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سالی که در انتهای آنیم به بسیاری از کسب و کارها 
آسیبی جدی وارد کرد و برخی کسب و کارها نیز از 
این تهدید فرصتی برای خود ایجاد کردند تا با ارایه 
یک سرویس کارآمد از این قضا به نفع خود استفاده 
کنند. در ایران قطعا ما می توانیم مدعی پایه گذاری 
نسل نوینی از رسانه های دیجیتال باشیم چرا که 
برنامه   اولین  روزهایی  چنین  در  پیش  سال  یک 
خود را با حضور مدیران ارشد بانکی چه به عنوان 
شنونده چه به عنوان مهمان برگزار کردیم و اکنون 
در آخرین برنامه امسال نیز که در با حضور معاون 
برگزار  عزیز  معمارنژاد  دکتر  اقصاد،  وزیر  محترم 
شد و از همینجا از ایشان تشکر ویژه می   کنم بر 
خود الزم دانستم نکاتی در خصوص یکسالی که 
 در کنار شما بودیم را به صورت خالصه بیان کنم. 
واقعیت این است که ما در رادیو عصر پرداخت در 
سالی که گذشت، سعی کردیم بازتابی از آنچه که در 
صنعت بانکی از دیدگاه صاحبنظران وجود داشت، 
را منعکس کنیم. در این مسیر، مدیران زیادی ما 
را همراهی کردند که در همین   جا، از تک   تک آنها 
تشکر می   کنم. شاید صحبت   هایی هم مطرح شده 
باشد که برخی دوستان دلخور شده باشند. البته 
اگر نگاه منصفانه   ای به سوابق ما داشته باشند، قطعا 
 تایید می   کنند اگر حرفی زده شده، از سر دلسوزی 

بوده است. 
آرشیو  یک  موجود،  وضعیت  در  حال،  هر  به 
به  واسطه  به  گذشته،  سال  یک  در  ارزشمند 
این  در  که  مدیرانی  تجربیات  اشتراک   گذاری 
مختلف  کانال   های  در  داشتند،  حضور  برنامه   ها 
عصر پرداخت وجود دارد و به طور قطع می   توانیم 
و  اقتصاد  موضوع  به  جوانب،  همه  از  بگوییم 
بانکداری دیجیتال در ایران در یک سال گذشته 
پرداخته   ایم. اگر کسی بخواهد به دنبال محتوای 
از  می   تواند  باشد،  حوزه   ها  این  در  ارزشمندی 
عصر  رادیو  در  یک   جا  صورت  به  که  دانش  این 
کند.  استفاده  راحتی  به  شده،  آرشیو   پرداخت 
تولید  حوزه  در  ما  جدید  برنامه های  به زودی 
با رویکرد خلق دانش، آن هم به صورت  محتوا، 
خالصه مدیریتی که توسط یک تیم خبره از نسل 
جوان تحصیل   کرده و فعال در حوزه بانکی تولید 

شده، در اختیار همگان قرار می   گیرد. 
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 ابالغ احراز هویت و خدمات پایه بانکی 
به صورت غیرحضوری؛ به زودی

در گفت و گو با معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان شد:

نقشه راه دیجیتال همه بانک ها 
تا اردیبهشت تهیه می شود

سرمقاله

عبداله افتاده
مدیرمسوول رادیو اینترنتی عصر پرداخت

آنچه بر ما گذشت
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فعالیت های  از  وسیعی  گستره  به  هوشمند  اقتصاد 
اقتصادی اشاره دارد که از دانش و اطالعات دیجیتال 
عوامل  سایر  در  تولید  کلیدی  عامل  یک  عنوان  به 
و  جدید  فرصت های  ایجاد  باعث  و  شده  بهره مند 
کارآیی هرچه بیشتر اقتصاد می شود تا بتوان خدمات 
متنوع، با کیفیت بهتر و قیمت مناسب تر، در اختیار 
مردم قرار داد. در این زمینه، طبیعی است بانک ها، 
توجه  کانون  مطلوب تر،  و  بهتر  خدمات  ارائه  برای 
از سهامداران،  اعم  قرار می گیرند و سه حوزه مردم 
و  کسب وکار  فرایندهای  کارمندان،  و  مشتریان 
فناوری به طور همزمان هدف گیری می شود تا منافع 
مناسب  بازدهی  یعنی  گردد؛  تامین  ذینفعان  تمام 
برای سهامداران، خدمات مطلوب، متنوع، کم هزینه 
و شخصی سازی شده برای مشتریان، محیط فعالیت و 

مزایای مناسب برای کارمندان.
دیجیتال،  تحول  بر  مبتنی  بانکداری  اکوسیستم  در 
از  استفاده  با  وی،  نیازهای  شناخت  و  مشتری 
استقرار  بر  ویژه ای  تاکید  اختیار،  در  کالن داده هاِی 
به  ویژه  نگاه  با  بانک ها  در  دیجیتال  بانکداری 
تقلیل  عملیاتی  هزینه های  کاهش  مشتری محوری، 
بر  درآمدی  منابع  افزایش  و  بازار  توسعه  خطاها، 
اساس مدل های نوین کسب وکار همراه با استفاده از 

نوآوری و تجاری سازی ایده هاست.
و  اقتصادی  امور  وزارت  خط مشی های  و  سیاست ها 
دارایی در نقش سیاست گذار از یک طرف و نماینده 
از  بانک های دولتی و خصوصی شده  سهام دولت در 
طرف دیگر، معطوف به آماده سازی شرایط، تسهیل و 
تسریع در گذار از مراحل تحول دیجیتالی در حوزه 
استقرار  نحوه  ارزیابی  و  پایش  و  سیاست ها  تدوین 
زیرمجموعه  بانک های  توسط  دیجیتال  بانکداری 

وزارت است. 
اردیبهشت ماه  در  ابالغیه ای  راستا،  همین  در 
و  بیمه  بانکی،  امور  معاونت  سوی  از   ،1398 سال 
شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به 
تمامی بانک های دولتی، ابالغ و در آن، بر این موارد 
تاکید شد: روند آینده بانکداری و تحول دیجیتالی، 
مسیر تحول و نسل های بانکداری دیجیتالی، بررسی 
اکوسیستم  و  دیجیتال  بانکداری  استقرار  تاثیرات 
موردتاکید  دیگر  محورهای  دیجیتال.  بانکداری 
سامانه های  توسعه  رویکرد  از:  عبارتند  ابالغیه  این 
تدوین  چارچوب  دیجیتال،  بانکداری  و  اطالعاتی 
الزامات  و  دیجیتال،  بانکداری  استقرار  راه  نقشه 
بهینه  استقرار  راستای  در  سیاستی  توصیه های  و 

بانکداری دیجیتال از منظر حاکمیتی و کسب وکار.
ابالغیه  این  از  سال  دو  حدود  که  اکنون  این رو،  از 
سلسله  از  آنالین  میزگرد  آخرین  در  می گذرد، 
دیجیتال  اقتصاد  و  بانکداری  تخصصی  نشست های 
سال  در  پرداخت  عصر  اینترنتی  رادیو  برنامه  در 
بانکداری دیجیتال« که  تا صد  با عنوان »صفر   ،99
بیمه  بانکی،  امور  معاون  معمارنژاد،  عباس  با حضور 
اقتصادی و دارایی  امور  و شرکت های دولتی وزارت 
در  دیجیتال،  بانکداری  وضعیت  آخرین  شد،  برگزار 
سالی که گذشت، موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
آنچه پیش روی شماست، مشروح این گفت وگوست. 

