قیمت تمام شــدۀ یک تراکنش 
آنالین مبتنی بر QR کد و توجیــه اقتصادی آن، 
مستقل از نیاز و مقایسه با پوز، امکان پایداری آن نیز 
موردبحث قرار گیرد. درخصوص این سؤال، هر کدام 

از دوستان می توانند پاسخ دهند.
اسکندریون: اینکه آن را مستقل از پوز ببینیم، چون پوز 
را در کنار آن داریم، امکان پذیر نیست. عدد دقیقی ندارم. 
این سرویس تنها کارمزدی که برای ما دارد، کارمزد شارژ 
کیف پول است که به صورت موردی انجام می شد و به ازای 
یک بار شارژ، کاربر چندین بار از سرویس استفاده می کند. 
اینجا مدل هایش کاماًل متفاوت اســت. امیدوارم متوجه 

سؤال، شده باشم.
مشخصاً عدد قیمت تمام شده مدنظرشان بود که گفتید 
متأسفانه هنوز مشخص نشده است. احتماالً آقای نمازی 
و آقای ایرانی هم عدد قیمت تمام شده تراکنش را ندارند. 
آخرین ســؤال را از آقــای فرجود می پرســم. البته آقای 
اسکندریون در البه الی صحبتشــان به آن اشاره کردند. 
االن شــهرداری به خاطر مســئولیت اجتماعی حاضر به 
ســرمایه گذاری در این پروژه شده و با اینکه هزینه ای هم 
دریافت نمی کند، سرویس رایگان می دهد تا مردم دچار 
کرونا نشوند و به چرخۀ پرداخت شهری به این شکل، کمک 
کرده باشد. البته سؤالی که مطرح می کنم شاید پاسخ دهندۀ 

اصلی آن، تاکسیرانی باشد نه شــهرداری. جناب فرجود، 
همان طور که آقای اسکندریون گفتند شهرداری، تبلیغات 
محیطی خوبی در اختیار دارد. خواهش من این است که به 
عنوان مجری پروژه، این موضوع را از معاونت های شهرداری 
که ارتباطــات خوبی هم بین آن ها وجــود دارد، در قالب 
مطالبه درخواست کنید تا بیلبوردهایی به صورت رایگان یا 
با هزینۀ کمتر در اختیار شرکت های PSP قرار گیرد. با توجه 
به اینکه وضعیت درآمدی هیچ کدام از شرکت ها البته به جز 
شش PSP اول خوب نیست، در این زمینه کمک کنید تا 
از طریق ستاد ملی کرونا به صداوسیما برسد و البته ساعت 
پخش آن نیز با توجه به شــغل راننده تاکسی مدنظر قرار 
گیرد. هرچند رانندگان در طول روز، بیشتر با رادیو سروکار 
دارند و شب ها هم احتماالً ترجیح می دهند فیلم و سریال یا 
اخبار سیاسی از رسانه های خارج از کشور تماشا کنند! به هر 
حال، اگر موضوع به تبلیغات صداوسیما رسید، به این نکات 
هم لطفاً توجه شود. اینکه هزینه هم شود، باید توجه کرد 
پول دور ریخته نشود. می توان بیلبورد، BTL، رادیو و حتی 
از دید بنده، به جای چاپ بروشــور برای راننده، یک فایل 
صوتی ایجاد کرد و با روش انگیزشی در اختیار راننده قرار داد 
و سناریویی پیاده کرد که اگر استفاده کند، چه اتفاقی برایش 
می افتد، روش استفاده اش چیست و اگر مشکل داشت چه 
باید بکند؟ نیاز است سناریویی نوشته شود و به ساده ترین 
شکل ممکن که رانندگان متوجه ماجرا شوند، پیاده سازی 

کنند. شما چه برنامه ای برای این موضوع دارید؟
فرجود: از دوســتان بابــت نظرات ان تشــکر می کنم. 
دغدغه هایشان بابت اطالع رسانی و فرهنگ سازی، کاماًل 
درست است. این پروژه، سنگین، چندبعدی و مشارکتی 
است. بانک شهر هم به ما کمک کرده است. همه زیرساخت 
کیف پول ما، شاتوت نیست. ما بسیاری از بخش ها را جدای 
از آن، در فاوا ایجــاد کردیم اما تعامــل خوبی با معاونت 
حمل ونقل شهرداری و سازمان تاکسیرانی که اولین فضایی 
بوده که پروژه را در آنجا انجام دادیم و با ســایر شرکت ها، 

