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 سود عملیاتی پرداخت نوین آرین
 ۶۷ درصد افزایش یافت

حضور  با  آرین  نوین  پرداخت  شرکت  مجمع 
قانونی،  بازرس  و  حسابرس  سهامداران،  اکثریت 
در  شرکت  این  مدیرعامل  و  هیئت مدیره  اعضای 
این  در  شد.  برگزار  سال 1399  اسفند  تاریخ 26 
مجمع گزارش عملکرد شرکت در طول سال مالی 
گذشته که 1۰ ماه بوده است قرائت شد. همچنین 
صورت های مالی این شرکت پس از قرائت توسط 
گردید. تصویب  به  قانونی  بازرس  و   حسابرس 

وحید حجتی، مدیرعامل شرکت پرداخت نوین آرین 
با ارائه گزارشی جامع از فعالیت های شرکت در سال 
گذشته، در خصوص فعالیت های محوری این شرکت 
گفت: بازاریابی و افزایش پایانه های فروش مؤثر با 
تراکنش باال، ارائه خدمات نوین در حوزه پرداخت 
و  شرکت  سایت  به روزرسانی  سان،  اپلیکیشن  و 
جانمایی  شرکت،  چشم انداز  با  آن  همسان سازی 
پشتیبانی  و  نصب  خودپرداز،  دستگاه های  درست 
بهتر دستگاه های خودپرداز، ارائه راهکار برای جذب 
موبایلی  و  الکترونیکی  پرداخت های  در  مخاطب 
فعالیت های شرکت  مهم ترین  از  سرمایه  تأمین  و 
است. بوده  گذشته  مالی  سال  در  نوین   پرداخت 

وی با اشاره به چشم انداز و اهداف شرکت گفت: 
گذشته  سال  در  کرونا  ویروس  شروع  به  توجه  با 
فرآیند افزایش تراکنش مالی با مشکالت عدیده ای 
نوین  پرداخت  شرکت  که  است  بوده  همراه 
این چالش  از  تدبیر مناسب  و  راهبری  با  توانست 
به عنوان یک فرصت استفاده کند و در بخش های 
کند. تجربه  را  میانگین  از  باالتر  رشد   مختلف 

او همچنین در ادامه ابزار امیدواری کرد که شرکت 
در  همچنان  بتواند  آینده  سال  در  نوین  پرداخت 
تأکید کرد  و  کند  به رشد خود حرکت  رو  مسیر 
در مسیر بروز شدن فرآیند دیجیتالی شدن روند 
گسترش خدمات به شرکت های مختلف در حال 
انجام است، افزود: ارتقاء تعامالت بانکی و استفاده 
و  بهره وری  افزایش  جهت  در  انسانی  سرمایه  از 
کارآیی سازمان، ایجاد درآمد پایدار، افزایش درآمد 
اهداف  مهم ترین  از  خدمات  کیفیت  و  ساالنه 
است.  1۴۰۰ سال  در  نوین  پرداخت   شرکت 

مدیرعامل شرکت پرداخت نوین آرین درباره افزایش 
سود عملیاتی شرکت گفت: پرداخت نوین در حالی 
6۷ درصد رشد سود داشته است که عماًل به دلیل 
تغییر سال مالی فقط 1۰ ماه محاسبه شده و در ادامه 
از تالش کلیه کارکنان شرکت، هیئت مدیره و به ویژه 

نگاه مدبرانه بانک اقتصاد نوین تشکر کرد.
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مدیران بانکی، دوران پساکرونا را سودده ارزیابی می کنند

  حسین اسالمی                         سیدکاظم چاوشی          محمد صادقی                    هومن رضوی                                                                   

حدود یک    سال است که جهان با فراگیری ویروس کووید 19، دست به گریبان است و سرایت و انتقال سریع این بیماری، سبب شده تا جوامع، دچار تغییراتی در سبک زندگی شوند و به همین دلیل 
تاثیر زیادی در کسب   وکارها گذاشته است. صنعت بانکداری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و کرونا، تاثیرات فراوانی، بر روی مدل کسب   وکار بانک   ها گذاشته است که از آن جمله، می   توان به این موارد 
اشاره کرد: تغییر رفتار مشتریان در استفاده از ابزارها و کانال   های بانکی و ابزارهای پرداخت، تغییر رفتار در استفاده از شعب و نقش و جایگاه شبکه شعب سنتی بانک   ها، آسیب    دیدن کسب   وکارها و عدم 
توانایی در بازپرداخت تسهیالت آنها، افزایش معوقات بانکی و کاهش سپرده   گذاری   ها، کاهش قدرت اقتصادی دولت و نیاز بیشتر به تامین مالی از بانک   ها و بسیاری چالش   های دیگر. در این میان، حتی 
منابع انسانی بانک   ها هم با آسیب جدی روبه   رو شده و عمال بانک   ها، بخش عمده   ای از سال را با نیمی از ظرفیت منابع انسانی کار کرده   اند که این موضوع، در زمینه کاهش توان بانک   ها، مزید بر علت بوده است. 

ضمن اینکه پیش   بینی می   شود اثرات و آسیب   های ناشی از این بحران، بر اقتصاد جهانی و کشور، در سال   های بعد نیز ادامه داشته باشد.
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فراگیری ویروس  با  حدود یک    سال است که جهان 
کووید 19، دست به گریبان است و سرایت و انتقال 
دچار  جوامع،  تا  شده  سبب  بیماری،  این  سریع 
دلیل  همین  به  و  شوند  زندگی  سبک  در  تغییراتی 
صنعت  است.  گذاشته  کسب   وکارها  در  زیادی  تاثیر 
کرونا،  و  نبوده  مستثنی  قاعده  این  از  نیز  بانکداری 
بانک   ها  کسب   وکار  مدل  روی  بر  فراوانی،  تاثیرات 
گذاشته است که از آن جمله، می   توان به این موارد 
اشاره کرد: تغییر رفتار مشتریان در استفاده از ابزارها 
و کانال   های بانکی و ابزارهای پرداخت، تغییر رفتار در 
استفاده از شعب و نقش و جایگاه شبکه شعب سنتی 
بانک   ها، آسیب    دیدن کسب   وکارها و عدم توانایی در 
و  بانکی  معوقات  افزایش  آنها،  تسهیالت  بازپرداخت 
اقتصادی  قدرت  کاهش  سپرده   گذاری   ها،  کاهش 
دولت و نیاز بیشتر به تامین مالی از بانک   ها و بسیاری 

چالش   های دیگر.
در این میان، حتی منابع انسانی بانک   ها هم با آسیب 
جدی روبه   رو شده و عمال بانک   ها، بخش عمده   ای از 
سال را با نیمی از ظرفیت منابع انسانی کار کرده   اند 
که این موضوع، در زمینه کاهش توان بانک   ها، مزید بر 
علت بوده است. ضمن اینکه پیش   بینی می   شود اثرات 
و آسیب   های ناشی از این بحران، بر اقتصاد جهانی و 

کشور، در سال   های بعد نیز ادامه داشته باشد.
و  کرونا  از  صحبت  گذشته،  میزگردهای  خالل  در 
تصمیم  برنامه،  این  در  اما  مطرح    شد،  آن  تاثیرات 
کرونا  تاثیر  مختلف  ابعاد  خاص،  طور  به  شد  گرفته 
بر کسب   وکار بانک   ها و تحوالت جدی و مهمی که در 
ایجاد می   کند، بررسی شود.  بانک   ها  مدل کسب   وکار 
این تحوالت، به طور حتم، ریشه   ای و بنیادی خواهد 
بود و احتماال بانکداری بعد از کرونا، به کمک توسعه 
فناوری   های دیجیتال، شباهت چندانی به قبل از آن 
بحران  از  بعد  جدی،  تحوالت  مانند  و  باشد  نداشته 
دگردیسی  شاهد  هم  بار  این  سال 2۰۰8،  اقتصادی 

و ایجاد نظم نوین در صنعت بانکداری خواهیم بود.
از این رو، در این میزگرد آنالین از سلسله نشست   های 
عنوان  با  دیجیتال،  اقتصاد  و  بانکداری  تخصصی 
با  که  بانک   ها«  کسب   وکار  بر  کرونا  تاثیر  »بررسی 
و  رضوی  هومن  برنامه  مجری  کارشناس  مدیریت 
بانک  مالی  امور  مدیر  چاوشی،  سیدکاظم  حضور  با 
فناوری  هلدینگ  مدیرعامل  اسالمی،  و حسین  ملت 
نگاه برگزار شد، نشانه   های این تحول و ترسیم چهره 
قرار  تبادل   نظر  و  از کرونا، مورد بحث  بانکداری پس 

گرفت. مشروح این گفت   وگو، پیش   روی شماست. 

حامی این میزگرد، شرکت توسن   تکنو 

مدل  بیزینس  بر  آن  تاثیر  و  کرونا  بحران   
با بحران 2008 که از ایاالت  بانک   ها را می   توان 
و  اروپا  تا  آن  دامنه   های  و  شد  شروع  متحده 
کشورهای متروپل نیز کشیده شد، مقایسه کرد 
در  شدیدتری  اثرات  بحران،  این  شاید  حتی  و 
بیزینس مدل بانک   ها داشته باشد. این تاثیرات 
با تحوالت دیجیتال و فشار فناوری برای تغییر 
از جمله  مشتریان  رفتار  و  مردم  زندگی  سبک 
در  بنابراین  است.  همزمان  بانکی  شبکه  با 
مصادف  سال  روزهای  آخرین  با  که  برنامه  این 
اخیر،  سال  در  بانک   ها  مدل  بیزینس  است، 
اجزای مختلف  بر  بحران کرونا  تاثیرات  بررسی 
جبران  برای  بانک   ها  تدابیر  و  آنها  کسب   وکار 
از  است.  گرفته  قرار  موردتوجه  زیان   های   شان 
بانک  یک  در  که  چاوشی  دکتر  آقای  رو،  این 
اثرات  می   کنند،  فعالیت  مالی  حوزه  در  بزرگ 
مالی این بحران را بررسی خواهند کرد و آقای 
تخصصی  بانک  یک  در  که  نیز  اسالمی  دکتر 
بانکداری شرکتی و حوزه فناوری آن  در حوزه 
مشغول هستند، این موضوع را از منظر فناوری، 
قرار می   دهند. جناب دکتر چاوشی!  موردتوجه 
بانک  مالی  اینکه جنابعالی مدیریت  به  با توجه 
حوزه،  این  در  سال   ها  و  دارید  برعهده  را  ملت 
 ، میزگرد،  ابتدای  در  لطفا  می   کنید،  فعالیت 

آینده،  سال  اول  ماه  سه  تا  اینکه  به  توجه  با 
فرصت برای بستن صورت   های مالی وجود دارد، 
تصویری از وضعیت کلی مالی بانک   ها، سپرده - 
تسهیالت، منابع - مصارف و تغییراتی که نسبت 

به سال   های قبل وجود داشته، ارائه بفرمایید.
اول  بود که  این مقطع، سالی  تا  چاوشی: سال 99 
امید  با بیم شدید شروع شد و کم   کم روزنه   های  آن 
بانکی  نظام  و  اقتصاد  در  تغییراتی  و  تابید  دل   ها  بر 
برای  را  بودجه 99  وقتی  افتاد. خاطرم هست  اتفاق 
مجموعه خودمان تدوین می   کردیم، هنوز صحبت از 
اساس  بر  را  بودجه   ها  بنابراین  نبود،  کشور  در  کرونا 
اعداد و ارقام مناسب می   دیدیم اما بعد از اوایل اسفند 
که کرونا مطرح شد، بازنگری در بودجه   ها مدنظر قرار 
گرفت. بیم عجیبی وجود داشت که ممکن است به 
بانک پیش   بینی شده،  بودجه  در  ارقامی که  و  اعداد 
دست پیدا نکنیم اما بعد از تیرماه، شرایط اقتصادی 
بر  بفرمایید  اجازه  اگر  بودیم.  رشد  شاهد  و  برگشت 
بانک  شش  بر  مبتنی  ارقام  و  آمار  آخرین  اساس 
آنها  در  نقدینگی  از  باالیی  سهم  که  کشور  بزرگ 
وجود دارد، وضعیت را تشریح کنم که شاید به نظام 
بانکی کشور قابل تعمیم باشد. مطلع هستید که چهار 
سپرده ریالی در بانک   های کشور، یکی از اقالم مهم 
در صورت   های مالی و عملکرد نظام بانکی است. کل 
درصد   ۴1 ماه،  بهمن  پایان  در  بانک   ها  ریالی  منابع 
نسبت به ابتدای سال رشد نشان می   دهد. بر اساس 

 ،99 سال  ابتدای  در  نقدینگی  کل  منتشرشده،  آمار 
 2۴ یا  تومان  میلیارد  هزار   ۴۰۰ و  میلیون  دو  رقم 
انجام-شده  برآورد  و طبق  بود  ریال  میلیارد  میلیون 
نشده، حدود 33  منتشر  به صورت رسمی  که هنوز 
تومان است.  میلیارد  یا 33۰۰  ریال  میلیارد  میلیون 
از 5۰  بیش  بزرگ که  بانک   های  ریالی  چهار سپرده 
درصد نقدینگی کشور در دست آنهاست، حدود ۴2 
درصد و خالص مصارف ریالی که تسهیالت اعطایی را 
شامل می   شود، در این شش بانک بزرگ، ۴6 درصد 
رشد داشته است؛ یعنی بیشتر از رشد منابعی که در 
تیرماه،  در  بانک   ها  سپرده  چهار  کل  داشتند.  دست 
18 درصد و خالص مصارف 11.5 درصد رشد داشته 
است. تفاوت بین رشد سپرده   ها و تسهیالت اعطایی 
یا خالص مصارف ریال، بسیار واضح است. این رویداد 
بعد از تیرماه، دچار نقطه عطف شد؛ یعنی هم حجم 
و هم  بانک   ها  ریالی  نقدینگی جامعه و چهار سپرده 
رشد مصارف مالی بانک   ها، ارتقا و افزایش پیدا کرد. 
مفهوم این آمار و ارقام این است که سال 99 با یک 
از  بخشی  که  مردادماه  از  تقریبا  اما  شد  شروع  بیم 
شبکه  و  اقتصاد  به  امید  یافت،  کاهش  محدودیت   ها 
زدند.  رقم  را  عملکردی  چنین  و  برگشت  بانکی 
درخصوص سودآوری که بعد از منابع در نظام بانکی، 
بورسی  بانک   های  برای  البته  و  است  عدد  مهم   ترین 
کنم  باید عرض  دارد،  را  اول  جایگاه  ما،  بانک  مانند 
سودآوری کل بانک   ها ارتقا پیدا کرد. در سامانه کدال، 