حامی این برنامه، بانک ایران  زمین است.
مختلف  جلسات  در  نیز  جنابعالی  حتما   
حرف های  دیجیتال،  تحول  مفهوم  درباره 

متاسفانه در کشور، هنوز  را شنید ه اید.  زیادی 
تعریف دقیق و مشخصی از این مفهوم نداریم. 
تحول  مفهوم  بفرمایید  سوال،  اولین  عنوان  به 
دیجیتال چیست و در بدنه وزارت اقتصاد به چه 

می اندیشید؟
از  واحدی  تعریف  می کنید  اشاره  اینکه  معمارنژاد: 
این است  نداریم، واقعیت  تحول دیجیتال در کشور 
نداریم.  نیز  بین المللی  سطح  در  واحدی  تعریف  که 
می کنند.  ارائه  متفاوتی  تعاریف  مختلف،  مشاوران 
اگر  است.  یکسان  تعاریف،  اکثر  عمق  و  کنه  البته 
این مفهوم را تعریف کنم، تحول دیجیتال،  بخواهم 
مجموعه ای از تحوالت عمیق در سازمان ها در حوزه 
است که  و مدل های کسب  وکار  فرایندها  فعالیت ها، 
ناشی  فرصت های  از  بتوانند  می دهد  اجازه  آنها  به 
این  در  و  کنند  استفاده  فناوری  ترویج  و  توسعه  از 
همین  به  اتفاقا  نمایند.  ارائه  بهتری  خدمات  راستا، 
دلیل که تلقی های متفاوت از مفهوم تحول دیجیتال 
وجود داشت، تالش کردیم سندی را تنظیم نماییم 
اقتصاد کار  با وزارت  بانک هایی که  که حداقل تمام 

نکته  درباره  نمایند.  دنبال  را  مفهوم  یک  می کنند، 
بهری  خانم  توسط  نیز  مقدمه  در  که  دیگری  مهم 
فناوری  مباحث  در  کنم  عرض  باید  شد،  ارائه 
 Process، یعنی   PPT مفهوم  با  اطالعات 
در  هستیم.  مواجه   Technology و   People
هرگونه تحولی باید این سه جنبه را موردتوجه قرار 
سهامداران  ذینفعان،  عنوان  به  مردم  یعنی  دهیم؛ 
وقتی  تکنولوژی ها.  و  فرایندها  خدمت گیرندگان،  یا 
صحبت از تحول دیجیتال می شود، بسیاری فقط به 
دنبال استفاده از فناوری های نوین می روند در حالی 
تحول  از  بخشی  فقط  امر،  این  و  است  اشتباه  که 
دیجیتال  است و بخش عمده ای از آن به اصالح و 
تحول در مدل های کسب وکار و فرایندها برمی گردد. 
اگر  دیجیتال،  تحول  در   ،PWC مطالعه  اساس  بر 
تا   5 بین  برویم،  فناوری  از  استفاده  سمت  به  فقط 
فرایندها و مهندسی  به سمت اصالح  اگر  7 درصد، 
اگر به سمت  تا 15 درصد و  مجدد برویم، بین 10 

و  برویم  کسب وکار  مدل های  کردن  به روز  و  اصالح 
تنظیم کنیم،  فناوری  از  استفاده  راستای  را در  آنها 

بین 15 تا 25 درصد کاهش خواهیم داشت.
 شما از طرف وزارت اقتصاد، سند بانکداری و 
تحول دیجیتال را به بانک های زیرمجموعه این 
وزارتخانه ابالغ کردید. در آن برهه این موضوع، 
مطرح شد که چرا وزارت اقتصاد، نسخه واحد 
خودش  زیرمجموعه  که  بانک هایی  همه  برای 
هستند، می پیچد و البته اینکه ورود وزارتخانه 
کار  اجرایی،  اقدامات  به  دولت  عنوان  به 
و  دادید  تغییر مسیر هم  البته  است.  اشتباهی 
به بانک ها اختیار داده شد که کار خودشان را 
اول، نقدهای  باز هم در مرحله  اما  دنبال کنند 
زیادی وارد شد. بفرمایید چرا ابتدا این تصمیم 
گرفته شد و بعد تغییر مسیر دادید و خودتان 

را از حوزه اجرا بیرون کشیدید؟
ما هیچ وقت قصد  است که  این  واقعیت  معمارنژاد: 
نداشتیم در حوزه اجرای تحول دیجیتال یا بانکداری 
که  سوالی  همان  دلیل  به  کنیم.  دخالت  دیجیتال 
مطرح کردید، از آنجا که مفاهیم متنوع و متعددی از 
تحول دیجیتال وجود دارد، برداشت ما این بود اگر 
نتوانیم مفهوم مشخصی را تعیین کنیم، ممکن است 
بانک ها هر کدام مفاهیم متعددی را مدنظر قرار دهند 
و به سمت خاص خودشان حرکت کنند. این اتفاق، در 
دهه 1380 حدود سال های 1383 یا 1384، زمانی 
بودیم،  اقتصاد  وزارت  در  کربنکینگ  دنبال  ما  که 
هرکس،  و  ندادیم  مشخصی  سند  ما  یعنی  داد؛  رخ 
بانکداری متمرکز را به گونه ای تعریف و به یک سمت 
حرکت کرد و واقعا چندین سال، شاید بیش از یک 
دهه با مشکل مواجه شدیم تا همگرایی ایجاد کنیم. 
آینده و  با عنوان »بانکداری  به همین دلیل سندی 
تحول دیجیتال« تنظیم کردیم. تمام تالش مان این 
بود که مفهوم، ابزارها، استراتژی ها و متدولوژی های 
آن را نزد خودمان داشته باشیم تا بانک ها با استفاده 
از این مفهوم مشترک، نقشه راه مناسبی برای تحول 
 100 از  بیش  امروز،  تا  ما  باشند.  داشته  دیجیتال 
جلسه با بانک ها برگزار کردیم و به هیچ وجه معنایش 
بپیچیم.  بانک ها  برای  واحد  ما نسخه  نبوده که  این 
هر بانک با توجه به اینکه به دنبال بانکداری شرکتی، 
خرد یا جامع است، مدل کسب وکارش فرق می کند. 
این طور نیست که همه بانک ها یک نقشه راه داشته 
باشند. همین االن که ما تقریبا آخر راه هستیم، هر 
یا  مانیفست  اساس  بر  را  مسیر خودش  واقعا  بانک، 
طی  کردیم،  ارائه  سند  آن  در  ما  که  متدولوژی ای 
امروز  وضعیت  گزارش  است  الزم  اگر  است.  کرده 

بانکداری دیجیتال را ارائه کنم.
بانک ها  امروز  وضعیت  بفرمایید  حتما.  بله   

در این حوزه چگونه است؟
معمارنژاد: ما برای تک تک بانک ها، کارگروه تشکیل 
کارگروه  در  که  خبره ای  افراد  از  یک سری  و  دادیم 
مثال  کردیم  تعیین  بودند،  وزارتخانه  دیجیتال  تحول 
دو سه بانک، هرکدام از این کارگروه ها را داشتند. ابتدا 
جلسات متعددی با هیات مدیره، مدیرعامل و معاونان 
بانک ها برگزار کردیم تا به برداشت مشترک از مفهوم 
تحول دیجیتال برسیم. سپس بانک ها را ترغیب کردیم 
البته با تاکید بر اینکه مشاور  تا مشاور جذب کنند؛ 
باید در کنار شما باشد نه اینکه کار بانک را انجام دهد. 