برقرار شده اســت. البته امروز بر روی تاکسی تمرکز شد 
اما شهرداری، در افق دید ما، گسترده تر از تاکسی است و 
محدود به بارکد هم نیستیم. تمرکز پلتفرم این است که 
پرداخت های شهری را توسعه دهد و فرصت خوبی برای 
بازیگران اکوسیســتم به ویژه کیف پول هاست. ما تالش 
می کنیم حتی امکان پرداخت عوارض شهری را روی این 
پلتفرم قرار دهیم. بنابراین آن را محدود به موردکاربری اول 
و بارکد نبینیم. چالش های مطرح شــده هم خیلی جدی 
است. االن خیلی زود است که دربارۀ موفقیت یا شکست 
پروژه صحبت کنیم. این پروژه، جزء برنامه های اولویت دار 
تهران هوشمند است. ما بیش از 60 پروژه داریم که به صورت 
مستمر، پیگیری و به شهردار گزارش می شود. بنابراین ما 
پشت این پروژه هستیم و از آن حمایت می کنیم و هر ابزاری 
که شهرداری بتواند، برای این کار در اختیار قرار می دهد. در 
حوزۀ اطالع رسانی، منتظر بودیم چند ماه اول سپری شود 
و پذیرنده ها را گســترش دهیم و از سیستم مطلع شویم. 
پیشنهاد آقای اسکندریون برای انجام کار مشارکتی، بسیار 
خوب است. آن کار، هم شدنی است و هم ما جدی هستیم 
از ظرفیت های شهری برای این موضوع، استفاده کنیم و 
اطالع رسانی آن انجام شود. آقای شریفی که معاون خدمات 
شهروندی ما هستند و مدیریت این پروژه را برعهده دارند، 
در گروه حضور دارند و از ایشــان می خواهم این موضوع را 
پیگیری ویژه کنند. بروشورهای زیادی توسط تاکسیرانی و 
شرکت ها، توزیع شده و ما هم از طریق کال سنتر، پاسخگو 
هستیم. آقای ایرانی هم اشاره کردند، پروژه های این گونه تا 
زمانی که در ذهن همه خیس بخورد، زمان بر است؛ اما همۀ 
این ها نافی این نیســت که باید روی آموزش بسیار جدی 
فکر کرد. برای چالش های یکی دو ماه گذشته، باید سریعاً 
برنامه ریزی شود و به هر روش ممکن، به راننده ها و مردم 
اطالع رسانی کنیم. طرح این فیدبک ها بسیار خوب بود تا 
بتوانیم مسیر را هموار کنیم و جلسه ای هم حتماً با آقای 
نمازی خواهیم گذاشــت. این پروژه، پروژۀ ملی می شود؛ 
البته ماهیت آن نه خود شــهرپی. اگر حوزۀ شهری برای 
کیف پول ها و پرداختی ها آن الک شود، بسیاری از خدمات 
می تواند روی این سرویس قرار گیرد که االن وجود ندارد. 
در همین زمینه، هفتۀ پیــش، صحبتی با مجموعه ای در 
شهرداری که متولی ســاماندهی دستفروشان هستند، 
داشتیم. بســیاری از این ها، ابزار پرداختی و پوز ندارند و 
اگر هم باشد، شاید برای کســب وکار خودشان و PSP ها 
به صرفه نیست. این ابزار می تواند این ها را هم اضافه کند؛ 
مانند کسانی که دستفروش هستند و البته االن ساماندهی 
شــده اند و بســیاری از آن ها رابطۀ دوطرفه و حمایتی با 
شــهرداری دارند. این مفهوم، باید جا بیفتد و کمک شود 
که کیف پول ها کاربرد پیدا کننــد. در بلندمدت هم باید 
درخصوص مکانیزم مدل کسب وکار تعیین تکلیف شود و 
آن ها را هم در دستورکار قرار می دهیم و دربارۀ آیندۀ آن با 
دوستان، تبادل نظر خواهیم داشت. ما موضوع دیگری هم 
داریم که بین 5 تا 10 سال آینده، درحوزۀ پرداخت شهری 
به ویژه حمل ونقل عمومی، مانند مترو و اتوبوس، چه اتفاقاتی 
قرار است بیفتد که البته موضوع مجزایی است. سال هاست 
پرداخت ها در حمل ونقــل عمومی تهران با کارت صورت 
می گیرد؛ اما باید به مدل های جدید هم فکر کرد و اینکه 
زیرساختی که باید فراهم شــود، چه اتفاقاتی باید در آن 