به صورت ماهانه، اطالعات تراز عملیاتی بانک   ها افشا 
می   شود و امسال شاهدیم تراز عملیاتی بانک   ها ارتقا 
نشان  بورسی،  بانک   18 مجموع  بررسی  کرد.  پیدا 
 15 اما  هستند  زیان   ده  بانک،  سه  متاسفانه  می   دهد 
از  بسیاری  که  حالی  در  شدند  سودده  دیگر،  بانک 
بانک   ها، در سال گذشته به سوددهی نرسیده بودند. 
در همین 15 بانک، بخشی از زیان   دهی به سوددهی 
رسیدند و بخشی که دهک باالی نظام بانکی هستند، 
سودهای   شان، بعضا تا 2۰۰ درصد نیز رشد پیدا کرده 
که امیدی برای نظام بانکی است و امیدواریم این روند 
در سال آینده نیز ادامه پیدا کند. البته نکاتی در این 
زمینه مطرح است که در صورت لزوم، در بخش   های 

بعدی، آنها را توضیح خواهم داد.
اوضاع  می   کنید،  تصویر  شما  که  آن   گونه   
بسیار خوب است، در حالی که این   گونه به نظر 
می   رسید که باالخره کسب   وکارها، غیر از صنایع 
دارویی، شوینده   ها و نظایر آن، آسیب دید   ه   اند و 
احتماال معوقات بانکی افزایش پیدا کرده است. 
اقتصادی  اوضاع  جاری،  سال  در  یک   سو،  از 
به   ویژه وضعیت تحریم   ها، جالب نبوده و از سوی 
انسانی  نیروی   15000 که  بانکی  عملیات  دیگر، 
داشته، با یک   سوم و یک   دوم ظرفیت کار    کرده 
است. این سودآوری که شما می   فرمایید چقدر 
مبتنی بر عملیات بانک   ها است یا ارزیابی مجدد 
و تسعیر ارز و موضوعات دیگر بوده و نقدینگی 

این ناکارآمدی   ها را پوشش داده است؟
عملیاتی  تراز  از  صحبت  وقتی  البته  چاوشی: 
اعطایی  تسهیالت  از  ناشی  درآمد  منظورم  می   کنم، 
از جذب سپرده   هاست؛  ناشی  پرداختی  و هزینه   های 
یعنی بحث تسعیر ارز که شما نگران بودید به عنوان 
یک متغیر مزاحم وارد شود، وجود ندارد. اتفاقی که 
در سال قبل افتاد این بود که تصمیم درستی در نظام 
بانکی گرفته شد و سپرده   های روزشمار کوتاه   مدت که 
سودهای باالیی دریافت می   کردند، تغییر کرد؛ یعنی 
جاری،  حساب  یک  طریق  از  می   توانست  فرد  قبال 
روزانه واریز و برداشت کند و سود هم عایدش شود. 
و  داشت  وجود  گذشته  دوران  در  ناسالم  رقابت  این 
البته با مدیریت خیلی خوب و سیاست   گذاری درست 
بانک مرکزی، عمال سپرده   گذاری   های کوتاه   مدت که 
جنبه   های روزشمار داشت و بانک   ها نمی   توانستند برای 
تسهیالت روی آن حساب کنند، ماه   شمار و منجر به 
این امر شد که نظام بانکی در تراز عملیاتی   اش، نفس 
بکشد. تحلیل ما برای بانک خودمان این بود که این 
نیز  بانک   ها  البته برخی  و  اثر خوبی داشت  سیاست، 
بانک  به  آن  منفی  آثار  که  نکردند  رعایت  متاسفانه 
خودشان رسید. بانک   هایی که رعایت کردند از جمله 
موجب  عامل  این  داشتند،  سوددهی  که  بانکی   15
شد وضعیت تراز عملیاتی بانک   ها خوب شود. بنابراین 

اگرچه عامل بیرونی بود، اما بانک   ها با حمایت خوب 
خودشان، توانستند آن را عملی کنند. نکته بعدی که 
احتماال بعدا مورد سوال باشد، این است که با توجه 

نظایر  و  بورس، سکه  مانند  بازارهای موازی  به رونق    
در  است؟  بوده  چه  بانک   ها  بر  موارد  این  تاثیر  آن، 
اغلب  که  بلندمدت  از سپرده   های  پول   ها  این حالت، 
به عنوان سپرده   های هزینه   زا در نظام بانکی شناخته 
می   شود، به سمت سپرده   های کوتاه   مدت تمایل پیدا 
کرد. بنابراین ماه   شمار شدن سپرده   ها و ناپایدار شدن 
بازارهای  وارد  وقتی  شد  موجب  بانکی  سپرده   های 
پول   تان  هستید  مجبور  ناخودآگاه  می   شوید،  مختلف 
را کمتر از یک ماه نگه دارید، بنابراین هزینه سود یا 
هزینه بهره در نظام بانکی، به این دلیل، کاهش پیدا 
ادغامی و  بانک   های  به اصالحات  توجه  با  البته  کرد. 
موجب  شدند،  منضبط   تر  نیز  بانک   ها  بسیاری  اینکه 
شد بحران شیوع کرونا، تقریبا در نظام بانکی از منظر 
در  اینکه  بعدی  نکته  شود.  مدیریت  زیان،  و  سود 
نظام بانکی، درآمدهای مشاع وابسته به حجم اعطای 
رشد  نرخ  شاید  پیش،  سال   های  در  است.  تسهیالت 
همان   طور  اما  رسید  درصد   2۰ یا   18 به  تسهیالت 
ریال، ۴6 درصد  نرخ رشد مصارف  که عرض کردم، 
کوتاه   مدت  در  تسهیالت  حجم  هرچه  بنابراین  بوده، 
شود،  رعایت  اعتبارات  کیفیت  البته  و  یابد  افزایش 
منجر به رشد خوبی در درآمدهای ناشی از تسهیالت 
می   شود. از این رو، ترکیب این چند عامل، به بهبود 
سودآوری نظام بانکی منجر شده و البته تورم هم به 
کمک آمد! بحث معوقات که مطرح کردید، نیز بعدا 
عرض خواهم کرد. در مجموع، برآیند این چند نیرو، 

بهتر  بانکی،  نظام  وضعیت  که  امر شد  این  به  منجر 
شود. درباره کیفیت سود نیز عرض بنده این بود که 
چون بحث تراز عملیاتی بانک   ها مطرح شد و فعال تراز 
غیرعملیاتی را مطرح نکردم. با اطمینان باال می   توان 
برآیند  منفی،  نکات  همه  علی   رغم  بانکی  نظام  گفت 

خوبی داشته است.
 آقای دکتر اسالمی! البه الی فرمایشات آقای 
سال  ابتدای  که  شد  اشاره  نکته  این  چاوشی 
بودجه   ریزی و برنامه و بودجه   ای داشتند اما این 
پاندمی موجب تغییراتی در آن شد. شما در قامت 
مدیرعامل هلدینگ فناوری بانک کارآفرین که 
ماموریت اصلی   تان، برنامه   ریزی   های استراتژیک 
به  توجه  با  است،  بانک  اطالعات  فناوری  برای 
ریسک   ها  سیاسی،  حتی  و  اقتصادی  تکانه   های 
برنامه   ریزی   های   تان  در  را  موجود  چالش   های  و 

مرور بفرمایید.
در  که  تصویری  و  بودجه   ریزی  حوزه  در  اسالمی: 
تاثیرگذار  مختلفی  موضوعات  داریم،   1۴۰۰ سال 
است. نکته اول و مهم   ترین آن، چشم   انداز است. ما در 
سال   های گذشته نیز در کشور، با این موضوع، مواجه 
همواره  کسب   وکارها  آینده  از  تصویرمان  که  بوده   ایم 
امسال در  اینکه  به  توجه  با  است.  بوده  دچار تالطم 
ریاست جمهوری آمریکا تغییر داشتیم و سال آتی نیز 
در کشور، تغییراتی را شاهد هستیم، باید چشم   انداز 
پیش   رو،  سیاسی  مباحث  لذا  کنیم.  دقیق   تر  را  خود 
غافل  آن  از  نمی   توان  که  است  مهمی  موضوعات  از 
وضعیت  شدت،  به  هم  کرونا  موضوع  همچنین  بود. 
را تشدید کرده است. هرچند بانک واکسیناسیون در 
از کشورها، شروع شده و اخیرا نیز سازمان  بسیاری 
انتقال  بر  سطوح  تاثیر  کرده  اشاره  جهانی  بهداشت 
تصور  قبال  که  است  آن   چیزی  از  کمتر  کرونا، خیلی 
و  مردم  عامه  که  است  این  واقعیت  اما  می-شده، 
این  از  متاثر  هنوز  کسب   وکارها،  از  زیادی  بخش 
حمل   ونقل،  گردشگری،  حوزه  در  هستند.  ویروس 
جدی  آسیب   ها  رویدادها،  و  جشن   ها  رستوران   داری، 
سال  در  بلکه  بازنگشته  روند،  تنها  نه  بعضا  و  است 
آتی، ممکن است آسیب   های بیشتری، پیش رو داشته 
باشیم. البته در حوزه   های دیجیتال، توفیقات مناسبی 
ما  موردنیاز  زیرساخت  ما،  چشم   انداز  داشته   ایم.  را 
حوزه  در  که  است  آینده  از  پیش   بینی  هرگونه  برای 
مالی، نام بودجه بر آن گذاشته می   شود. این موضوع، 
می   گیرد.  قرار  تحت   تاثیر  که  است  نکته ای  مهم   ترین 
سال   های  در  ما  است.  انسانی  سرمایه   های  دوم  نکته 
بانک   ها،  فناوری  حوزه  خصوصا  بانک   ها،  در  اخیر، 
نیازمند ترمیم و تقویت سرمایه انسانی بوده    و هستیم. 
االن این موضوع، تشدید شده است. دلیلش این است 
که شرایط اقتصادی، منجر شد برخی دوستان، کشور 
سال   های  مانند  را  الزم  دسترسی  و  کنند  ترک  را 

مدیران بانکی، دوران پساکرونا را سودده ارزیابی می کنند

و  بانک هــا  منابــع  دربــاره  چاوشــی: 
کلیــت آن، تفــاوت خاصــی ایجــاد نشــد 
اســت  معنــادار  آن  رشــد  هرچنــد 
امــا چینــش و ترکیــب ســپرده های 
بانک هــا تغییــر کــرد و ســپرده های 
جایگزیــن  عنــوان  بــه  بلندمــدت، 
محصــوالت مــوازی ماننــد بــازار ســکه، 
ارز، طــا و ســهام، در حــال تقویــت 
اســت. قیمــت تمام شــده پــول مــا، 
 11 حــدود  محاســبات،  آخریــن  در 
شــما  پیش بینــی  اســت.  درصــد 
اتفــاق افتــاده اســت! بــه دلیــل تغییــر 
ســایر  هزینه هــای  در  ســپرده ها، 
اتفــاق  ایــن  کم کــم  نیــز  بانک هــا، 
بــوده،  کاهشــی  هرچنــد  می افتــد. 
ــد  ــی خواه ــی افزایش ــدار کم ــا مق ام
بــود بــا ایــن حــال، مــا بــه هــدف 
بودجه ای مــان دســت پیــدا کردیــم

یــا  بیگ تک هــا  االن  اســامی: 
ســبک  دوطرفــه،  پلتفرم هــای 
داده انــد  تغییــر  را  مــردم  زندگــی 
داخــل  مــردم  انــرژی  و  وقــت  و 
ایــن مجموعه هاســت کــه اســتفاده 
بانکــی  خدمــات  ارائــه  می شــود. 
مدنظــر  کــه  محلــی  در  پرداخــت  و 
مشــتری اســت و پلتفرم هایــی کــه 
هســتند،  مورداســتفاده  و  مطــرح 
بیــش از پیــش گســترش خواهــد 
و  خودمــان  بایــد  مــا  یافــت. 
بانــک،  داخــل  در  را  زیرســاخت ها 
آمــاده کنیــم، نهادهــای نظارتــی داخــل 
و بیــرون بانــک را اقنــاع نماییــم و 
ــا  ــازمان ها و روش ه ــتم های س سیس
ــا  ــم ت ــق دهی ــرایط روز تطبی ــا ش را ب
ــه  ــتری ب ــه مش ــی ک ــم در محل بتوانی
ــم ــه کنی ــت ارائ ــاز دارد، خدم ــا نی م