بنابراین سعی کردیم مدیران مرتبط و ذیربط، شامل 
مدیران فناوری اطالعات، مدیران برنامه ریزی و مدیران 
منابع انسانی را در این کارگروه ها داشته باشیم. امروز 
راه  نقشه  مفتخرم عرض کنم  از حدود دو سال  بعد 
چهار بانک، تایید و نهایی شده؛ یعنی بانک ملت، بانک 
ملی و بانک سپه و نیز بانک چهارم که بانک تجارت 
با  بانک ها،  سایر  دارد.  قرار  مراحل  آخرین  در  است، 
یکی دو جلسه دیگر تمام می شود؛ بانک مسکن یک 
جلسه، بانک صنعت و معدن دو جلسه، بانک توسعه 
صادرات دو جلسه و نیز بانک های صادرات، کشاورزی، 
توسعه تعاون و پست بانک همین طور. اخیرا حتی بانک 
رفاه اعالم کرده که چون این کار برای بانک ها دیگر 
انجام شده، به آنها نیز مشورت دهیم و آنها را ارزیابی 
اردیبهشت  تا  بانک ها  راه همه  نقشه  امیدوارم  کنیم. 
و  موجود  وضع  بانک ها،  تمام  اول  ما  شود.  تهیه 
حوزه  در  را  خود  بلوغ  سطح  بررسی،  را  آن  چرایی 
به  توجه  با  و سپس  اندازه گیری  دیجیتال،  بانکداری 
مدل کسب وکارشان، وضع مطلوب را تعیین کردند و 
تجزیه و تحلیل شکاف و سپس رسیدن به نقشه راه که 

شامل یک سری پروژه ها با زمان بندی مشخص، شرح 
خدمات اولیه مشخص و بودجه مشخص است، نهایی 
اجرا،  نداشتیم در حوزه  بنابراین هیچ وقت قصد  شد. 
در کار بانک ها، دخالت کنیم و اصال امکان و توانایی 
دخالت در اجرا نداریم. از آنجا که در حوزه بانکداری، 
سیاست گذار و نماینده سهام دولت و سهامدار عمده 

در بانک ها هستیم، این موضوع را پیگیری کردیم.
 به واسطه نیازمندی های فنی و زیرساختی 
رسیدن  برای  اطالعات  تبادل  آن،  از  مهم تر  و 
باید  سازمان ها  تمام  شعبه،  بدون  بانکداری  به 
خدمت  ارائه  به  اقدام  واحد،  زنجیره  یک  در 
این در حالی است که هنوز شاهد عدم  کنند. 
تبادل اطالعات در شبکه بین بانکی هستیم، چه 
برسد به حوزه های دیگر. چه اقداماتی باید در 
بانکداری  انجام شود؟ نقش دیتا در  این زمینه 
چارچوب  نبود  به  توجه  با  چیست؟  دیجیتال 
برنامه ای  آیا  مشخص حاکمیت داده  در کشور، 

برای رفع موانع در این بخش، وجود دارد؟
معمارنژاد: سوال بسیار مهمی مطرح کردید. مبنای 
به جای  یعنی  است؛  مشتری  دیجیتال، سفر  تحول 
 inside outside بانک ها  در  نگاه مان  اینکه 
 outside باید  اکنون  باشد،  بیرون  به  درون  از  یا 
شناخت  برای  باشد.  درون  به  بیرون  از  یا   inside
را  اینکه محصوالت مان  و  نیاز وی  و  تجربه مشتری 
داده  تحلیل  به  نیاز  کنیم،  شخصی سازی  یا  بومی 
دارد  اطالعات وجود  این  بانک،  هر  درون  در  داریم. 
که  بوده ایم  این  دنبال  به  نیز  دیجیتال  تحول  در  و 
گفته  دیتا،  فرایند  در  کنیم.  استفاده  دیتا  این  از 
می شود ابتدا داده داریم که باید به اطالعات و سپس 
در  شود.  تبدیل  هوشمندی  به  نهایت  در  و  دانش 
بپیماییم  را  مسیر  این  کردیم  سعی  بانک ها،  داخل 
که داده ها موردتوجه قرار گیرند و با استفاده از ابزار 
کنیم  طراحی  را  مصنوعی  هوش  بتوانیم  داده کاوی 
نماید.  شناسایی  خوبی  به  را  مشتریان  نیازهای  تا 
نکته ای که شما اشاره کردید، ما هنوز در آن نقص 
داریم و نظرتان، کامال درست است. اتحادیه اروپا یا 
بانک مرکزی اروپا، اولین سندی که در حوزه تحول 
بود  داده  حاکمیت  یا  تبادل  کرد،  تنظیم  دیجیتال 
که متاسفانه در داخل کشور نداریم. البته ما با بانک 
مرکزی، همکاری ای را شروع کردیم که بتوانیم این 
کار را انجام دهیم. حتما باید به این سمت برویم که 
سند مشخصی داشته باشیم. شاید اگر بانکداری باز 
مجبوریم  آنجا  در  کنیم،  پیگیری  کامل  طور  به  را 
حاکمیت داده را شکل دهیم و مسیر آن را مشخص 

کنیم.
جایگاه  پذیرش  که  است  این  واقعیت   
کاغذی  مستندات  حذف  الکترونیک،  استعالم 
معادل در افتتاح حساب یا درخواست دریافت 
دسته  تحویل  و  صدور  درخواست  و  تسهیالت 
احراز  نام  به  ماجرایی  گرفتار  همگی  چک، 
دوران  در  بانک ها  دغدغه  که  است  هویت 
کرونا شده است. این امر در وضعیتی است که 
با کمک همین  بازار سرمایه  در  اوایل سال،  ما 
و  بودیم  موفق  هویت  احراز  زمینه  در  بانک ها، 
از این ماجرا عبور کردیم. از دیدگاه حضرتعالی، 
به  بانکی  شبکه  در  هنوز  موضوع،  این  در  چرا 
در  باید  بانکی  رگوالتور  آیا  نرسیدیم؟  راه حل 
حوزه اجرا و چگونگی انجام احراز هویت، ورود 
عهده  به  تماما  مسوولیت،  وقتی  خیر؟  یا  کند 
بانک هاست، چرا باید دست بانک ها در استفاده 
از فناوری باز نباشد؟ نکته دیگر تبصره 3 ماده 
الحاقی   )14( ماده  اجرایی  نامه  »آیین  از   91
 1398 سال  مصوب  پولشویی  با  مبارزه  قانون 
نیز هست که مانع شده و نیازمند به روزرسانی 
است تا به اهداف اقتصاد دیجیتال برسیم. گویا 
در این زمینه، وزارت اقتصاد با ستاد ملی کرونا، 
اقداماتی انجام داده اند. آخرین وضعیت موجود 