بیفتد، نیز در کنار پروژه شهرپی، مدنظر است.  
  همین االن هم روی دستگاه های پوز، QR وجود 
دارد و اگر مردم بخواهند می توانند هم اکنون هم 
از طریق OR کد پرداخت خود را انجام دهند. دکتر 
برات قنبری که مثل همیشه ما را از طریق آپارات 
عصر پرداخت دنبال می کنند در پیامی که در گروه 
عصر پرداخت برای ما ارسال کردند، از نظرات مفید 
و ارزشمند عزیزان تشکر و اشاره کردند الزم است 
دوستان برای کاهش هزینه ها خصوصاً هزینه های 
ارزی تجهیزات، روی پرداخت های موبایلی کار کنند 
و نیز به منظور گسترش QR کد، بررسی کارشناسی 
برای سیاست گذاری داشته باشند. در پایان، چنانچه 
برای جمع بندی نکاتی مدنظر دارید، در خدمت تان 
هستیم. البته ظاهراً ارتباط آقای نمازی، قطع شده 

است.
اسکندریون: امیدوارم با تعامل تمامی ذینفعان بتوانیم در 
این پروژه، همان طور که دوستان درخصوص کارمزد اشاره 
کردند، یک بیزینس مدل مناســب ایجاد کنیم که منافع 
تمامی ذینفعان به درســتی در آن دیده شود. همچنین 
امیدوارم دوستان در شــهرداری های دیگر نیز از حرکت 
خوبی که در شهرداری تهران ایجاد شده، استفاده کنند. 
هنوز در برخی شهرها، رویکرد شهرداری ها، توسعه از طریق 

دستگاه پوز است. 
آقاجانی: امیدوارم این پروژه به نتیجه برسد. حرکتی است 
که پتانسیل این موضوع را دارد و امیدوارم بتوانیم حداقل 
یک نمونۀ خوب موفق در حوزۀQR ایجاد کنیم که بعدها به 

بخش های دیگر نیز تسری پیدا کند.
ایرانی: امیدوارم شاهد پرداخت های موبایلی صحیح باشیم 
و نتیجه آن، هم خیر و برکت برای مردم داشته باشد و هم 

برای کسب وکارها.

ــا هزینــه  ایرانــی: اســنپ، موفــق شــد ب
حــذف  را  آژانس هــا  زیــاد،  تبلیعاتــی 
کــرد و االن طــرح ترافیــک را نمی دهــد، 
ایــن  بــه  پــول  بایــد  اســت  معتقــد 
از  را  کارمــزد  شــود،  داده  مجموعــه 
رســانده  درصــد   20 بــه  درصــد   13
کنــد  مخالفــت  نمی توانــد  کســی  و 
چــون رقابتــی وجــود نــدارد. در کنــار 
ــی رود.  ــو م ــگام جل ــم هم ــی ه آن، تپس
نمی خواهــم بگویــم کارتــل ایجــاد شــده 
مدیریــت  حــال  در  شــبه کارتل  امــا 
شــدن اســت. روزهایــی کــه کرایه هــا 
ــد،  ــدا می کن ــش پی توســط اســنپ افزای
تپســی هــم آن را افزایــش می دهــد؛ 
ماننــد رقابتــی کــه 30 ســال بیــن ســایپا 

دارد وجــود  ایران خــودرو  و 

بیــن  تعامــل  در  مــا  فرجــود: 
دخالتــی  مــردم  و  بازیگــران 
نداریــم و دوســتان می تواننــد 
اینکــه  بگیرنــد.  کارمــزد 
اپلیکیشــن بگویــد فــالن میــزان، 
کرایــه اســت و فــالن میــزان هــم 
کارمــزد، دخالتــی نداریــم. چــون 
عــدد هــم ممکــن اســت متفــاوت 
ــخص  ــدد مش ــا ع ــر م ــد و اگ باش
کنیــم، ممکــن اســت مجموعــه ای 
ــاً  ــرد. ضمن ــر بگی ــا کمت ــتر ی بیش
ــۀ  ــر کرای ــر ب ــورا، ناظ ــۀ ش مصوب
اگــر  اینکــه  نــه  اســت  ســفر 
ــت  ــرویس داد و خواس ــی س کس
مشــکل  بگیــرد،   کارمــزد 

داشته باشد