3 جمعه 29 اسفند 1399

در  اکثر دوستانی که  باشیم.  نداشته  اختیار  در  قبل 
اختیار داریم و امیدواریم در سال   های آتی هم حضور 
به  اگر  که  دارند  دغدغه   هایی  و  نکات  باشند،  داشته 
مرتفع  مشکالت   شان  و  رسیدگی  آنها  دغدغه   های 
بودجه   ریزی  آینده، شامل  از  نشود، هرگونه تصویری 
دیجیتال  فضای  ما  شود.  آسیب  دچار  است  ممکن 
مانند  و  می   کنیم  راهبری  انسانی  سرمایه   های  با  را 
گذشته نیست که صرفا با سرمایه   گذاری در حوزه   های 
بسازیم. مهم   ترین سود و  مختلف، موفق شویم سود 
سال  در  باید  و  است  انسانی  سرمایه   های  ما  دارایی 
پیش   رو، بیش از پیش، توجه الزم را به این سرمایه   ها 
را  آن  و  بشنویم  را  دغدغه   های   شان  و  باشیم  داشته 
موفق  گذشته،  سال  در  مجموع،  در  دهیم.  کاهش 
نبودیم و دغدغه   های دوستان، ممکن است به دالیلی 
که خارج از مسوولیت و قدرت مدیران فناوری باشد، 
کاهشی نشده و افزایشی است. نکته سوم قانون   گذاری 
مرکزی،  بانک  هرحال  به  است.  رگوالتوری  و 
دستورالعمل   های زیادی را در سال اخیر داشته و ما 
حجم زیادی از وقت و انرژی خودمان را مصروف این 
موضوع کردیم تا دستورهای بانک مرکزی را به دقت 
در ساختار فناوری بانک   ها پیاده   سازی کنیم. وقت و 
انرژی زیادی که این تغییرات از ما می   گیرد، موجب 
می   شود بعضا به برخی بیزینس   های بانک که نیازمند 
نکنیم.  توجه  فناوری هستند،  زیرساخت های  ارتقای 
می   توانند  که  نهادهایی  سایر  یا  مجلس  در  حتی 
قانون   گذاری کنند، موضوعاتی مطرح می   شود که در 
بودجه  برای  که  مفروضاتی  و  برنامه   ریزی  در  آینده، 
رعایت  را  الزم  دغدغه   های  باید  می   گیریم،  درنظر 
کنیم و تغییرات الزم را بدهیم. در مجموع، مهم   ترین 
بانک   ها  از جمله  برای همه کسب   وکارها  نکته   ای که 
وجود دارد، وجود چشم   انداز آینده در مدیران بانکی، 
اکوسیستم  این  ذینفعان  همه  و  همکاران  مشتریان، 
این  می   رسد  نظر  به  کرونا،  به  توجه  با  که  است 
چشم   انداز و این دیدن تصویر آتی، همچنان سخت   تر 
سرمایه  دوم  موضوع  است.  گذشته  سال   های  از 
انسانی است که نیازمند انرژی   گذاری، وقت   گذاری و 
از  نتوانند  که  بانک   هایی  و  است  حداکثری  حمایت 
سرمایه انسانی خودشان به   ویژه در بخش فناوری در 
که  باشند  فکر  این  به  باید  کنند،  صیانت  آتی  سال 
ممکن است آسیب   هایی آنها را دربربگیرد. آنهایی که 
در این زمینه، خوب عمل می   کنند، امیدواریم نتایج 
آن را در سال آینده ببینند. سومین موضوع، مباحث 
قانون   گذاری، رگوالتوری و نظارتی است که در سال    
با  امیدواریم  و  به دالیل مختلف، تشدید شده  اخیر، 
تصویر  زودتر  نهادها،  این  بین  هماهنگی  و  همراهی 
مفروضات  بتوانیم  و  باشیم  داشته  آینده  از  دقیقی 
خودمان را در زمینه بودجه، طرح    و برنامه   های سال 

آینده، نهایی کنیم و از نتایج آن بهره   مند شویم.
را  مدل  بیزینس  یک  بانک،  که  آنجایی  از   
به  و  است  مفصل  بسیار  که  می   کند  راه   اندازی 
منابع  شد،  اشاره  نیز  اقتصاد  در  آن  تاثیرات 
ایجاد  را  مدل  بیزینس  آن،  با  بانک  که  اصلی 
و  برند  مستغالت،  امالک،  از  غیر  می   کند، 
مجوزها، موضوع نیروی انسانی، سرمایه فکری، 
دانش و فرهنگ سازمانی هر سازمان است. در 
مهاجرت  نرخ  افزایش  مانند  چالش هایی  اینجا 
دیگر  کارآمد  نیروهای  اینکه  و  می   شود  دیده 
حاضر نیستند در چارچوب   های خشک سازمانی 
کار کنند، متولدین دهه 1370 حاضر نیستند به 
این ترتیب عمل کنند؛ خصوصا در دوران کرونا، 
و  شد  ایجاد  ستاد  و  صف  در  جدی  آسیب   های 
منابع  این  نبود.  جالب  انسانی  منابع  وضعیت 
می   بیند؛  آسیب  این   گونه  بیزینس،  ایجاد  برای 
نیروها  نصف  خصوصی،  شرکت  در  اگر  مثال 
سرکار نیایند یا با هم در تعامل نباشند، قطعا در 
عدم سودآوری موثر خواهد بود. با توجه به این 
وضعیت، آیا پیش   بینی یا تصویری از سال آینده 
در حوزه منابع انسانی در زیرمجموعه خودتان 
در بانک دارید؟ موضوع بعدی اینکه با توجه به 
اینکه در حوزه مالی فعالیت می   کنید، در بودجه 
آموزش،   برای  ردیف   هایی  چه  آینده   تان،  سال 
دغدغه   هایی  و  انسانی  نیروهای  مهارت  ارتقای 

که آقای اسالمی اشاره کردند، مدنظر دارید؟
چاوشی: همان   طور که آقای دکتر اسالمی فرمودند و 
جنابعالی نیز صحه گذاشتید، واقعا در هر مجموعه   ای از 

جمله بانک   ها که خدمت   محور هستند، نیروی انسانی 
یکی از سرمایه   های ارزشمند است و بدون تعارف باید 
بر آن صحه گذاشت و از قالب شعاری خارج شد؛ چون 
نیروی انسانی است که کار مشتریان بانک، چه در حوزه 
جذب سپرده   ها، سایر خدمات بانکی و اعطای تسهیالت 
ستاد،  در  همچنین  می   دهد.  انجام  را  بخش صف  در 
تصمیم   گیری، نظارت و کنترل، مبتنی بر منابع انسانی 
است و حتی بانک   هایی که به لحاظ فناوری اطالعات 
کربنکینگ،  سیستم   های  احتماال  و  شدند  پیشرفته 
پرداخت الکترونیک و... قوی   تر دارند، باز هم با نیروی 
انسانی مواجهند و ارزندگی این نیروها، خودش را نشان 
می   دهد. در حوزه فناوری، نیروها، دارای خریدار هستند 
واقعا  و می   توانند در کشورهای دیگر خدمت کنند و 
بانک   ها باید به این موضوع توجه کرده و دغدغه   ها را 
پوشش دهند. درباره بودجه و هزینه   های منابع انسانی، 
هرچند در کتاب   های حسابداری و مدیریت، هزینه   های 
منابع انسانی و اصطالحا حقوق، متغیر، قلمداد می      شود 
و معتقدند اگر سطح خدمات کاهش پیدا کند، هزینه   ها 
مانند هزینه منابع انسانی نیز کاهش پیدا می   کند اما 
قراردادی  دلیل ساختارهای  به  که  است  این  واقعیت 
اتفاقات، کمتر  در بانک   ها به   ویژه در بخش صف، این 
می   افتد. بنابراین علی   رغم حضور پاره   وقت همکاران و 
بانک، متحمل  یا مانند آن،  حذف شعبه   های کشیک 
هزینه شد. نکته   ای که ارزندگی نیروی انسانی را نشان 
می   دهد، حمایت همکاران بود. در حال حاضر، جلسات 
آنالین و باکیفیت برگزار می   شود و این انعطاف   پذیری 
یا فرهنگ سازمانی برای همراهی با موضوع، مهم است. 
نتیجه این شد که هزینه بسیاری از همایش   هایی که 
اغلب بانک   ها، برای هماهنگی   ها برگزار می   کنند، و نیز 

هزینه   های آموزش به معنای متعارف آن کاهش پیدا 
کرد. چون ما یک اصل آموزش داریم و یک حواشی 
آن، مانند رفت   وآمد، اقامت و... که این موارد در بودجه 
آینده،  سال  برای  کرد.  پیدا  کاهش  بانک   ها  هزینه  و 
بانکی در زمینه نیروی انسانی همچنان  دغدغه نظام 
وجود دارد. فارغ از این موضوعات، با توجه به تورم که 
جزء نگرانی   های هر سازمان و مدیر سازمان است، باید 
قدرت خرید همکاران را حفظ کنیم تا کیفیت خدمت 
به مشتریان را همچنان داشته باشند. بنابراین نیروی 
انسانی، یکی از دغدغه   های مدیران بانک ما بوده و سایر 
بانک   ها نیز طبیعتا این موضوع را مدنظر قرار داده   اند 
با  برای پرسنل درنظر گرفته   اند.  را  و بودجه مناسبی 
توجه به جمیع جهات، بانک ما، این دغدغه را در بودجه 

لحاظ کرده است.
 جناب اسالمی! شما در حوزه فناوری، وسط 
میدان تحول دیجیتال هستید و سال قبل هم 
دست  در  را  دیجیتال  تحول  پرچم  بانک   ها، 
گرفتند و وزارت اقتصاد و دارایی نیز پیگیر این 
ماجرا بود و پاندمی کرونا بسیار تاثیر گذاشت؛ 
یعنی اگر در بحران اقتصادی سال 2008، تحول 
بانک   ها  سمت  به  دولت   ها  و  رگوالتور  سمت  از 
و  مشتری  رفتار  تغییر  از  کرونا،  زمان  در  آمد، 
و  عملکرد  از  شما  ارزیابی  شد.  ایجاد  پایین  از 
توفیق بانک   ها در اجرایی کردن تحول دیجیتال 
بود.  کرونا، فرصت خوبی  اینکه  چیست؟ ضمن 
شاید اگر در حالت عادی، بانک   ها می   خواستند 
این کار را انجام دهند، مشتری، در حوزه تغییر 
رفتار، مقاومت می   کرد اما با شیوع کرونا، در این 
جهت، سازگاری داشت. از این نظر بفرمایید که 

بانک   ها، چقدر موفق بوده   اند؟
رفتار  به  جدید  منظر  این  از  بخواهم  اگر  اسالمی: 
به  را  مختلف  بانک   های  می   توانم  کنم،  نگاه  بانک   ها 
دو بخش تقسیم کنم: اول بانک   هایی که توانستند از 
چابکی بهره   مند شوند و دوم بانک   هایی که علی   رغم 
یا  پاندمی  این  خاطر  به  مشتری،  رفتار  در  تغییرات 
تغییراتی که در حوزه فناوری رخ داده، همچنان مسیر 
این  اگر  می   کنند.  دنبال  بهبود  اندکی  با  را  گذشته 
تفکیک را مدنظر قرار دهیم، به نظرم بانک   های چابک 
که زودتر از دیگران این تغییرات را حس کرده و به 
موفقی  نمره  کردند،  تالش  تحول،  این  اعمال  سمت 
آرزوهای  و  آمال  از  بسیاری  این سال،  در  می   گیرند. 
رفتار مشتریان، محقق  تغییر  به مدد  فناوری،  حوزه 
شده و اتفاقات خوبی رخ داده است. حتی بسیاری از 
بانک   هایی که فکر نمی   کردیم، در این تحوالت، ورود 
پیدا کردند، اما جدی و استوار پیش رفته   اند اما برخی 
بانک   ها نیز هنوز احساس می   کنند روندهای گذشته، 
برای  گذشته  روال   های  و  باشد  نجات   بخش  می   تواند 
آنها مفید است. آنها چابکی الزم را در خودشان ایجاد 
پیش   رو،  سال   های  در  پاندمی،  این  از  فارغ  نکردند. 
حتی اگر متصور باشیم که با واکسیناسیون و شبیه 
آتی،  یا یکی دو سال  ماه  را ظرف چند  پاندمی  آن، 
ایجاد شده،  این دوران  طی کنیم، رفتارهایی که در 
در  است.  بازگشت  غیرقابل  زیادی،  بخش   های  در 
حوزه فناوری و مشتریان، احساس می   کنیم، رفتاری 
که االن نهادینه می   شود، ممکن است در حجم زیادی 
نیز در پساکرونا با آن مواجه باشیم. بر همین اساس، 
حوزه  در  سرمایه   گذاری  به  زیادی  بسیار  توجه  باید 
داشتن  صرف  به  نمی   توان  و  باشیم  داشته  دیجیتال 
فضای  از  را  الزم  بهره   مندی  زیاد،  تعداد  با  شعب 
تغییر  نیازمند  موضوعات،  این  آورد.  عمل  به  بانکی 
بانک   ها  مجموع،  در  باالست.  سطح  در  استراتژی 
نسبت به بسیاری از مجموعه   های دیگر، موفق بودند 
پاندمی  این  در  بانک ها  که  هزینه   ای  حال،  این  با 
دادند، بسیار بوده است. شاید بعد از مجاهدانی که در 
حوزه بهداشت و درمان، مشغول به فعالیت هستند، 
بانکی  جامعه  را  خدمت  بیشترین  و  شهدا  بیشترین 
ارائه داده است و به صورت شبانه   روزی، خدمت کرده 
که الزم است از افرادی که در این دوران، مردانه، پای 
تا بتوانیم بحران را مدیریت کنیم و  کشور ایستادند 
از پس آن بربیاییم، تقدیر و به آنها ادای دین کنیم 
خطرناک  انسانی  سرمایه  برای  که  شیوه   ها  این  اما 
است، در آینده تکرار نخواهد شد. حس ما این است 
بانک   هایی که نتایج امسال را دریافت کردند و مبتنی 
بر آن، برنامه   ریزی جدی بی   بازگشت کردند، بیش از 
پیش موفق خواهند شد. بنده به بانک   ها در مقایسه 
نتوانستند خودشان  از صنایع دیگری که  بسیاری  با 
را با این تغییرات، تطبیق بدهند و حتی قادر نبودند 
موفقی  نمره  بیاورند،  عمل  به  را  الزم  نوآوری   های 

می   دهم.
 پس شما معتقدید بانک   ها مقاومتی داشتند 
نزد.  آسیب  چندان  آنها  به  تغییرات،  این  که 
کسب   وکارها  از  بسیاری  چاوشی!  دکتر  جناب 
که مشتری بانک   ها هستند، اعم از بیزینس   های 
کوچک و متوسط، تجاری یا شرکتی در دوران 
داشتند،  فروش  کاهش  دیدند،  آسیب  کرونا 
تورم و حتی موضوعات سیاسی بوده که تامین 
با مشکل مواجه ساخته است. در  اولیه را  مواد 
این  برای  مالی  تامین  راه   های  از  یکی  که  حالی 
بانکی  تسهیالت  همیشه  اقتصادی،  بنگاه   های 
ریسک  درباره  ارقام  و  آمار  اگر  است.  بوده 
دارید،  بانکی  معوقات  و  نکول  میزان  اعتباری، 

لطفا بفرمایید.
اشاره  که  مسائلی  سایر  و  کرونا  باالخره  چاوشی: 
واقعی  اقتصاد  بر  را  خود  تاثیر  نا   خواه  خواه  کردید، 
گذاشته است. ما با بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد 
وثیقی  ارتباط  هم  با  موضوع  دو  این  داریم.  سروکار 
 38 می   شود  گفته  منتشرشده،  آمار  اساس  بر  دارند. 
بوده   اند؛  به صورت کامل تعطیل  درصد کسب   وکارها 
حداقل در یک بازه زمانی و در شهرهایی که وضعیت 
قرمز دارند. اینها مربوط به واقعیت اقتصاد و اقتصاد 
روی  بر  منفی  تاثیر  موارد،  این  قطعا  است.  واقعی 
اقتصاد  منفی  رشد  به  منجر  و  داشته  اقتصاد  کلیت 
البته با آمار و ارقام متفاوت از جمله رشد منفی پنج 
درصد، شش درصد، با نفت و بدون نفت، شده است. 