به کجا رسیده است؟
کردید  اشاره  جنابعالی  که  همان طور  معمارنژاد: 
قانون  اجرایی  آیین نامه   91 ماده   3 تبصره  مطابق 
به  پایه  ارائه خدمات  با پولشویی آمده است:  مبارزه 
ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول )که بانک ها هم 
جزئی از آنها هستند( به صورت غیرحضوری ممنوع 
است. ما ابتدای امسال بعد از کرونا، به سمت اصالح 

 در گفت و گو با معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی 

وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان شد:

 نقشه راه دیجیتال همه بانک ها 
تا اردیبهشت تهیه می شود

ــم  ــود اگــر نتوانی ــن ب ــا ای برداشــت م
بانکــداری  از  را  مشــخصی  مفهــوم 
ممکــن  کنیــم،  تعییــن  دیجیتــال 
اســت بانک هــا هــر کــدام مفاهیــم 
متعــددی را مدنظــر قــرار دهنــد و 
بــه ســمت خــاص خودشــان حرکــت 
کننــد. ایــن اتفــاق، در دهــه 1380 
حــدود ســال های 1383 یــا 1384، 
کربنکینــگ  دنبــال  مــا  کــه  زمانــی 
در وزارت اقتصــاد بودیــم، رخ داد؛ 
یعنــی مــا ســند مشــخصی ندادیــم 
را  متمرکــز  بانکــداری  هرکــس،  و 
ــمت  ــک س ــه ی ــف و ب ــه ای تعری به گون
ــال،  ــن س ــا چندی ــرد و واقع ــت ک حرک
شــاید بیــش از یــک دهــه بــا مشــکل 
ــاد  ــی ایج ــا همگرای ــدیم ت ــه ش مواج
ســندی  دلیــل  همیــن  بــه  کنیــم. 
و  آینــده  »بانکــداری  عنــوان  بــا 
کردیــم تنظیــم  دیجیتــال«  تحــول 

ســال  دو  حــدود  از  بعــد  امــروز 
مفتخــرم عــرض کنــم نقشــه راه چهــار 
ــی  ــده؛ یعن ــی ش ــد و نهای ــک، تایی بان
بانــک ملــت، بانــک ملــی و بانــک ســپه 
و نیــز بانــک چهــارم کــه بانــک تجــارت 
قــرار  مراحــل  آخریــن  در  اســت، 
دو  یکــی  بــا  بانک هــا،  ســایر  دارد. 
ــک  ــود؛ بان ــام می ش ــر تم ــه دیگ جلس
ــت  ــک صنع ــه، بان ــک جلس ــکن ی مس
و معــدن دو جلســه، بانــک توســعه 
صــادرات دو جلســه و نیــز بانک هــای 
توســعه  کشــاورزی،  صــادرات، 
همین طــور.  پســت بانک  و  تعــاون 
اخیــرا حتــی بانــک رفــاه اعــام کــرده 
کــه چــون ایــن کار بــرای بانک هــا 
دیگــر انجــام شــده، بــه آنهــا نیــز 
مشــورت دهیــم و آنهــا را ارزیابــی 
کنیــم. امیــدوارم نقشــه راه همــه 
ــود ــه ش ــت تهی ــا اردیبهش ــا ت بانک ه

ابالغ احراز هویت و خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری؛ به زودی
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آن و فراهم کردن امکان غیرحضوری بودن خدمات 
ناهماهنگی هایی  متاسفانه  اما  کردیم  حرکت  پایه 
شد.  ایجاد  پولشویی  با  مبارزه  شورای  اعضای  بین 
رئیس  نهایت  در  شود،  تصویب  آنجا  هرچه  چون 
برداشت  تفاوت  که  کند  تایید  باید  نیز  قضائیه  قوه 
محرمیان،  آقای  و  بنده  پیش  وقت  ایجاد شد. چند 
دو نفری، خدمت معاون فناوری اطالعات قوه قضائیه 
رفتیم. خوشبختانه خود آنها هم اخیرا احراز هویت 
این  خوشبختانه  کرده اند.  راه اندازی  را  غیرحضوری 
ابالغ  زودی،  به  و  شده  تصویب  دولت  در  موضوع 
افتتاح حساب،  می شود و احراز هویت غیرحضوری، 
بر  البته  شد.  خواهد  انجام  و...  تسهیالت  پرداخت 
اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، دو مرحله تسهیالت 
به مردم داده شد. مرحله اول که حدود 22 میلیون 
اینکه  را دریافت کردند، بدون  این تسهیالت  خانوار 
یک خانواده، به بانک مراجعه کند، صورت گرفت و 
تسهیالت  سپس  بود.  الکترونیکی  صورت  به  کامال 
به  مراجعه  بدون  که  کردیم  تجربه  را  کسب وکار ها 
فقط  و  مهیاست  بستر  اکنون  بنابراین  بود.  بانک 
با  االن  که  داشتیم  پولشویی  با  مبارزه  قانون  منع 
ابزارهایی  و  مصنوعی  هوش  تکنولوژی ها،  به  توجه 
که احراز هویت را به صورت الکترونیکی امکان پذیر 
وجود  کار  این  راه  سر  بر  محدودیتی  هیچ  می کند، 
ندارد و خوشبختانه بانک ها هم به این سمت حرکت 

می کنند.
آیا  کلی  طور  به  معمارنژاد!  دکتر  جناب   
بانکداری باز، برای نظام بانکی، فرصت است یا 