مشکل  دچار  ما  اقتصاد  می   دهد  گواهی  آمارها،  این 
اینکه  درباره  اما  است  داشته  فعالیت  کاهش  و  شده 
کسب   وکارهای  به  را  کمک   هایی  چه  بانکی،  نظام 
عرض  باید  کرده،  اقتصاد  بخش   های  سایر  و  کوچک 
وقتی  است.  بانکی  معوقات  موضوعات،  از  یکی  کنم 
کسب   وکاری تعطیل شود و امکان جریان نقد نداشته 
باشد که اقساط را بازپرداخت کند، طبق سیستم   ها و 
دستورالعمل   های موجود، به سررسید گذشته، معوق و 
در فاصله زمانی بلندمدت به مشکوک الوصول تبدیل 
می   شود. البته آمار باید قابل اتکا باشد اما آماری که 
تسهیالت  آن،  علت  است.  غیرقطعی  می   کنم،  عرض 
حتی  که  بود  موضوع  این  درباره  مرکزی  بانک 
مشتریانی که اقساط خود را پرداخت نکردند، سه ماه 
نیز پرداخت اقساط شان به تعویق افتاد و بانک   ها نیز 
نگاه هماهنگ و کمک   کننده به کسب   وکارها داشتند. 
بنابراین ممکن است برخی از این تسهیالت، علی   رغم 
مالی  صورت   های  سرفصل  در  باشد،  معوق  اینکه 
بانک   ها ننشسته باشد، بنابراین امکان ارائه عدد دقیقی 
نیست اما وقتی عرض کردم 38 درصد کسب   وکارها 
دچار مشکل شدند، این امر، جزء الینفک این موضوع 
حال،  این  با  شوند.  نقدینگی  مشکل  دچار  که  است 
اواخر سال گذشته، فکر کنم 15 اسفند و اوایل سال 
مصوباتی  و  بخشنامه     مرکزی،  بانک  که  بود  جاری 
و  متوسط  و  کوچک  کسب   وکارهای  به  کمک  برای 
از جمله در حوزه  ارائه کرد.  اقتصاد  سایر بخش   های 
برگشت زدن چک   ها و اینکه اگر چک برگشت بخورد، 
مانع ارائه خدمات به کسب   وکارهای دیگر می   شود که 
بانک   ها  البته  و  بود  بانک مرکزی همراه  با مساعدت 
امهال سه ماهه  هم همراهی کردند. همچنین بحث 

به کسب   وکارها اعطا شد. نکته دیگر، موضوع پرداخت 
وام   های یک میلیون تومانی به سرپرستان خانوار بود 
بودند،  آسیب   پذیر  که  خانوارهایی  به  امر،  این  که 
خیلی کمک کرد. فکر می   کنم حدود ۷ میلیون فقره 
اعطا شده بود. مجموع این موارد، به کسب   وکارها و 
خانوارها کمک کرد تا دچار مشکل نشوند. درباره رقم 
معوق، چون فرایند بردن به معوق، مشکوک و... کمی 
در  اما  کرد  ذکر  دقیق  آمار  نمی   توان  است،  پیچیده 
آماری ذکر شده بود که معوقات بانکی از 15۰ هزار 
رسیده  تومان  میلیارد  هزار   2۰۰ به  تومان  میلیارد 
نباشد  آن  برای  البته شاید شواهد دقیقی هم  است. 

اما برآوردی بود که در مطبوعات از آن نام برده شد.
 به وام   های یک میلیون تومانی اشاره کردید 
که 7 میلیون فقره یعنی 7 هزار میلیارد تومان، 
بانک   ها  بر  منابع  این  تامین  شد.  تامین  منابع، 
درخصوص مشتریان، که جزء تسهیالت تکلیفی 

محسوب می   شود، تاثیری نداشته است؟
چاوشی: بله تسهیالت تکلیفی است. جمعا هم این 
و  کوچک  کسب   وکارهای  به  مربوط  وام  هم  و  وام 
تومان  میلیارد  هزار  آن 23  برآورد  ابتدا  که  متوسط 
بود، در کنار این برآورد، تقریبا 11 هزار میلیارد تومان 
ابتدای  یا  پیش   بینی می   شد. فکر می   کنم اواخر سال 
سال بود که بانک   ها و ادارات بازگشایی شدند، جلساتی 
در بانک مرکزی و راهکار تامین مالی آن برگزار شد. 
بانک مرکزی با بانک   هایی که این تسهیالت را اعطا 
می   کردند، مساعدت کرد و محل تامین مالی، بخشی 
از این تسهیالت را آزادسازی سپرده قانونی گذاشت. 
مرکزی  بانک  طرف  از  منابع،  از  بخشی  بنابراین 
محل  از  بانک   ها  نیز  منابع  بقیه  برای  و  شد  تامین 

فرایندی  نگاه  از  بیشتر  اگر  کردند.  تامین  خودشان 
به  جاری  تسهیالت  رفتن  فرایند  چون  کنم،  عرض 
و  ماهه(   12 مهلت  از  )بعد  معوق  گذشته،  سررسید 
مشکوک   الوصول )در فرایند 18 ماهه( طوالنی است، 
آثار آن را سال   های بعد در صورت   های مالی خواهیم 
دید اما در سال جاری، هنوز این اتفاق نیفتاده؛ ضمن 
اینکه معوقات، گردشی است. همچنین با رشد تورم 
ذهن  به  کم   کم  نمی   کند(  دفاع  آن  از  هیچ   کس  )که 
بدهکار بانکی رسید که با افزایش ارزش وثایق ملکی 
یا سهام، بدهی خود را بازپرداخت و وثایق ارزشمند 
معوق  تسهیالت  برخی  جمله  از  کند  آزاد  را  خود 
بود!  از آن گذشته  یا هشت سال  که مثال پنج سال 
بنابراین در این قسمت، هم ورود به سرفصل معوقات 
بهبود  بانکی  نظام  تسویه   های  هم  و  شد  زیاد  بانکی 
پیدا کرد. از این منظر، باید برآیند این دو موضوع را 
مدنظر قرار داد. با توجه به این موارد، حداقل امسال، 
تاثیرات عجیب غریبی، در زمینه معوقات بانکی شاهد 

نبوده   ایم.
نتیجه  این  به  تقریبا  توضیحات،  این  با   
می   رسیم با اتفاقاتی که در بورس و تورم افتاد، 
است.  شده  جبران  کرونا،  از  ناشی  مشکالت 
جناب دکتر اسالمی! آقای چاوشی به حمایت از 
کسب   وکارهای کوچک و متوسط و بیزینس   های 
حوزه  در  که  شما  از  کردند.  اشاره  آسیب   دیده 
استارتاپی  سوال  یک  هستید،  فعال  فناوری 
نظم  خلق  ظرفیت  باشیم  معتقد  اگر  می پرسم. 
نوین و حل کردن بسیاری از این مشکالت، نزد 
با توجه  استارتاپ   ها و مشخصا فین   تک   هاست، 
نیاز  مالی  حمایت  به  استارتاپ   ها  این  اینکه  به 
دارند و سرمایه   گذاری روی آنها، خطرپذیر است 
و مخاطرات بازگشت سرمایه دارند، بانک   ها در 
در  استارتاپ   ها  روی  بر  سرمایه   گذاری  حوزه 
هستند؟  روبه   رو  مشکالتی  چه  با  آینده  سال 
به  باید  اینکه  یا  می   کنند  عمل  منقبض   تر  آیا 
خاطر حل مشکالت شان دست   ها را باز بگذارند؟ 

پیش   بینی شما چیست؟
اسالمی: به نکته خیلی مهم و کلیدی اشاره کردید. 
بررسی  را  مختلف  شرایط  و  می   گذرد  زمان  هرچه 
برای  که  آینده   ای  در  می   شویم  معتقدتر  می   کنیم، 
حوزه بانکی و پرداخت، متصور هستیم برندگان اصلی، 
مجموعه   های فین   تکی هستند. اتفاقا شاید در سال   های 
گذشته، توفیقات   شان نسبت به حوزه   های دیگر، کمتر 
بوده است. فین   تک    حوزه   های زیادی را دربرمی   گیرد. 
داریم  را  موفقی  پلتفرم   های  دوطرفه،  پلتفرم   های  در 
اخیر  سال  چند  در  را  ایرانیان  ما  زندگی  سبک  که 
زمینه  در  لجستیک،  حوزه  در  مثال  داده   اند.  تغییر 
توفیقات  شهر،  خارج  و  داخل  در  بار  یا  افراد  انتقال 
با  بانکی،  و  پرداخت  در حوزه  اما  خوبی کسب شده 
سرمایه   گذاری  میزان  و  رگولیشن  مباحث  به  توجه 
به  تا  مجموعه   هایی،  چنین  راه   اندازی  برای  الزم 
این است  ما  بوده است. تصور  ما کم  توفیقات  حال، 
شاهد  حوزه،  این  در  نزدیک،  آینده  در  اتفاقا  که 
اصلی،  موضوع  اما  بود  خواهیم  مختلف  شگفتی   های 
هرچه  نیست.  مادی  و  مالی  سرمایه   گذاری  صرفا 
می   کنیم  برگزار  جلسه  فین   تکی  دوستان  با  بیشتر 
متوجه می   شویم هرچند موضوع سرمایه   گذاری برای 
استارتاپ   ها، کلیدی است اما در حوزه فین   تک، شاید 
بتوان موضوعات دیگری را هم در حد سرمایه   گذاری 
رسمیت  به  آنها  مهم   ترین  از  یکی  برشمرد.  مالی 
ظاهر  نگاه،  ادبیات،  استارتاپ   هاست.  این  شناختن 
این  هزینه   های  و  سرعت  محصوالت   شان،  افراد،  این 
این  و  است  متفاوت  بانکی،  مجموعه  با  استارتاپ   ها 
تفاوت، باعث شده گاهی نتوانیم ادبیات   مان را با آنها 
این هستیم که هم   ادبیاتی  نیازمند  ما  یکسان کنیم. 
بین بدنه بانک   ها و استارتاپ   ها را بیش از پیش مهیا 
از  مهم   تر  کار،  یا سفارش  موضوع  این  شاید  و  کنیم 
قامت  در  بانک   ها  ورود  باشد.  مادی  سرمایه   گذاری 
پیچیدگی   های  سهامدار،  عنوان  به  و  سرمایه   گذار 
مرکزی،  بانک  طرف،  یک  از  دارد.  را  خود  خاص 
بانکداری نشوند مگر  وارد فضای  معتقد است خیلی 
باشد  آتی   شان  فضای  با  مرتبط  و  مستقیم  که  آنجا 
نکته  این   گونه است.  البته حوزه فین   تک   ها کامال  که 
دیگر اینکه وقتی بانک   ها وارد می   شوند، ادبیات، نگاه 
و حضور در مجموعه سهامداری، به   گونه   ای است که 
ممکن است توفیقات استارتاپ   ها را در زمینه حرکت 

چاوشــی: نــوآوری در محصــول، فرایند 
از  کــه عمیق تــر  مــدل کســب وکار  و 
دیگــر مــوارد اســت )و آنچــه بــا عنــوان 
تحــول دیجیتــال مطــرح می شــود، عمــا 
تحــول یــا تغییــر بنیادیــن در مــدل 
صنعــت  هــر  در  اســت(  کســب وکار 
اعــم از بانکــی یــا غیــر آن، بــرای دوام 
و بقــا ضــروری اســت. عمــا خدمــات 
و  تکنولــوژی  تغییــرات  بــه  نویــن 
تغییــر در نیــاز و فرهنــگ اســتفاده 
مــردم برمی گــردد و هــر بانکــی کــه 
ــد  ــه را خواه ــد، عرص ــت کن از آن غفل
ــث  ــدی در بح ــکات ج ــا مش ــت و ب باخ
می شــود مواجــه  درآمــد  جریــان 

می گــذرد  زمــان  هرچــه  اســامی: 
بررســی  را  مختلــف  شــرایط  و 
در  می شــویم  معتقدتــر  می کنیــم، 
آینــده ای کــه بــرای حــوزه بانکــی و 
ــدگان  پرداخــت، متصــور هســتیم برن
فین تکــی  مجموعه هــای  اصلــی، 
ــال های  ــاید در س ــا ش ــتند. اتفاق هس
نســبت  توفیقات شــان  گذشــته، 
بــوده  کمتــر  دیگــر،  حوزه هــای  بــه 
زیــادی  حوزه هــای  فین تــک   اســت. 
پلتفرم هــای  در  دربرمی گیــرد.  را 
را  موفقــی  پلتفرم هــای  دوطرفــه، 
داریــم کــه ســبک زندگــی مــا ایرانیــان 
را در چنــد ســال اخیــر تغییــر داده انــد
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معموال  دیگر،  طرف  از  کند.  اختالل  دچار  چابک، 
را  تسهیالت  دریافت  امکان  فین   تکی  مجموعه   های 
ندارند و زیرساخت   های الزم که در بانک   ها برای ارائه 
کنند.  فراهم  نمی   توانند  می   شود،  مطالبه  تسهیالت 
ضمن اینکه چون سرمایه-گذاری در این استارتاپ   ها 
آنها،  به  تسهیالت  ارائه  شاید  است،  خطرپذیر  واقعا 
و  کنند  تحمل  را  بانکی  سود  نتوانند  و  نباشد  مفید 
این شیوه، به راهبری   شان آسیب می   زند. در مجموع، 
یقین دارم آینده از آن فین   تک   هاست و اینکه ما در 

مجموعه   های فناوری بانکی بتوانیم.. 
صحبت   های  بین  اسالمی!  آقای  ببخشید   
حوزه  در  اتفاقا  کنم.  باز  پرانتز  یک  شما، 
سرمایه   گذاری موثر است. اگر در کشوری مانند 
از  یکی  کنید،  رجیستر  را  استارتاپی  کانادا، 
از  چون  بانک   هاست.  به  دادن  پاسخ  مشکالت، 
فردا صبح، روزی چند بانک، تماس می   گیرند و 
آنها  به  به   گونه   ای  باید  و  می   دهند  وام  پیشنهاد 
بانک   ها  دنبال  به  برعکس  ما  اما  بدهید؛  پاسخ 
حتی  دهیم.  انجام  مالی  تامین  تا  می   دویم 
به  کانادا  در  کرونا  پاندمی  دوران  در  که  وامی 
 40 شد،  داده  کوچک  مقیاس  در  استارتاپ   ها 
و گفته  بود  بازپرداخت آن دوساله  و  هزار دالر 
اگر اقساط دوساله پرداخت شود، 20 هزار  شد 
قدرت  شاید  البته  می   شود.  بخشوده  دالر، 
اقتصاد کانادا با ما قابل مقایسه نباشد، اما به هر 
حال، تامین مالی مستقیم نیز مساله است. البته 
مالی  تامین  اما  است  درست  شما  فرمایشات 
نیز برای پوشش هزینه   های جاری و هزینه   های 

عملیات، موثر است.
اسالمی: بله درست است. بنده هم آن را رد نکردم. 
اجازه  بانکداری   مان،  ساختاری  نظام  حال  هر  به 
نمی   دهد مجموعه   هایی که ظرف دو سه سال گذشته، 
صورت   های  یا  نداشتند  مناسبی  مالی  صورت   های 
ما  اعتباری  مجموعه  و  فعلی  شیوه  بتواند  که  مالی 
در  حتی  شود.  پدیدار  کند،  اقناع  بانک   ها  در  را 
دچار  نیز  بزرگ  بسیار  استارتاپ   های  کردن،   IPO
استارتاپ   ها،  این  مواقع،  بسیاری  هستیم.  مشکل 
نتوانستند  را  و ذخایز الزم  بیمه   ای  مالیاتی،  خدمات 
اگر مجموعه   های  که  است  این  احساس من  بگیرند. 
تامین  جنس  باشند،  مالی  تامین  نیازمند  استارتاپی 
از جانب تسهیالت  آنکه  از  مالی موردنیازشان، بیش 
باشد، از طریق سرمایه   گذاری مستقیم است. این امر 
از سوی بانک   ها، معموال منجر به ورود مدیریتی شده 
بعضا  بانک   ها،  مدیریتی  ورود  داده،  نشان  تجربه  و 
نیازمند  موضوع،  این  نظرم  به  است.  بوده  آسیب   زا 
تفکر و نگاه خاص است؛ یعنی ما در بانک   ها چگونه 
بتوانیم همزمان هم سرمایه   گذاری و هم استارتاپ   ها 
را تقویت مالی کنیم و همزمان از چابکی آنها نکاهیم، 
در بعضی مجموعه   ها به درستی رعایت شده اما شاید 
خطرپذیر  سرمایه   گذاری  مجموعه   های  عموم  در 
بنده  احساس  نکردیم.  حاصل  را  توفیقاتی  بانک   ها، 
این است که در آینده هم برای این موضوعات، شاید 
باید بانک   ها کنار هم جمع شوند و تکروی بانک   ها،، 
منجر به این شود که حجم زیادی از مجموعه   ها موفق 
نباشند. ما در حوزه ُکر بانک، در ایران، با این موضوع 
مواجهیم که حجم زیادی ُکر پروایدر داریم که نسبت 
منطقی  می   کنند،  استفاده  آنها  از  که  بانک   هایی  به 
نیست. در سال   های گذشته، آن   قدر در حوزه فناوری 
انجام   شده  هزینه   های  گاهی  که  بوده  شدید  رقابت 
بانک  دستورالعمل   های  نباشد.  امکان پذیر  شاید 
مرکزی برای همه بانک   ها الزم   االجراست و ما آنها را 
برنامه   نویسی و اجرایی می   کنیم. ما به جز چند مورد 
نتوانستیم  به یک کنسرسیوم شده،  خاص که منجر 
در کنار هم قرار بگیریم و منافع خودمان را حداکثری 
مواجه  ادبیات  این  با  کنیم. سرمایه   گذاری خطرپذیر 
است که انتظار چندانی از موفقیت آنها نیست. برای 
بانک   ها حداقل در سال   های گذشته، همواره عالمت 
سوال بوده که آیا باید در جایی سرمایه   گذاری کنیم 
که بیزینس شکست بخورد یا از بخشی از آن منتفع 
شود؟ این مجموعه   ها، معموال برای سرمایه   گذار سود 
و  رسیده   ام  قطعیت  به  موضوع  این  در  بنده  ندارند. 
داشتیم،  بانک   ها  فناوری  دوستان  با  که  مذاکراتی  با 
آنها نیز همسو هستند که باید استارتاپ   ها را تقویت 
کرد و از آنها بهره   مند شد و اینکه مانند گذشته که 
حجم زیادی از سرمایه   های انسانی را تامین کنیم و 

مجموعه   های فربه تشکیل دهیم، دیگر راهگشا نیست. 
درباره چگونگی حمایت از استارتاپ   ها، باید به   گونه   ای 
عمل کنیم که همزمان یک استارتاپ، تقویت شود، 
نباشد.  نیز  بانک  برای یک  فقط  و  ارائه کند  خدمت 
سرمایه   گذاری  استارتاپ،  یک  در  بانک  یک  گاهی 
آن  که  می   نماید  رفتار  گونه   ای  به  سپس  و  می   کند 
اینها  کند.  فعالیت  بانک   ها  سایر  در  نتواند  استارتاپ 
معضالتی است که اگر به درستی با آنها رفتار کنیم، 
در سال 1۴۰۰ می   توانیم تجربه جدیدی را رقم بزنیم. 
وقتی به گذشته نگاه می   کنم، می   بینم این آسیب   ها 
همیشه وجود داشته و االن هم در مجموعه کارآفرین، 
نام »ثروت ستارگان«  به  را  فین   تک   VC عمال یک 
کپچر کردیم و با آنها مدام در ارتباط هستیم و حداقل 
با 16- 1۷ استارتاپ هر هفته، تعامل داریم، ادبیات 
و نگاه   شان را حس می   کنیم و احساس   مان این است 
که همزمان با سرمایه   گذاری مادی، به همان میزان، 
هم   ادبیاتی، دریافت خدمات متاشیپ و ارائه خدمات 
از  بسیاری  است.  مهم  آنها  برای  هم  بازاریابی  شبیه 
مواقع، آنها دنبال اعتبار هستند تا به مشتریان نهایی 
اعتبار دهند و خودشان تسهیالت نمی   خواهند، بلکه 
قالب  در  مخاطبان  برای  را  ارائه خدمات  دارند  قصد 
مرچند کردیت و Customer Credit رقم بزنند 
روش   های  و  سازمان  یعنی  بانک  سازمانی  ساختار  و 
اصالحاتی  نیازمند  نمی   دهند.  را  اجازه  این  بانک   ها 
این  به  را  خدمات  این  تا  هستیم  بانک   ها  قلب  در 

استارتاپ   ها ارائه کنیم.
 با این صحبت   ها، دو موضوع برای برنامه   های 
بعدی عصر پرداخت قابل طرح است: یکی اصالح 
سازمان و روش   های بانک   ها که تا حاال درباره آن 
صحبت نشده و قسمت مهم و به قول جنابعالی، 
سرمایه   گذاری   های  دوم  و  است  بانک  قلب 
خطرپذیر و استارتاپ   های بانکی. در این قسمت 
از برنامه، آقای مهندس صادقی، معاون فناوری 
اطالعات بانک اقتصاد نوین را به عنوان میهمان، 
روی خط برنامه داریم. جناب صادقی! سوالی که 
رفتار  باالخره  که  است  این  دارم،  جنابعالی  از 
به  مراجعه  نظر  از  کرونا،  دوران  در  مشتریان 
و  فیزیکی  کانال   های  از  اعم  بانکی  کانال   های 
کرده  تغییر  و...  وب  موبایل،  مانند  غیرفیزیکی 
درباره  تغییرات  این  از  آماری  شما  آیا  است. 
به طور  بانک خودتان دارید؟  رفتار مشتری در 
کلی، تاثیر کرونا بر بیزینس بانک اقتصاد نوین 

چه بوده است؟
درباره  اما  داشته  تاثیراتی  کرونا  قطعا  صادقی: 
مثبت یا منفی بودن آن، می   توان صحبت کرد. االن 
کرونا  درگیر  که  است  ماه  یک  و  سال  یک  نزدیک 
یا  چندماهه  فکر    می   کردیم  که  مساله   ای  و  هستیم 
سادگی  این  به  داد  نشان  می   شود،  حل  تابستان  تا 
مساله  کرونا،  شده   اند.  آن  درگیر  دنیا  کل  و  نیست 
حادی از نظر کسب   وکاری و انسانی است و متاسفانه 
زیادی  خانواده   های  و  آن  درگیر  که  زیادی  تعداد 
ویروس  این  بودن  حاد  بیانگر  شدند،  آن  داغدار  که 
را درگیر کرده  از کسب   وکارها  بسیاری  است. کرونا، 
از آنها شده است. دوستان  و باعث تعطیلی بسیاری 
تا  میلیون  یک  وام  کوتاه   مدت،  در  که  کردند  اشاره 
صنایع  صاحبان  و  خانواده   ها  به  تومانی  میلیون   1۰
ارقام،  این  با  باشیم،  واقع   نگر  اگر  کرده   اند.  پرداخت 
هیچ   کاری نمی   توان انجام داد. با یک میلیون تومان، 
کوتاهی،  مدت  برای  را  حداقل   ها  از  یک   سری  افراد، 
چون  و  کنند  تامین  بتوانند  ماه  یک  از  کمتر  شاید 
مساله حیات و تامین مخارج اصلی زندگی است، قطعا 
به کسب   وکار نمی   رسد. در کسب   وکارهای کوچک هم 
این مساله را داریم و آنها آسیب   های زیادتری دیده   اند 
و  کوچک  صنایع  از  جدی  حمایتی  دیدگاه  چون 
متوسط را  برعکس آنچه دوستان می   گویند، ندیدم. 
البته دولت هم چاره   ای نداشته و حفظ صنایع مادر 
ما  از طرف دیگر،  است.  از همه   چیز  اصلی، مهم   تر  و 
واردکننده بسیاری از مواد اولیه هستیم و زمانی که 
باید برای تولید، ارزش قائل می   بودیم، نبودیم و االن 
به جایی رسیدیم که بسیاری از مواد اولیه را باید وارد 
این  ارز هم به شدت گران شده است. همه  کنیم و 
عوامل در اقتصادی که دچار رکود است و تولید پول 
و ثروت نداریم، موجب می   شود صنایع، لطمه زیادی 
ببینند. تمرکز نیز در همه بانک   ها، در صنایع بزرگ 
بوده است و دولت، معطوف به این موضوع بوده که 

مسائل آنها را حل کند و چاره   ای هم غیر آن نداشته 
است. ما در بانک خودمان هم این مساله را داشتیم اما 
مساله مهم این است که وقتی از بانکداری دیجیتال 
و اقتصاد دیجیتال و استراتژی صحبت می   کنیم، رکن 
استراتژی  دادن،  انجام  درست  برنامه   ریزی  اساسی، 
مناسب داشتن و  کنترل مداوم برنامه   هاست که این 
کار را چندین سال است انجام می   دهیم و از ابتدای 
امسال، با شدت و حدت بیشتری انجام دادیم. از ابتدا 
دیگر  جنبه   های  از  سنگین  آسیب  را  کرونا  هرچند 
هدفمند  خدمات  برای  فرصتی  را  آن  اما  می   دیدیم، 
و درست به مشتریان نیز می دانستیم. در این زمینه، 
داشتند،  ارتباط  هم  با  که  مشتریان  از  زنجیره   ای 
را  صنعت  یک  مساله  اگر  کردیم  سعی  و  شناسایی 
حل می-کنیم، مساله زنجیره اطراف آن را هم حل 
کنیم تا گردش الزم در اقتصاد مربوط به آن، رخ دهد. 
موفق  تقریبا هم  و  بوده  این   گونه  بانک،  هدف   گذاری 
بودیم. هرچند بار سنگینی روی شعب، از نظر فشار 
و استرس انسانی بوده و به گفته آقای اسالمی، شاید 
بانک، بسیار درگیر و نزدیک  از جامعه پزشکی،  بعد 
همکاران  همیشه  بنابراین  می   کرد،  کار  مشتری  با 
اقداماتی  کردیم  همه، سعی  این  با  داشتند.  استرس 
دهیم  انجام  الکترونیکی  صورت  به  می   توانیم،  که  را 
این  در  باشیم.  داشته  را  مشتریان  کمتر  مراجعه  و 
حالت، تالش کردیم از توانمندی موجود در مشتری، 
جهت  در  شعب،  شدن  خلوت  و  ایجادشده  فرصت 

موارد،  این  از  یکی  کنیم.  استفاده  مسائل  سایر  حل 
پیگیری مطالبات، وام هوشمند، پیدا کردن مشتریان 
خاص و مانند آن است که در این زمینه برنامه   ریزی 
با وجود  و  انجام دادیم  پایش  دقیق کردیم و ماهانه 
لطمه سنگین کرونا، در بانک اقتصاد نوین، در عرصه 
نتایج  بودیم که  ارائه خدمت موفق  و  بانکی  عملیات 
آن در سامانه کدال و اخبار، قابل مشاهده است. در 
به  توجه  با  بانک   ها،  همه  مانند  نیز  خدمات  حیطه 
اینکه مشتریان شرکتی، بسیار مهم بودند، برای ارائه 
و  دادیم  انجام  زیادی  تالش  آنها،  به  خوب  سرویس 
برای مشتریان خرد، نیز به سمتی رفته   ایم که خدمات 
ارائه  اینترنت   بانک  و  موبایل   بانک  در  را  موردنیازشان 
آنجایی  دارد.  کار  جای  خیلی  حیطه،  این  دهیم. 
صحبت  استارتاپ  و  فین   تک  از  اسالمی  آقای  که 
که  است  این  ما  مساله حاد  کنم  باید عرض  کردند، 
درست  استراتژی  نیز  ما  فین   تک   های  و  استارتاپ   ها 
ما  کنند.  حرکت  مسیر  آن  در  تا  ندارند  همگنی  و 
وقتی صحبت از اقتصاد دیجیتال و بانکداری دیجیتال 
می   کنیم، صحبت از اکوسیستم   هاست و قرار است با 
صنایع دیگر، کار کنیم. استارتاپ   ها و فین   تک   های ما، 
اینکه  تا  شده   اند  پرداخت   محور  و  بانک   محور  بیشتر 
مسائل دیگر مربوط به بانک   ها را دقیق، بررسی کنند 
و  نمایند  را حل  مشکالت  از  بخشی  هم،  کنار  در  و 
اکوسیستمی ایجاد کنند که امکان رشد در آن وجود 
داشته باشد؛ یعنی اینکه یک استراتژی داشته باشند 