تهدید؟
تحول  متوجه  که  بانک هایی  برای  معمارنژاد: 
دیجیتال شوند، فرصت است و آنهایی که به آن توجه 
نکنند، حتما در بازار رقابت، تهدید خواهد بود. وقتی 
صحبت از تحول دیجیتال می کنیم، معنایش صحبت 
فعال  بانک ها  اکوسیستم،  در  است.  اکوسیستم  از 
مایشاء نیستند و نقش همه جانبه را در این زنجیره 
وجود  هم  دیگری  ارکان  بلکه  نمی کنند  ایفا  ارزش 
نداریم  بیگ تک  کشور  در  ما  زمینه،  این  در  دارند. 
استفاده  با  فین تک ها  دارند.  حضور  فین تک ها  اما 
از  استفاده  با  و  باز  بانکداری  و  پلتفرمی  رویکرد  از 
قابلیت های  از  بهره مندی  و  برون سپاری  استراتژی 
خودشان  می توانند  اکوسیستم،  این  بازیگران  سایر 
به  اینجا  در  کنند.  تقویت  رقابت،  عرصه  این  در  را 
یک تقسیم بندی اشاره می کنم. شرکت های فین تک 
که بازیگران جدیدی در این عرصه هستند، می توان 
به  فین تک ها  اول  دسته  کرد:  تقسیم  دسته  دو  به 
بانک ها  عنوان شرکت های رقابتی هستند که رقیب 
می شوند. البته اسم نمی آورم اما شما می دانید. االن 
شده اند  بانک ها  رقیب  آمازون،  و  فیس بوک  گوگل، 
البته اینها بیگ تگ هستند اما ابتدا فین تک بوده اند و 
بعد تبدیل به بیگ تک شده اند. در جلسه ای در بانک 
مرکزی آلمان، بانک های بزرگ آلمان به بوندس بنک 
چرا  که  کردند  اعتراض  کشور  این  مرکزی  بانک  و 
کار  بانکداری  حوزه  در  بیگ تک ها  می دهید  اجازه 
 ،2030 یا   2025 سال  تا  می شود  پیش بینی  کنند. 
نخواهد  دنیا  در  بانکداری  نام مجوز  به  دیگر چیزی 
بود و همه می توانند این خدمات را ارائه کنند. دسته 
دوم فین تک ها به عنوان شرکت همکار هستند؛ یعنی 
آنها کار  با  و  نیستند  بانک ها  شرکت هایی که رقیب 
را پیش می برند. اگر ما دنبال بانکداری باز هستیم، 
باید حاکمیت داده  را موردتوجه قرار دهیم و سپس با 
استفاده از مفهوم بانکداری باز، بانک ها مشارکت سایر 
بازیگران در عرصه بانکداری دیجیتال را جلب کنند 
تا خدمات بهتری به مشتری ارائه نمایند و در بازار 

رقابت، پابرجا بمانند.
می کنم.  مطرح  سوالی  زمینه  همین  در   
ماجرا  این  در جریان جزییات  البته شاید شما 
نباشید. در بحث بانکداری باز، قرار است بانک 
به  عمال  که  کند  ایجاد  را  دیبا  سامانه  مرکزی، 
بانکداری  تراکنش های حوزه  نظارت، وسط  نام 
بارها شنیدیم که بدنه دولت بهتر  باز بنشیند. 
به  اینکه  حاال  شود.  خارج  اجرا  حوزه  از  است 
موضوعی  بگیریم،  قرار  اجرا  وسط  نظارت،  نام 
درست  معتقدند  کارشناسان  همه  که  است 
جزییات  جریان  در  جنابعالی  نمی دانم  نیست. 
اما نظرتان درباره  یا خیر،  این موضوع هستید 
اینکه دولت به نام نظارت یا به هر شکل، وسط 

موضوع  این  موافق  آیا  چیست؟  بنشیند،  اجرا 
هستید؟

یا  سنتی  بانکداری  از  صحبت  وقتی  معمارنژاد: 
ما  رگوالتور  و  رگولیشن  می کردیم،  غیردیجیتال 
باید به گونه ای عمل می کرد و حاال که بحث تحول 
این  است،  مطرح  دیجیتال  بانکداری  و  دیجیتال 
نقش  رگولیشن  و  رگوالتور  در  باید  دیجیتال  تحول 
زمان  نباید حتی  دهد.  نشان  را  و خودش  کند  ایفا 
که  دلیل  این  به  شاید  بنشینیم.  اجرا  جای  نظارت، 
هماهنگی کاملی بین بازیگران دیجیتال وجود ندارد، 
انجام دهد.  را  کارها  این  است  بانک مرکزی مجبور 
بنده معتقدم آنها اعتقادی به دخالت در اجرا ندارند 
اما شاید به دنبال این هستند بسترهایی فراهم کنند 
را  نظارت شان  بتوانند  آنها  هم  بستر،  این  در  که 
انجام دهند و هم بازیگران حوزه بانکداری دیجیتال 
خدمات شان را بهتر ارائه کنند. فکر می کنم آنها هم 
به دنبال اجرا نباشند یا اگر باشند، بنده، نکته شما را 

تایید می کنم که نباید باشند.
 متاسفانه ویروس منحوس کرونا حداقل در 
از سر  این زودی ها دست  به  ایران قرار نیست 
اتفاقاتی در حال رخ  دنیا  البته در  و  بردارد  ما 
دادن است که ان شاءاهلل این اتفاقات، سمت ما 

هم برسد.
می افتد  اتفاق  دارد  هم  ایران  در  البته  معمارنژاد: 

آقای افتاده!
برخی  که  باشیم  داشته  انصاف  باید  بله.   
اما  دارند  را  ما  وضعیت  هم  دیگر  کشورهای 

بیشتری داشته  ما، سرعت  اقدامات  امیدواریم 
باشد.

از  ناشی  مشکالت،  این  از  بخشی  واقعا  معمارنژاد: 
می توانستیم  و  نبودیم  تحریم  اگر  و  است  تحریم 
واکسن  تولید  برای  که  تجهیزاتی  و  ماشین آالت 
کووید 19 الزم داریم، از مبادی مختلف تهیه کنیم، 
به  را  برکت  واکسن  بودیم  قادر  همین روزها،  شاید 
این نکته هم  باید به  صورت عمومی استفاده کنیم. 

توجه داشته باشیم.
البته همان قسمت کوچکی که   بله. دقیقا! 
از واکسن برکت استفاده شد و پسر آقای وزیر 
بهداشت نیز واکسن زد، نتایجش را نفهمیدیم 
چه شد؟ مردم هم نتایج را می شنیدند، بد نبود.

می کنند.  اعالم  دارند  را  نتایج  البته  معمارنژاد: 
طی  موفقیت  با  را  انسانی  اول  فاز  برکت،  واکسن 
کرد و از هفته پیش، وارد فاز دوم انسانی شد. چون 

سه فاز در تست انسانی باید اتفاق بیفتد. فاز یک با 
موفقیت پشت سر گذاشته و قرار است فاز دوم و سوم 
فاز 3  تا آخر فروردین،  انجام دهند و  با همدیگر  را 
هم تمام شده باشد. البته پسر آقای وزیر، مربوط به 
واکسن بعدی بود که به رازی یا پاستور تعلق داشت. 

آنها هنوز در فاز اول هستند.
توان  به  ما  است.  خیر  که  ان شاءاهلل   
دانشمندان ایرانی شکی نداریم و دانش خوبی 
در این حوزه داریم. امیدواریم سریع تر به خاطر 
این مشکالت حل  و مردم هم که شده،  کشور 

شود.
ایران،  در  ما  افتاده! شما می دانید  آقای  معمارنژاد: 

100 سال است واکسن تولید می کنیم؟
 خیر در این حوزه اطالعات زیادی ندارم. 