اینکه  و  باشد  آنها مشخص  پنج   ساله  برنامه  مثال  که 
در هر بخش، قرار است با کدام استارتاپ   ها، بانک   ها 
و استراتژی پارتنرها همکاری شود تا به درستی ارائه 
استارتاپ   ها  یعنی خود  بزرگ شوند؛  و  داده  خدمات 
نیز چندان به بزرگ شدن فکر نمی   کنند. مساله حاد 
دیگر مملکت این است که زیرساخت   های درستی که 
در دنیا از نظر مدیریتی، ارتباطی، پشتیبانی و... وجود 
دارد و این زیرساخت   ها، دغدغه   ها را حل می   کند، در 
کشور ما وجود ندارد و درخصوص استارتاپ   های ما، 
زیرساخت،  مالیات،  تا  انسانی  منابع  از  مسائل  همه 
شبکه، سرور و... را باید صاحب کسب   وکار پشتیبانی 
کند و با توجه به اینکه در ابتدای کار، درآمدی ندارند، 
بسیاری کسب   وکارها، یا نمی   توانند به آن سمت   وسو 
بروند و یا اگر بروند، در وسط راه، کم می   آورند و برای 

آنها مساله ایجاد می   کند.
می   فرمایید  هم  بانکی  کانال   های  زمینه  در   
مشاهده  مشتریان  رفتار  در  تغییراتی  آیا  که 

کرده   اید یا خیر؟
و  اینترنتی  کانال   های  از  کردن  استفاده  صادقی: 
صورت  به  مردم  اینکه  اما  کرده  پیدا  رشد  موبایلی 
تغییر  چندان  باشند،  رفته  آن  سمت  به  معناداری 
این  مساله  بیشترین  نداشتیم.  بانک  در  معناداری 
است که نیازهای مشتریان را در بانکداری الکترونیک 
الزم  جدید  خدمات  مشتریان،  االن  دادیم.  پوشش 
یا قوانین  اما به دلیل کامل نبودن اکوسیستم  دارند 
ارائه  را نمی   توانیم  ما، آن خدمات  آمادگی  یا عدم  و 
اگر خدماتی هم  از آن میسر نیست.  دهیم و بیشتر 
و  جدید  ورژن  با  قبلی  خدمات  همان  کنیم،  ارائه 
تجربه کاربری بهتر ارائه می   دهیم اما خارج از آن، نه 
استارتاپ   هایی که قرار است در این زمینه به ما کمک 
مقررات  و  قوانین  نه  و  کنند، چندان کمک کرده   اند 
به این سمت حرکت کرده و نه خودمان در بانک   ها، 

حرکت جدی  و جامع   نگر داشته   ایم. 
از  که  صیادی  صابر  آقای  چاوشی!  جناب   
فعاالن استارتاپی هستند، سوالی مطرح کرده   اند 
که البته به کرونا ارتباط ندارد. ایشان پرسیده   اند 
چقدر از درآمد بانک   ها، ناشی از کارمزد خدمات 
بانکداری  خدمات  منظورشان،  شاید  است؟ 
الکترونیک بوده اما در مجموع فکر می   کنم شما 
آماری از سرفصل کارمزدها داشته باشید. اگر به 
صورت ریز این آمار را دارید که خدمات شتاب 
و شاپرک یا سایر کارمزدهای بانکی چقدر است، 

بفرمایید.
در  موضوع  این  بانک   ها،  در  طبیعتا  چاوشی: 
بحث  در  البته  می   شود.  نگهداری  جداگانه  سرفصل 
پذیرندگی   اش  که  مجموعه   ای  هر  شاپرک،  و  شتاب 
حساب  و  باالتر  کارت،  بر  مبتنی  پرداخت   های  در 
را  هزینه  این  باید  باشد،  متصل  آنها  به  پوزها  پشت 
پرداخت کند. برای بانک ما، فکر می   کنم 2۰ درصد 
نیست  خاطرم  دقیق  آمار  البته  است.  پرداخت  نظام 
اما حدود 1۰۰۰ میلیارد تومان هزینه ما شده است 
و  اعتبار  گشایش  محل  از  کارمزدها،  درآمدهای  و 
اسناد داخلی و سایر کارمزدهاست. بانک ما به دلیل 
نحوه عمل و تعداد پوزها، بیشترین هزینه را پرداخت 
می   کند اما در طول برنامه، عدد را خدمت   تان عرض 

خواهم کرد.
سرفصل  در  می   فرمایید  مجموع  در  پس   
کارمزدها، بیشترین درآمد از کارمزد تعهدات و 

ضمانت   نامه   هاست؟
بانک   ها  عاید  که  کارمزدهایی  عمدتا  بله  چاوشی: 
چون  ضمانت   نامه   هاست،  سرفصل   ها  از  می   شود، 
از  بعد  متاسفانه  البته  است.  بزرگی  کارمزدهای 
نظام  در  اعتبار  گشایش  بحث  که  آنجا  از  تحریم   ها، 
امکان   پذیر  شاید  و  می   شود  انجام  سختی  به  بانکی، 
نباشد، بانک، این کارمزد را از دست داده اما در سمت 
ال   سی داخلی، بیشترین کارمزد خلق می   شود. ممکن 
خالص  عنوان  به  آیتم  این  بانک   ها،  بعضی  در  است 
و  شاپرک  روی  سازوکار  به  توجه  با  اما  باشد  درآمد 
بانک مرکزی درباره نحوه تقسیم کارمزدها، بانک ما 

عمدتا هزینه پرداخت می   کند.
بانک  یعنی  کشور  مالی  و  پولی  رگوالتور   
منظر  از  ارزیابی   شان  در  تغییراتی  آیا  مرکزی، 
یعنی کفایت سرمایه،  مالی  مالی و شاخص   های 
شبکه  کار  تا  داشته   اند  و...،  سرمایه  کیفیت 
خیر؟  یا  شود  راحت   تر  کرونا  دوران  در  بانکی 

دست  بخش  کدام  در  مالی،  حوزه  در  رگوالتور 
را باز گذاشته است؟ 

چند  ما  است.  نداشته  تغییراتی  تقریبا  چاوشی: 
ویرایش کفایت سرمایه داریم که آخرین آن، دو سال 
بانک   ها  تئوری،  ابالغ شد. در حوزه  بانک   ها  به  پیش 
مکلف شدند طبق فرمول جدید، کفایت سرمایه   شان 
که  نشده  صادر  بخشنامه   ای  باشد.  درصد   8 حداقل 
سرمایه  کفایت  اگر  کند.  چشم   پوشی  یا  مساعدت 
اعضای  برای  مجازات   هایی  برسد،  درصد   8 زیر  به 
هیات   مدیره بانک   ها و خود بانک، مترتب خواهد بود. از 
5 تا 8 درصد باید به سرعت جلسه بگذارند و افزایش 
سرمایه داده و مجمع عمومی فوق   العاده تشکیل دهند 
و یا اگر زیر 5 درصد تا 3 درصد باشد، مجازات   های 
خاص خود را دارد. شاید به طور رسمی اعالم نشده، 
با  بانک   ها،  از  بسیاری  کردند.  متوقف  را  اقدامات  اما 
توجه به مشکالتی که از چند سال پیش تا کنون در 
مواجه  سرمایه  کفایت  مشکل  با  بوده،  کشور  اقتصاد 
شدند اما سال گذشته بسیاری از بانک   ها موفق شدند 
دارایی   ها  ارزیابی  تجدید  محل  از  سرمایه  افزایش  با 
این  با  دهند.  بهبود  را  سرمایه  کفایت  و  کرده  اقدام 
حال، مساعدت رسمی انجام نشده به جز موردی که 
به  کمک  با  مرتبط  بلکه  نبود  کرونا  با  مرتبط  البته 
اصل  بانک   های خصوصی   شده  به  بود که  بانکی  نظام 
سه  زمانی  بازه  در  را  سرمایه  کفایت  داد  مهلت   ۴۴
چهار سال به حدی برسانند که متصور است. درباره 
این  در  خودمان  چون  هم  تومان  میلیون  یک  وام 
عددی  که  هستیم  متوجه  می   کنیم،  زندگی  کشور 
نیست و اقساط آن هم از یارانه   ها بازپرداخت می   شود 
اما بانک   ها در  و ریسک کمی برای نظام بانکی دارد 
مرتبط  نهادهای  و  نیستند  تصمیم   گیر  زمینه،  این 
باید تصمیم بگیرند و بانک   ها، اجراکننده هستند. در 
مجموع، کمک بانک مرکزی، کاهش ذخیره قانونی یا 
سپرده قانونی بود که با استفاده از بخشی از آن، به 
کسب   وکارهای کوچک و متوسط، تسهیالت اعطا شد.
در  که  بانکی  عملیات  اکثر  اسالمی!  جناب   
از  خارج  می   شود،  انجام  خرد  بانکداری  بخش 
تراکنش   های  درصد   90 از  بیش  و  است  شعب 
به  که  است  مواردی  کربنکینگ،  در  ثبت   شده 
دوران  در  است.  مربوط  غیرشعبه  کانال   های 
اثر  بر  که  بود  طوری  ویروس  نوع  چون  کرونا، 
نظر  به  می   یافت،  انتشار  فیزیکی،  تماس      های 
سرعت  با  و  گذشته  از  بیشتر  شعب  می   رسد 
با  دادند.  دست  از  را  خود  کارآیی  بیشتری، 
آینده  به  نگاهی  اگر  شما،  نظر  به  شرایط،  این 
داشته باشیم، در بانکداری پساکرونا، شعب چه 

جایگاهی خواهند داشت؟
رفتارها  از  خیلی  کرونا،  که  است  درست  اسالمی: 
دیگر،  از سوی  اما  داده  تغییر  را  ما  زندگی  و سبک 
معموال وقتی بحران سپری می شود، برخی موضوعات، 
قابل بازگشت است و بارها آن را تجربه کرده   ایم. در 
اتمام  از  فشار، رفتاری از خود نشان می   دهیم و بعد 
باید  بنابراین  برمی   گردیم.  عادی  روال  به  دوباره  آن، 
ببینیم در پساکرونا، چه رفتارهایی بازمی   گردد و چه 
رفتارهایی خیر. برقرار ارتباط با انسان   ها، موضوع مهمی 
است. هرچقدر در فضای دیجیتال، کار می   کنیم، باز 
هم در مواضع بانکی و پرداخت که نیازمند اعتماد و 
و  کردن  فرد، سوال  یک  با  گفت   وگو  است،  همراهی 
درک متقابل، غیرقابل جایگزینی است. درست است 
تاثیر شعب در تامین منابع برای بانک   ها مانند گذشته 
نیست، اما این موضوع به این معنا نیست که شعب در 
آینده، آسیب جدی خواهند دید. به نظرم در شعب، 
اکثر  بپذیریم  اگر  بود.  شاهد خواهیم  را  رفتار  تغییر 
حتی  اخیر،  تصمیم  با  و  مردم  موردنیاز  موضوعات 
رسیدگی به خدمات پایه هم به صورت غیرحضوری 
کرونا،  ابتدای  در  بود  بهتر  البته  )که  می   شود  انجام 
بانک   ها(،  تالش  سال  یک  از  بعد  نه  می   شد  تصویب 
اخذ  حساب،  افتتاح  مانند  کارها  از  بسیاری  حجم 
اکنون  بود،  حضور  نیازمند  قبال  که  و...  ضمانت   نامه 
می   تواند توسط ابزار دیجیتال، تنظیم و راهبری شود. 
و  می   یابد  بهبود  افراد  زندگی  کیفیت  شیوه،  این  با 
در  گاهی  که  مشتریان  انسانی  کرامت  و  ترافیک  از 
رفتارهای حضوری آسیب می   دید، جلوگیری می   شود. 
از سوی دیگر، ارائه خدمات مشاوره   ای، صحبت کردن 
و موضوعاتی مانند مدیریت ثروت جدی   تر و پررنگ   تر 
از گذشته خواهد شد. به نظر می   رسد شعب ما باید 

صادقــی: از ابتــدا هرچنــد کرونــا 
جنبه هــای  از  ســنگین  آســیب  را 
را  آن  امــا  می دیدیــم،  دیگــر 
فرصتــی بــرای خدمــات هدفمنــد 
نیــز  مشــتریان  بــه  درســت  و 
زمینــه،  ایــن  در  می دانســتیم. 
زنجیــره ای از مشــتریان کــه بــا هــم 
ارتبــاط داشــتند، شناســایی و ســعی 
کردیــم اگــر مســاله یــک صنعــت 
را حــل می کنیــم، مســاله زنجیــره 
اطــراف آن را هــم حــل کنیــم تــا 
مربــوط  اقتصــاد  در  الزم  گــردش 
هدف گــذاری  دهــد.  رخ  آن،  بــه 
بانــک، این-گونــه بــوده و تقریبــا 
هــم موفــق بودیــم. هرچنــد بــار 
نظــر  از  شــعب،  روی  ســنگینی 
فشــار و اســترس انســانی بــوده 
ــاید  ــامی، ش ــای اس ــه آق ــه گفت و ب
بانــک،  پزشــکی،  جامعــه  از  بعــد 
بســیار درگیــر و نزدیــک بــا مشــتری 
همیشــه  بنابرایــن  می کــرد،  کار 
داشــتند اســترس  همــکاران 
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تغییراتی در خود بدهند. البته بانک   های ما نیز غالبا 
صرف  بانِک  یک  و  هستند  مالی  گروه  یک  از  ناشی 
نیستند بلکه معموال کارگزاری،  بنک، لیزینگ، ارائه 
هلدینگ  یک  واقع  در  و  دارند  و...  بیمه   ای  خدمات 
کارکرد  در  نیز  باشد شعب  بهتر  مالی هستند. شاید 
آینده خود از شعبه عادی به هوشمند تبدیل شوند و 
به مثابه یک financial cafe مالی باشند؛ یعنی 
از  متنوع   تری  و خدمت  می   کند  پیدا  مشتری حضور 
آنچه در حال حاضر می   گیرد، دریافت می-کند. شاید 
نیز  و...  بیمه  ثروت،  بتوانند در حوزه مدیریت  شعب 
از  بیش  دارای  بانک   های  قطعا  کنند.  خدمت  ارائه 
1۰۰۰ شعبه، در آینده، ادامه رفتارشان به این شیوه، 
درست نیست و شاید تعداد شعب خود را کم و هزینه 
خود را مدیریت کنند اما در چند دهه آتی هنوز به 
فیزیکی که سردر  انسان   ها و شعبه  با  ارتباط  مفهوم 
است،  مهم  آنچه  بود.  خواهیم  نیازمند  باشد،  داشته 
اول تغییر سبک ارائه خدمت در داخل شعبه و افزودن 
خدماتی است که در شعب ما، االن قابل ارائه نیست و 
دوم ارائه خدمات مشورتی پویا و لزوم متفاوت شدن 
خدمت  ارائه  برای  شعبه  داخل  افراد  توانمندی   های 
مهم  چندان  تراکنش،  دیگر  شرایط،  این  در  است. 
نیست و آن را می   توان با ابزارهای دیجیتال جابه   جا 
کرد اما ارائه خدمت، گفت   وگو، مشورت و راهنمایی، 
بسیار ذی   قیمت و نیازمند حضور افراد مختلف است. 
قطعا بانک   ها، خصوصا بانک   هایی که تعداد شعب زیاد 
کمتر  مشتریان  رفتار  اساس  بر  را  تعداد  آن  دارند، 
داخل شعب  چیدمان  زیادی،  تا حد  و  کرد  خواهند 
موجود، چه از نظر سرویس   های ارائه   شده، چه از نظر 
دستگاه   ها و ابزارهای دیجیتال داخل آن و چه از نظر 
پیدا  تغییر  باید  آنها،  آموزش  و  انسانی  سرمایه   های 
کند. شاید بانک   ها، به   تدریج شعب خود را به محلی 
تبدیل کنند که یک کافه مالی باشد و افراد مطمئن 
کل  خدمات  بلکه  بانکی  خدمات  تنها  نه  که  شوند 

هلدینگ   های بانکی را در شعبه دریافت کنند.
 جناب چاوشی! پارسال مجلس، طرحی را در 
حوزه بانکداری مطرح کرد که در آن، کسب   وکار 
تعهدات   - تسهیالت   - سپرده  حد  در  بانک   ها 
کمیسیون  و  مجلس  پژوهش   های  مرکز  در 
اقتصادی محدود دیده شده بود. به نظر می   رسد 
مدلی  بیزینس  با  در مجلس،  رگوالتوری  فضای 
استفاده  آن  از  دنیا  در  پیشگام  بانک   های  که 
می کنند و حتی بانک   های ایرانی نیز به سمت آن 
رفته      اند، بسیار دور است. از طرف دیگر، در سال 
به  مردم  سرمایه   گذاری  که  افتاد  اتفاقاتی   ،99
سمت بازار سرمایه، طال، بیت   کوین، خودرو و...  
مدل  بیزینس  می رسد  نظر  به  کرد.  پیدا  تمایل 
سپرده   ها  قالب  در  نباشد  قادر  بانک   ها  سنتی 
و  منابع  وضعیت  مرور  با  کند.  فعالیت  منابع  و 
سپرده   ها، بفرمایید از منظر شما، خدمات نوین 
در آینده، چقدر می   تواند سبد درآمدی بانک   ها 
باید  را متاثر  کند؟ جریان درآمدی آنها چقدر 
تغییر نماید؟ چه میزان می   توانند مانند گذشته 

ادامه دهند؟
چاوشی: نوآوری در محصول، فرایند و مدل کسب   وکار 
که عمیق   تر از دیگر موارد است )و آنچه با عنوان تحول 
دیجیتال مطرح می   شود، عمال تحول یا تغییر بنیادین 
در مدل کسب   وکار است( در هر صنعت اعم از بانکی 
یا غیر آن، برای دوام و بقا ضروری است. عمال خدمات 
نوین به تغییرات تکنولوژی و تغییر در نیاز و فرهنگ 
استفاده مردم برمی   گردد و هر بانکی که از آن غفلت 
در  با مشکالت جدی  و  باخت  را خواهد  کند، عرصه 
این رابطه دو  بحث جریان درآمد مواجه می   شود. در 
یکی  می-کنم.  عرض  را  تحلیل  و  بحث  قابل  نکته 
موضوع خدمات نوین است که مشتریان به سمت بانک 
می   روند و عالقه   مند می   شوند با یک بانک، کار کنند 
چون فکر می   کنند راه   حل   هایی که ارائه می   دهد، همان    
موارد مطلوب است. بنابراین گرچه ممکن است به دلیل 
برای  آن  مستقیم  درآمد  و  موجود  کارمزدی  ساختار 
جذاب  امر،  ابتدای  در  نوین  محصوالت  ارائه  بانک   ها، 
نباشد اما نکته مهم این است که در بانک بتوانیم منابع 
را جذب کنیم و تسهیالتی را به بخش   های نیازمند به 
سرمایه در اقتصاد با وام   هایی که با بازگشت اعتباری 
اعطا می   کنیم، ارائه نماییم. بنابراین خدمات نوین، جزء 
را جذب  اگر مشتری  و  الینفک جذب مشتری است 
نکنیم، چگونه منابع به بانک بیاوریم و کسب   وکار اصلی 

تراکنش   ها، شبکه   های  انجام دهیم؟ مثال در بحث  را 
پرداخت، پایانه   ها، پوزها و سایر ابزارهای پرداخت    که از 
گذشته به عنوان پرداخت الکترونیکی مطرح شد، هر 
بانکی که از قبل موفق شده بود، وارد بازار شود و در 
دل مشتری، جایی باز کند و خدمات نوینی ارائه کند، 
بانک   ها در جذب مشتری  تالش کرد نسبت به سایر 
موفق باشد. در دورانی که بر اثر گردش ایام، اقتصاد، 
دچار نوسان می   شود، این بانک   ها، قوی   ترند و تاب   آوری 
یا پایداری آنها بیشتر است. فارغ از اینکه این خدمات 
نوین، به صورت مستقیم برای بانک   ها درآمدزایی دارد 
یا خیر، از منظر جذب مشتریان که مهم   ترین موضوع 
در نظام بانکی است و از نظر رضایت مشتری، بسیار 
موثر است و محصول جانبی    آن، شاید برای بانک   ها، 
جذاب   تر باشد. در هر حال، دوام و بقای هر سازمانی از 
جمله بانک   ها به عنوان یک سازمان خدمت   محور این 
است که همواره نوآوری داشته باشد. لطفا سوال دوم 

را مجددا بفرمایید.
شما  البته  بود.  نگهداشت سپرده   ها  درباره   
تسهیالت   - سپرده  اصلی  بیزینس  می   فرمایید 
می   توان  بیاید،  بانک  به  مشتری  وقتی  و  است 
بنده،  داد. سوال  ارائه  وی  به  هم  نوین  خدمات 
ارزیابی    شما از تغییر سبد سرمایه   گذاری مردم 
در سال 99 بود که بسیاری از وجوهات به سمت 

بازارهای دیگر، تمایل پیدا کرد.
و  سال  ابتدای  در  بورس  رونق  وجود  با  چاوشی: 
بازارهای موازی، باید عرض کنم پول در نظام بانکی 
است. پول در دست مردم، بسیار کاهش پیدا کرده و 
به پول الکترونیک تبدیل شده است. پول الکترونیک 
چه  در  اینکه  اما  دارد  وجود  بانک  یک  در  باالخره 
مردم  اگر  یعنی  است؛  مهم  بسیار  باشد،  سرفصلی 
سکه و طال بخرند، از یک زرگر به زرگر دیگر، منتقل 
به  ملت  بانک  از  مثال  می   کشد  که  کارتی  و  می   شود 
نمی   رود،  جایی  به  پول  می   رود؛  نوین  اقتصاد  بانک 
مرکزی،  بانک  اخیرا  که  و مسکوک  اسکناس  از  غیر 
محدودیت   هایی بر روی آن اعمال کرده است. اینکه 
آیا این پول، قابل اعطای تسهیالت است یا خیر، مهم 
است. پول   ها می   توانند در سرفصل جاری، پس   انداز یا 
اتفاقی  باشند.  بلندمدت  یا  کوتاه   مدت  قرض   الحسنه، 
سپرده   های  که  بود  این  داد  رخ  سال  ابتدای  در  که 
بلندمدت  تسهیالت  می   توان  آن  با  که  بلندمدت 
تسهیالت  اعطای  )گرچه  کرد.  پیدا  کاهش  داد، 
ما  کشور  در  که  است  مازادی  تکلیف  بلندمدت، 
بانک   ها  دنیا،  جای  همه  در  و  بانک   هاست  برعهده 
نه  گردش هستند  در  اعطای سرمایه  متولی  معموال 
وام   های بلندمدت پنج ساله و بیشتر( با این شرایط، 
به سمت سپرده   های  رفته   رفته  بلندمدت  سپرده   های 
ناپایدار مانند حساب جاری و کوتاه   مدت تمایل پیدا 
کرد که اینها، حساب   های کم   هزینه   زا هستند و موجب 
اما از  شد هزینه سود پرداختی بانک   ها، کاهش یابد 
سوی دیگر، ریسکی بر روی شبکه بانکی ایجاد کرد 
که ریسک عدم تطبیق یا عدم تطابق سررسیدهاست. 
منابعش  بدهد  بلندمدت  وام  بانک،  است  قرار  اگر 
افتاد  اتفاق  این  بلندمدت باشد. به هر حال  باید  هم 
از وسط سال، بورس دچار رکود شد و  اما متاسفانه 
سرمایه   های زیادی از دست رفت و بنابراین بسیاری 
بانک   ها  از بورس خارج شدند، به سمت  از مردم که 
آمدند. در پاییز، بیشترین خروج نقدینگی را از بازار 
سهام داشتیم. نکته این است که هرچند سهام خرید 
و فروش می   شود اما پول آن در بانک الف یا ب است. 
جاری  و  کوتاه   مدت  سپرده   های  از  پول   ها  هرحال  به 
اگر  پیدا کرد.  تمایل  بلندمدت  به سمت سپرده   های 
چینش و ترکیب سپرده   های بانک   ها را در نیمه اول 
و دوم سال مقایسه کنیم، نیمه اول سال، عمدتا به 
جاری  و  کوتاه   مدت  سپرده   های  زیاد،  چرخش  دلیل 
بلندمدت.  سپرده   های  سال،  دوم  نیمه  و  کرد  رشد 
مانند  جدیدی  محصوالت  مرکزی،  بانک  البته 
سپرده   های بلندمدت با نرخ 18 درصد دوساله و اجازه 
سال  دوم  نیمه  در  متعدد  سپرده   های  گواهی  انتشار 
را معرفی کرد که این موارد، منجر به تغییر ترکیب 
و  بانک   ها  منابع  درباره  بنابراین  شد.  بانک   ها  منابع 
کلیت آن، تفاوت خاصی ایجاد نشد هرچند رشد آن 
معنادار است اما چینش و ترکیب سپرده   های بانک   ها 
تغییر کرد و سپرده   های بلندمدت، به عنوان جایگزین 
محصوالت موازی مانند بازار سکه، ارز، طال و سهام، 

در حال تقویت است.

تمام   شده  هزینه  که  دارید  آماری  آیا   
در  چون  است؟  چقدر  ملت  بانک  برای  پول 
شهریورماه پیش   بینی می کردیم این هزینه برای 

انتهای سال، تا 12 درصد کاهش پیدا کند.
آخرین  در  ما،  پول  تمام   شده  قیمت  چاوشی: 
شما  پیش   بینی  است.  درصد   11 حدود  محاسبات، 
در  سپرده   ها،  تغییر  دلیل  به  است!  افتاده  اتفاق 
هزینه   های سایر بانک   ها، نیز کم   کم این اتفاق می   افتد. 
هرچند کاهشی بوده، اما مقدار کمی افزایشی خواهد 
بود با این حال، ما به هدف بودجه   ای   مان دست پیدا 

کردیم.
مدل  بیزینس  درباره  شما  اسالمی!  جناب   
سنتی بانک   ها چه نظری دارید؟ آیا فکر می   کنید 
کشورهای  از  بسیاری  مانند  مدل  بیزینس  این 
به  بانک   ها  نهایت  در  یا  کند  تغییر  باید  دیگر 
همین فعالیت   های خود در حوزه جذب سپرده و 
اعطای تسهیالت، محدود می   شوند؟ سوالی نیز 
درخصوص بیگ   تک   ها دارم که بعد از آن خواهم 

پرسید.
شرایط  بر  مبتنی  بانک   ها  کسب   وکار  قطعا  اسالمی: 
متغیر پیش   رو، تغییر خواهد کرد. آنچه به ذهن بنده 
مشتری  که  است  محلی  در  خدمات  ارائه  می   رسد، 
ابزارهای  یا  در شعب  ارائه خدمات  قبال  دارد.  انتظار 
بیگ   تک   ها  االن  می   افتاد.  اتفاق  بانک  خود  دیجیتال 
تغییر  را  زندگی مردم  پلتفرم   های دوطرفه، سبک  یا 
داده   اند و وقت و انرژی مردم داخل این مجموعه   هاست 

پرداخت  و  بانکی  ارائه خدمات  می   شود.  استفاده  که 
در محلی که مدنظر مشتری است و پلتفرم   هایی که 
مطرح و مورداستفاده هستند، بیش از پیش گسترش 
در  را  زیرساخت   ها  و  خودمان  باید  ما  یافت.  خواهد 
و  داخل  نظارتی  نهادهای  کنیم،  آماده  بانک،  داخل 
بیرون بانک را اقناع نماییم و سیستم   های سازمان   ها 
و روش   ها را با شرایط روز تطبیق دهیم تا بتوانیم در 
محلی که مشتری به ما نیاز دارد، خدمت ارائه کنیم. 
ممکن است این امر، داخل مجموعه   هایی که به مردم 
ارائه خدمت می   دهند و یا فروشگاه   های فیزیکی باشد 
اما حضور مردم در داخل شعب، مانند قدیم نخواهد 
بود و خدمتی که از ما می   خواهند اعم از خدمت ارائه 
تسهیالت، احراز هویت یا شبیه آن، در محلی است 