می ساختیم  واکسن  ما  که  زمانی  واقعا  معمارنژاد: 
واکسن سازی  که  نداشته  وجود  آسیایی  کشور  هیچ 
این  در  تجربه  و  دانش  این قدر  یعنی  باشد؛  داشته 
را  همه  تحریم ها  بحث  متاسفانه  اما  داریم  حوزه 
گرفتار کرده است. عذرخواهی می کنم از بحث خارج 

شدیم!
تهدیدها  این  امیدواریم  می کنم.  خواهش   
به فرصت تبدیل شود و بتوانیم از آن استفاده 
باعث  کرونا  به سواالت.  برگردیم  کنیم.  بهتری 
صنایع  از  بسیاری  در  کسب وکار  مدل  شد 
باالخره  تغییر کند.  و  کشور، دچار تحول شود 
این بحران، در وضعیت فعلی وجود دارد. برای 
مدیریت آن، چه اقداماتی انجام داده اید و قرار 
شود  انجام  آینده  سال  در  اقداماتی  چه  است 
تا تبعات آن برای کسب وکارها خصوصا شبکه 

بانکی کمتر شود؟
نظام  شهدای  از  می دانم  الزم  ابتدا  معمارنژاد: 
و  کنم  یاد   19 کووید  اثر  بر  خدمت،  راه  در  بانکی 
به خانواده های آنها تسلیت بگویم. ما حدود 20 نفر 
مردم  به  خدمت  راه  در  را  بانکی  نظام  همکاران  از 
حتما  بانک ها  دادیم.  دست  از  کرونایی  شرایط  در 
بعدی  نکته  قرار دهند.  را موردتوجه  این شهدا  باید 
اینکه بسیاری از کسب وکارها، تحت تاثیر کووید قرار 
گرفتند. بنده در حال حاضر در حال ترجمه کتابی 
با عنوان مدل های کسب وکار بانکی بعد از کووید 19 
هستم و اینکه بعد از آن، چه شرایطی پیش خواهد 
آمد. ما در این زمینه در کشور، ابتدا به سمت کاهش 
غیرحضوری  خدمات  گسترش  و  حضوری  خدمات 
حرکت کردیم. امروز متوسط تراکنش های حضوری 
کرده  پیدا  کاهش   8 حدود  به  درصد   18 حدود  از 
است؛ یعنی تراکنش های غیرحضوری، حدود 90 تا 
92 درصد تراکنش ها را به خود اختصاص می دهند 
و حداکثر فقط 8 تا 10 درصد تراکنش ها به صورت 
دنبال  به  همه  کرونا،  ابتدای  در  است.  حضوری 
خورد.  مشکل  به  که  بودند  هویت  احراز  ساماندهی 
البته مسیر دیگری برای آن پیدا کردند که مباحث 
مربوط به موبایل، امضای الکترونیک و... از آن جمله 
است. در همین اثنا، تسهیالت غیرقضاوتی با عنوان 
این  از  که  راه اندازی شد  ملت  بانک  توسط  فرابانک 
طریق، احراز هویت کامال غیرحضوری اتفاق می افتاد، 
و  می شد  داده  غیرحضوری  هم  مدارک  و  اسناد 
و  اعتبارسنجی، غیرحضوری صورت می گرفت  حتی 
مشتریان فقط برای امضای قرارداد مراجعه می کردند. 
وارد  به مشتریان  پرداخت تسهیالت  به حوزه  وقتی 
برای  و  شد  الکترونیکی  هم  قرارداد  دیگر  شدیم، 
امضای آن هم الزم نبود مشتریان به بانک ها مراجعه 
کنند. در حال حاضر، تسهیالتی که همه بانک ها در 

گوشی های  از  استفاده  با  کرد ه  اند،  ارائه  کرونا  حوزه 
همین  با  و  نشده  امضا  قرادادی  و  بوده  هوشمند 
در  است.  شده  انجام  کار  این  الکترونیک،  ابزارهای 
موضوع  یکی  دهیم:  انجام  کار  دو  باید  حاضر  حال 
و  دریافت  برای  مردم  چون  بانک هاست.  در  وثایق 
پرداخت، کمتر به بانک ها مراجعه می کنند اما برای 
اینکه  خاطر  به  کنند  مراجعه  مجبورند  تسهیالت، 
نشده  کامل  الکترونیک  امضای  زیرساخت های  هنوز 
است. اولین امضای الکترونیک در کشور، سال 1383 
با حضور آقای دکتر دژپسند که آن زمان معاون امور 
بازرگانی و بنده نیز مدیرکل بودم، در کشور راه اندازی 
در  ما  را سال 1383،  CA کشور  اولین  یعنی  شد؛ 
وزارت بازرگانی آن زمان راه اندازی کردیم. االن هم 
تنها road CA کشور، همان سیستم است که در 
حال فعالیت است و استفاده از آن باید گسترش یابد. 
الکترونیکی  حال  در  برات  و  سفته  وثایق،  بحث  در 
ملی،  بانک  برای  سفته  اول،  مرحله  در  است.  شدن 
ملی  بانک  سفته،  فروشنده  و چون  الکترونیکی شد 
بود و با خزانه و سازمان مالیاتی ارتباط داشت، این 
بانک، سفته ها را به صورت الکترونیکی ارائه می دهد. 
چهارشنبه هفته قبل نیز جلسه ای داشتیم که سایر 
الکترونیکی  برات  و  سفته  از  بتوانند  هم  بانک ها 
استفاده کنند. این موضوع، کمک می کند که ما این 
ببریم که  نوعی جلو  به  نیز  از کووید  بعد  را  شرایط 

حتی نیاز به حضور مردم در این بانک ها نباشد.
زمینه  در  کردید.  اشاره  درستی  نکته  به   
سفته و امضای دیجیتال یا CA حتما در جریان 

بانکی  شبکه  به  نامه ای  مرکزی،  بانک  هستید 
بانکی حق ندارد به سمت  ارسال کرد که هیچ 
مرکزی  بانک   CA از  باید  و  برود  صمت   CA
می دهد،  ارائه  انفورماتیک  خدمات  شرکت  که 
از  ابالغیه ای  آن،  از  بعد  البته  کند.  استفاده 
شد  صادر  مجازی  فضای  عالی  شورای  سمت 
چنین  ندارد  حق  مرکزی  بانک  اینکه  بر  مبنی 
کند  ارسال  بانکی  شبکه  به  را  بخشنامه ای 
موجود   CA از  استفاده  به  مختار  بانک ها  و 
خاطر  به  بانکی  نظام  مدیران  اما  هستند، 
که  بانکی  مدیران  انتخاب  و  انتصابات  مراحل 
وجود  با  است،  آن دخیل  در  هم  مرکزی  بانک 
صمت  وزارت  سمت  به  احتماال  بخشنامه،  این 
نروند. این اختالف نظرات از کجا ناشی می شود؟ 
و  است  دولت  از  بخشی  مرکزی،  بانک  باالخره 

وزارت صمت هم بخش دیگری از دولت. 