که مشتری به آن عالقه   مند است.
اپلیکیشن   ها  این سوپر  از  بعضی   مشتریان 
و بیگ   دیتاهایی که االن در ایران کار می   کنند، 
است.  بیشتر  کشور،  بانک   25  -  20 مجموع  از 
شما به جایگاه اینها در صنعت و اینکه می   توانند 
اشاره  دهند،  هل  عقب  به  را  بانک   ها  بیزینس 
کردید. به نظر می   رسد این بیگ   تک   ها که بعضا 
و  رستوران   داری  خرد،  تخصصی   شان،  حوزه 
گام  یک  نیز  ما  فین   تک   های  از  بوده،  آن  مانند 
پیش   بینی  را  چگونه  را  آینده  شما  باشند.  جلو 
می   کنید؟ اصال صنعت فین   تک ایران می   تواند به 
و  بیگ   تک      ها  این  داخل  در  باید  یا  برسد  اینها 

پلتفرم   های کشور حل شود؟

حداکثری  همکاری  شرایط  شرایط،  اسالمی: 
می   شود،  مطرح  که  موضوعاتی  بیشتر   است. 
CO-operation است و ما در دوران CO به سر 
آنچه  کنند.  همکاری  همدیگر  با  باید  همه  می   بریم. 
فراوانی  مشتریان،  تعداد  کرده،  متمایز  را  بیگ   تک   ها 
فناوری   هاست.  این  به  مشتریان  چسبندگی  و  آنها 
بیگ   تک   ها به گوشی افراد راه یافته، وقت و انرژی عامه 
انسان   ها را به خودشان جلب کرده و مبتنی بر همین 
موضوع، سبک زندگی را تغییر دادند. مردم و مخاطبان 
نیز راضی هستند که خدمات خود را از این مجموعه   ها 
دریافت کنند. اینکه این امر باعث می   شود بانک   ها به 
عقب بر   گردند یا فین   تک   ها آسیب ببینند، بنده چنین 
شکل  جدیدی  ترکیب  معتقدم  بلکه  ندارم  احساسی 
حجم  باید  خدمت،  ارائه  برای  بانک   ها  قبال  می   گیرد. 
تاسیس  را  متعددی  شعب  و  سرمایه   گذاری  زیادی، 
استخدام  انسانی  نیروی  زیادی  حجم  و  می کردند 
اگر  اکنون  کنند.  ارائه  خدمت،  بتوانند  تا  می   کردند 
بتوانند این ارائه خدمت را با کاهش یا تغییر چیدمان 
شعب، وسیع   تر از قبل به مردم ارائه کنند، چه اشکالی 
دارد؟ اگر ما بتوانیم خدمات بانکی را به افرادی که در 
داخل مجموعه   های مختلف و داخل بیگ   تک   ها حضور 
دارند، ارائه دهیم، چه ایرادی دارد؟ به نظرم این امر، 
به معنای عقب   گرد نیست بلکه به این معناست که ما 
بتوانیم تخصصی   تر رفتار کنیم و بر روی محصوالت و 
تجربه  و  کیفیت  آن  و  متمرکز شویم  خدمات جدید 
انتظار دارد،  کاربری که طرف مقابل و مخاطب از ما 
شرایط،  این  در  کنیم.  ارائه  بیگ   تک      ها  همراهی  با 
فین   تک   ها نیز باید نسبت خود را با بیگ   تک   ها، مشخص 
کنند. به نظر می   رسد این بازار، بازار چندگانه   ای خواهد 
شد که افراد مختلف باید در حوزه تخصصی خودشان 
متمرکز شوند. مجموعه   ای به هر دلیلی، حجم زیادی 
از مخاطبان و دانلود را دارد و توانسته به وقت، انرژی و 
سبک زندگی مجموعه   ای از مخاطبان ورود پیدا کند و 
مجموعه دیگری، خدمات بانکی مبتنی بر دانش، منابع 

و اعتماد مردم ارائه می   دهد.
نسل  در  فرزند شما  نمی   ترسید  یعنی شما   
و  می   کنم  باز  حساب  دیجی   کاال  در  بگوید  بعد، 
را  کارآفرین  بانک  اصال  و  می   گیرم  وام  آنجا  از 
کیلومتر   20 کارآفرین،  بانک  چون  نکند.  درک 
عقب   تر رفته و فقط کار بانکی را انجام می   دهد. 
پس شما معتقدید این نقش، درست است و باید 

جا بیفتد؟
تفکیک  هم  از  را  موضوع  دو  بدهید  اجازه  اسالمی: 
می   خواهند  بیگ   تک   ها  نمی   کنیم  احساس  ما  کنیم. 
جای بانک   ها بنشینند و االن هم جنس فعالیت این 
نیست که آنها جداگانه از بانک   ها، افتتاح حساب کنند 
بلکه محل افتتاح حساب جابه   جا می   شود. آنها هنوز 
بیگ   تک   ها  اگر  اتفاقا  بشوند.  بانک  نیستند،  حاضر 
آنها  می   شود.  متفاوت  رقابت،  شوند،  بانک  بخواهند 
این  و  بنشینند  خودشان  جایگاه  در  می   خواهند 
جایگاه، چسبندگی به الیه نهایی CC است. محل، 
عوض شده است. شاید سوال این باشد که فرزند من 
در  یا  کند  حساب  افتتاح  کارآفرین،  بانک  شعبه  در 
باز  با این حال، در نهایت،  اپلیکیشن محبوب؟  ده   ها 
بنابراین  بانک کارآفرین است.  افتتاح حساب در  هم 
این موضوعات را از هم تفکیک کنیم. نکته دوم اینکه 
این  به  فضا  االن  چیست؟  پلتفرم   ها  این  ارزشمندی 
سمت رفته که پلتفرم   ها، زیرساخت فناورانه می   دهند 
و از یک طرف، مخاطبان را جذب می   کنند و از طرف 
دیگر ارائه   دهندگان خدمات را. اینجا جایگاهی است 
که آنها به عنوان مرکزی که ارائه خدمات می   دهند، 
در  غیرتمرکزگرایانه،  فرایندهای  این  با  نشسته   اند. 
بیگ   تک   ها  این  منفعت   برندگان  حتی  آتی،  دهه   های 
االن  هستند.  خدمات  ارائه   دهندگان  و  مخاطبان  نیز 
پلتفرم   های موجود که خدمات تاکسی اینترنتی ارائه 
می   دهند و افرادی از آن استفاده می   کنند، جایگزین 
آژانس   ها شده   اند. از یک طرف سعی کرده   اند هزینه را 
کمتر و خدمت   رسانی را بهتر کنند و امنیت را ارتقا 
دهند و سایر خدماتی که شاهد هستیم و مخاطبان، 
دریافت   کنندگان،  چه  و  خدمات  ارائه   دهندگان  چه 
منافع  و  مالکیت  اگر  اکنون  می   کنند.  استقبال 
به  متعلق  اینکه  جای  به  نیز  پلتفرم  این  اصلی 
آیا  باشد،  خدمت  ارائه   دهندگان  و  استفاده   کنندگان 
از تزاحم   های منفعتی برطرف نمی   شود؟ در  بسیاری 
گام   های بعدی، بیگ   تک   ها باید نسبت خودشان را با 

مشخص  خدمات  ارائه   دهندگان  و  دریافت   کنندگان 
پلتفرم     به خاطر  بیگ   تک   ها، صرفا  ارزشمندی  کنند. 
مشتری  از  ناشی  بلکه  نیست  فناوری  حضور  و  آنها 
ارائه   دهندگان  بنابراین  است.  ناب  خدمات  ارائه  و 
باید  نیز  خدمات  دریافت   کنندگان  و  ناب  خدمات 
شوند.  منتفع  دوطرفه،  مجموعه   های  این  منفعت  در 
نسبت بین اینها مشخص می   کند که در آینده، چگونه 
همگی  که  گرفت  پیش  در  را  راه   حل   هایی  می   توان 

خوشحال باشند.
از  را  میزگرد، جمع   بندی   تان  پایان  در  لطفا   
سال  پیش   بینی  بر  تاکید  با  مطرح   شده،  نکات 

1400 ارائه فرمایید.
چاوشی: اگر بخواهیم برای سال آینده با آمار و ارقام 
پاندمی  متاسفانه  می   کنم  فکر  کنیم،  صحبت  مالی 
کرونا ادامه پیدا می   کند و حداقل چشم   انداز روشنی 
سال  در  که  دیگری  موضوع  است.  ابهام  در  و  ندارد 
انتخابات  است،  تاثیرگذار  کشور،  شرایط  بر  آینده 
داخل کشور است که باید دید چه جناحی و با چه 
جناحی،  هر  البته  آمد.  خواهد  کار  سر  بر  رویکردی 
سال  بودجه  روی  بر  انتخابات  خوِد  آثار  شود،  پیروز 
موثر  نکته  است.  موثر  آن،  پیش   بینی   های  و  آینده 
بعدی که در پیش   بینی   های آینده، تاثیرگذار است و 
ابهامات را زیادتر می   کند، برجام، تحریم   ها، گشایش 
است.  مالی  انتقال  و  نفت  فروش  امکان  اقتصاد،  در 
بسیاری  برای  امسال،  انتهای  در  موضوعات  همین 
برآورد   ،1399 سال  در  اما  است  مبهم  دوستان،  از 
کشور،  نقدینگی  سال،  انتهای  تا  که  است  این 
و  شرایط  همین  و  کند  پیدا  رشد  درصد   39 حدود 
پیش   بینی  آینده  برای سال  را  آن  از  بیشتر  مقداری 
می   کنیم. معموال وقتی بانک   ها قرار است بودجه   ریزی 
است.  آینده  سال  نقدینگی  رشد  آیتم،  اولین  کنند، 
پیش   بینی ما، حدود ۴۰ درصد رشد نقدینگی است. 
باال را  متاسفانه امسال کشور ما، تورم ۴5 درصد به 
تجربه کرد؛ گرچه طبق آمار و ارقام، این رقم، کاهشی 
از خوش   بینانه  را  تورم  نرخ  تحلیل   گران،  البته  است. 
تا 8۰ درصد، پیش   بینی کرده   اند.  از 2۰  بدبینانه،  تا 
امیدواریم ارقام رو به باال نباشد و نهایتا حدود 25 تا 
3۰ درصد باشد. نکته مهم، توازن سیاست   های پولی، 
مالی، ارزی و تجاری است که باید در چشم   انداز سال 
آینده، حتما مطرح و به آن دقت کنیم. در مجموع، 
امسال  که  است  اتفاقاتی  شبیه  چیزی  آینده،  سال 
جمله  از  است  بیشتر  آن  ابهامات  هرچند  داده؛  رخ 
انتخابات و نامشخص بودن وضعیت برجام. این موارد، 
موجب شده، چشم   انداز نسبتا مبهم نسبت به آینده 
و پیش   بینی   های دقیق داشته باشیم. آنچه برای ادامه 
کار، مهم است، داشتن یک چشم   انداز روشن است. اگر 
بانکی به سال  اتفاقات امسال را برای نظام  بخواهیم 
آینده تعمیم دهیم، می توان گفت کاهش هزینه   های 
سود پرداختی و افزایش درآمدها ادامه پیدا می   کند و 
با توجه به ساماندهی بانک   های کوچک نظامی که در 
بانک سپه ادغام شدند، نظم، ترتیب و انضباط مالی 
تداوم خواهد داشت و ان   شاءاهلل نظام بانکی، در ادامه 
موفقیت   های امسال خود، سال آینده نیز موفق خواهد 
بود. البته بنده اساسا خوش   بین هستم و ممکن است 
دوستان، نسبت به این خوش   بینی انتقاد داشته باشند 
سال  بانکی،  نظام  برای  آینده،  سال  می   کنم  فکر  اما 

خیلی خوبی خواهد بود. 
و  هستم  خوش   بین  بعد،  سال  به  نیز  بنده  اسالمی: 
همزمان  و  کشور  داخل  در  مدیریتی  تغییرات  اتفاقا 
بیرون آمدن از بحراِن نحوه مقابله با بحران کرونا را 
به فال نیک می   گیرم. بسیار مهم است که توانستیم 
که  بحرانی  برای  و  شویم  مسلط  خودمان  به  زودتر 
داشته  تمهیداتی  داده،  قرار  تحت   تاثیر  را  جهان  کل 
برای  منظر،  این  از  آینده  معتقدم سال  قطعا  باشیم. 
بانک   ها،  برای  بود.  خواهد  مناسبی  وضعیت  کشور، 
دیگر  منظر  از  وضعیت  این  فناوری،  حوزه  خصوصا 
برای  را  خود  تصمیم  ما،  کشور  چون  است  مناسب 
ارائه خدمات مختلف، مبتنی بر شرایط جدید گرفته و 
حتی پذیرفته، خدمات پایه نیز به صورت غیرحضوری 
و  بانک   ها  توفیق  بنابراین  شود.  ارائه  بانک   ها  توسط 
خصوصا مجموعه   های فناوری   های آنها، در سال آتی، 
توفیقات،  این  از  بتوانیم  امیدوارم  و  است  دوچندان 
بهره   مند شویم. در مجموع احساس می   کنم آمادگی 
الزم را در مجموعه   های مختلف داریم تا بتوانیم سال 

1۴۰۰ را به مراتب، بهتر از سال 1399 رقم بزنیم.

اســامی: قطعــا بانک هــای دارای بیــش 
از 1000 شــعبه، در آینــده، ادامــه 
ــت  ــیوه، درس ــن ش ــه ای ــان ب رفتارش
ــود  ــعب خ ــداد ش ــاید تع ــت و ش نیس
را کــم و هزینــه خــود را مدیریــت 
کننــد امــا در چنــد دهــه آتــی هنــوز به 
ــا انســان ها و شــعبه  ــاط ب ــوم ارتب مفه
ــد،  ــته باش ــردر داش ــه س ــی ک فیزیک
نیازمنــد خواهیــم بــود. آنچــه مهــم 
اســت، اول تغییــر ســبک ارائه خدمت 
ــی  در داخــل شــعبه و افــزودن خدمات
اســت کــه در شــعب مــا، االن قابــل 
ارائــه نیســت و دوم ارائــه خدمــات 
مشــورتی پویــا و لــزوم متفــاوت شــدن 
توانمندی هــای افــراد داخــل شــعبه 
ــن  ــت. در ای ــت اس ــه خدم ــرای ارائ ب
چنــدان  تراکنــش،  دیگــر  شــرایط، 
بــا  می تــوان  را  آن  و  نیســت  مهــم 
ــا  ــال جابه جــا کــرد ام ابزارهــای دیجیت
ارائــه خدمــت، گفت وگــو، مشــورت 
و  ذی قیمــت  بســیار  راهنمایــی،  و 
نیازمنــد حضــور افــراد مختلــف اســت