اختالف نظر  این  جالب است عرض کنم  معمارنژاد: 
از سال 1383 تا کنون وجود دارد؛ یعنی 16 سال! 
بانک مرکزی به تازگی امضای دیجیتال را راه اندازی 
کرده و هر فرد هم نباید بیش از یک امضای دیجیتال 
داشته باشد. در این رابطه، بحث ما و سایر بانک ها با 
بانک مرکزی این بوده که تا امروز هرکس از وزارت 
در  باید  امضا  این  گرفته،  الکترونیک  امضای  صمت، 
نظام بانکی نیز قابل استفاده باشد. حاال CA بانک 
مرکزی، باید خودش با CA وزارت صمت، مذاکره و 
تبادل دیتا کند که فکر می کنم این موضوع، پذیرفته 
شده است. آنهایی که جدیدا قرار است امضا بگیرند، 
را  آن  بانکی  نظام  یا  مرکزی  بانک  در  اینکه  امکان 

انجام دهند، عملیاتی خواهد شد.
از جلسات هیات   رئیس جمهوری در یکی 
ویژه  تاکید  دیجیتال  تحول  موضوع  به  دولت 
مناسبی  فرصت  می رسد  نظر  به  که  داشتند 
است تا بانک ها نیز در راستای دیجیتالی شدن 
از فضای باز موجود در این زمینه استفاده کنند. 
در این حوزه، چه اقداماتی انجام داده اید و برای 
حوزه  در  مشخصی  برنامه ریزی  بانکی،  نظام 
شده  انجام  دولت  سوی  از  دیجیتال  بانکداری 

یا خیر؟
معمارنژاد: همان گونه که قبال توضیح دادم، حدود 
دو سال است که موضوع تحول دیجیتال را در نظام 
راه  نقشه  بانک،   13 اکنون  و  بردیم  پیش  بانکداری 
بیش  تعداد،  این  که  می کنند  تنظیم  ما  با  را  خود 
از بانک های ملی،  از 80 درصد نظام بانکی هستند. 
تجارت، سپه، ملت و صادرات گرفته تا صنعت ومعدن، 
با  که  و...  کشاورزی  تعاون،  توسعه  صادرات،  توسعه 
و  تنظیم  را  راه  نقشه  بانک،  سه  می کنند،  کار  ما 
بانک ها  سایر  راه  نقشه  و  کردند  شروع  را  پروژه ها 
رابطه،  این  در  است.  آماده  اردیبهشت،  آخر  تا  نیز 
ما مستندی را از نقشه راه تمام این بانک ها تا آخر 
خردادماه، ارائه خواهیم داد که تالش همکاران ما در 
نظام بانکی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ثبت شود. 
شروع  دیجیتال  تحول  عرصه  در  پروژه ها  بنابراین 
شده و مصوبه اخیر که از دولت، شورای عالی مبارزه 
احراز  تا  کرد ه ایم  دریافت  قضائیه  قوه  و  پولشویی  با 
هویت و خدمات پایه را به صورت غیرحضوری انجام 
کشور  در  دیجیتال  بانکداری  می کند  کمک  دهیم، 

گسترش یابد.
محدود  وقت  به  توجه  با  دکتر!  آقای   
مطرح  سریع تر  را  بعدی  سواالت  جنابعالی، 
می کنم. همان طور که شنیدید در عصر پرداخت، 
دوره  آموزشی را برای اقتصاد دیجیتال در سال 
آینده خواهیم داشت. مستحضر هستید چالش 
در  ایرانی  بانک های  در  انسانی  منابع  اصلی 
است.  جدی  و  مشهود  دیجیتال،  تحول  حوزه 
فکر می کنید نقش آموزش برای کارکنان نظام 

بانکی در این حوزه، تا چه حد، جدی است؟
این  سازمان ها  در  ما  اشتباهات  از  یکی  معمارنژاد: 
دیجیتال،  از  صحبت  وقتی  می کنیم  فکر  که  است 
فقط  می شود،  اطالعات  فناوری  و  دیجیتال  تحول 
فناوری اطالعات کار می کنند،  کسانی که در حوزه 
بخش،  مهم ترین  که  حالی  در  هستند  ذی مدخل 
تغییری  باید  حتما  بنابراین  بانک هاست.  کسب وکار 
مدیره،  هیات  اعضای  مدیران،  فکری  پارادایم  در 
هیات عامل، کارکنان بانک ها و تمام ارکان سازمان 
نقشه  همین  در  اتقاقا  باشیم.  داشته  حوزه  این  در 
منابع  بانک ها، ذکر شده حوزه  برای  تنظیم شده  راه 
منابع  توانمندسازی  به  مربوط  پروژه های  و  انسانی 
باید  دیجیتالی  خدمات  ارائه  برای  بانک ها  انسانی 
استراتژی  دیگر،  عبارت  به  گیرد؛  قرار  موردتوجه 
پیدا کند. یکی  تغییر  باید  نیز  بانک ها  انسانی  منابع 
ما  است.  آموزش  به  مربوط  مباحث  موارد،  این  از 
که  دانشگاهی  آموزش  یکی  داریم:  آموزش  نوع  دو 
مدرک لیسانس، فوق لیسانس و دکتری اخذ می شود 
 Learning و یک سری آموزش حین انجام کار یا
By Doing و آموزش های فنی - حرفه ای که باید 
انجام شود. بنده کامال نکته شما را تایید می کنم و 
معنوی  زمینه، حمایت  این  در  آموزشی  از هر دوره 
خواهیم کرد و تالش می کنیم این آموزش ها هرچه 

بهتر گسترش پیدا کند.
حمایت  فرمودید  که  همان طور  امیدواریم   
معنوی شما را در کنار خودمان داشته باشیم. ما 

کرونــا،  از  بعــد  امســال  ابتــدای  مــا 
امــکان  کــردن  فراهــم  ســمت  بــه 
غیرحضــوری بــودن خدمــات پایــه حرکت 
کردیــم امــا متاســفانه ناهماهنگی هایــی 
بــا  مبــارزه  شــورای  اعضــای  بیــن 
پولشــویی ایجــاد شــد. چــون هرچــه آنجا 
تصویــب شــود، در نهایــت رئیــس قــوه 
قضائیــه نیــز بایــد تاییــد کند کــه تفاوت 
برداشــت ایجــاد شــد. چنــد وقــت پیش 
نفــری،  دو  محرمیــان،  آقــای  و  بنــده 
ــوه  ــات ق ــاوری اطاع ــاون فن ــت مع خدم
قضائیــه رفتیــم. خوشــبختانه خــود آنهــا 
هــم اخیــرا احــراز هویــت غیرحضــوری 
خوشــبختانه  کرده انــد.  راه انــدازی  را 
تصویــب  دولــت  در  موضــوع  ایــن 
می شــود ابــاغ  زودی،  بــه  و  شــده 

ــور  ــد در رگوالت ــال بای ــول دیجیت تح
و  کنــد  ایفــا  نقــش  رگولیشــن  و 
نبایــد  دهــد.  نشــان  را  خــودش 
اجــرا  جــای  نظــارت،  زمــان  حتــی 
بنشــینیم. شــاید بــه ایــن دلیــل کــه 
بازیگــران  بیــن  هماهنگــی کاملــی 
بانــک  نــدارد،  وجــود  دیجیتــال 
مرکــزی مجبــور اســت ایــن کارهــا 
معتقــدم  بنــده  دهــد.  انجــام  را 
ــرا  ــت در اج ــه دخال ــادی ب ــا اعتق آنه
ــن  ــال ای ــه دنب ــاید ب ــا ش ــد ام ندارن
ــد  ــم کنن ــترهایی فراه ــتند بس هس
کــه در ایــن بســتر، هــم آنهــا بتوانند 
ــم  ــد و ه ــام دهن ــان را انج نظارت ش
بازیگــران حــوزه بانکــداری دیجیتــال 
خدمات شــان را بهتــر ارائــه کننــد

یکی از مباحث بنیادین تحول دیجیتال در بانک ها و موسسات مالی که 
نیروی  توانمندسازی  می شود،  اقتصاد  شدن  دیجیتالی  به  منجر  نهایتا 
انسانی به عنوان یکی از ارکان اصلی تحول دیجیتال در سازمان هاست.. 
در این راه، یکی از بهترین رویکردها، انتقال بی واسطه تجربیات سازمان ها، 
طریق  از  دیجیتال  تحول  حوزه  در  پیشرو  شرکت های  و  دانشگاه ها 
دیجیتال،  اقتصاد  درس گفتارهای  بود.  خواهد  نوآور  آموزشی  دوره های 
برنامه ای است که به مدیریت آقای مهندس ناصر حکیمی، در تاریخ 25 
تا 27 اردیبهشت ماه 1400، مقارن با هفته ارتباطات برگزار خواهد شد. 
دبیر علمی این رویداد، پروفسور کارستن بارچ از مدرسه اقتصاد مونیخ 

در  را  ایشان  و...  میالن  پلی تکنیک  اکسنچر،  از  سخنرانانی  و  هستند 
برگزاری این رویداد سه روزه، همراهی می کنند. جهاد دانشگاهی تهران به 
عنوان نهاد علمی برگزارکننده، برای شرکت کنندگان در این رویداد معتبر، 
مدرک معتبر صادر می کند. این رویداد معتبر، توسط رسانه دیجیتال عصر 
پرداخت برگزار می شود. عصر پرداخت، جهاد دانشگاهی تهران و شرکت 
DB&P از تمام فعاالن حوزه اقتصاد دیجیتال دعوت می کنند تا با حضور 
در این رویداد و تعامل با مباحثی که در قالب درس گفتارهایی با ترجمه 
همزمان عرضه می شود، از اراده ای که در جهت تحول حوزه آموزش اقتصاد 

دیجیتال وجود دارد، حمایت کنند.
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هم سعی می کنیم درس گفتارها به صورت عینی 
باشد و آنچه با استفاده از منابع دست اول روز 
آن  اساتید  واسطه  به  می شود،  انجام  اروپا  در 
منتقل  کنیم.  کشور  به  را  دقیقی  دانش  حوزه، 
فناوری  معاون  اینالویی،  آقای  قسمت،  این  در 
اطالعات بانک ایران زمین را روی خط داریم که 
و  بله  با  تا جنابعالی  است  مدنظرشان  سواالتی 
خیر پاسخ دهید. البته از ایشان قول گرفته ایم 

سواالت سخت نپرسند!
و  دانشگاهیم  معلم  خودمان  ما  البته  معمارنژاد: 
شما  بدهیم.  جواب  سخت  سواالت  به  چطور  بلدیم 

نگران نباشید!
اینالویی: در مهارت جنابعالی در پاسخ به سواالت، 
شک ندارم. سواالت بنده، از جنس سواالتی است که 
رگوالتور باید جواب دهد نه از جنس اجرا. بنابراین 
می شود.  مربوط  شما  مسوولیت  حوزه  به  کامال 
نقشه  در  و  رگوالتور  نظر  از  آیا  اینکه  سوال  اولین 
راه،  مشخص است اهلیت فین تک را چه کسی باید 
تعیین کند؟ یعنی آنجایی که شما رگوالتوری انجام 
می دهید، مشخص است چه کسی می گوید فین تک، 

این اهلیت را دارد که این خدمات را اجرا کند؟
حوزه  در  رگوالتور  نیستیم!  رگوالتور  ما  معمارنژاد: 
بانکداری، بانک مرکزی است. در بحث های کاری سه 
اجرایی.  و  رگوالتوری  سیاست گذاری،  داریم:  سطح 
ما بیشتر در سطح سیاست گذاری هستیم. اصلی که 
از  بانک ها  که  است  این  دادیم  قرار  راه  نقشه  در  ما 
خدماتی که فین تک ها می توانند ارائه کنند، استفاده 
فین تک ها  که  کاری  همان  خودشان  و  نمایند 

می توانند انجام دهند، انجام ندهند.
اینالویی: در الیه سیاست گذاری، آیا به این موضوع 
قائل هستید که فین تک باید اهلیت داشته باشد یا 

اینکه در اجرا باید به بانک واگذار کنند؟
فعالیت  مجوز  بدون  فین تک ها،  مگر  معمارنژاد: 

می کنند؟
اینالویی: در حال حاضر، مجوزی دارند؟

یا  بیمه  حوزه  در  که  فین تک  هایی  آیا  معمارنژاد: 
کار  مجوز  بدون  هستند،  فعال  بیمیتو  مانند  بانک 

می کنند؟
ایجاد  فین تک  من  کنید  فرض  ببینید  اینالویی: 
کرده ام. از کجا باید مجوز بگیرم؟ واقعیت این است 
اکوسیستم  به  شما  چون  دارد.  وجود  خالء  این  که 
است  این  منظورم  کردید،  اشاره  دیجیتال  بانکداری 
در  می رود  انتظار  و  است  خالی  واقعا  آن،  جای  که 

سیاست ها به آن توجه شود.
طریق  از  را  نکته  این  متشکرم.  بسیار  معمارنژاد: 
همکاران پیگیری می کنم و اگر الزم شد، شفاف سازی 
می شود. مثال در حوزه بیمه، چون عضو شورای عالی 
الکترونیکی  کارگزاری  به  آنجا  در  هستم،  نیز  بیمه 
مجوز دادیم و از دو هفته پیش، فین تک هایی که در 
حوزه بیمه فعال بودند، مجوز کارگزاری الکترونیکی 
مجوز،  با  حاضر  حال  در  و  کردند  دریافت  را  بیمه 

کارشان را انجام می دهند.
اینالویی: اگر یک فین تک بخواهد هم خدمات بانکی 
و هم خدمات بیمه ای ارائه کند، باید از دو نهاد، مجوز 

بگیرد؟
باید شفاف شود.  موضوع  این  البته  بله.  معمارنژاد: 

شما درست می فرمایید.
خودتان  که  همان طور  اینکه  دوم  سوال  اینالویی: 
پلتفرمی  بانکداری  دیجیتال،  بانکداری  فرمودید  نیز 
است. در سواالت خانم بهری هم مطرح شد که فقط، 
خدمات بانکی نیست و خدمات سایر پلتفرم هایی که 
بیرون از نظام بانکی نیز قرار دارند، مهم است. درباره 
بانک های  از  نقشه راه هم فرمودید در تعداد زیادی 
دولتی آماده شده و احتماال کم کم وارد اجرا می شوند. 

زمان بندی  برنامه   حاکمیتی،  سازمان های  برای  آیا 
وجود دارد؟ چون ما در سیستم بانکداری دیجیتال 
منتظریم ببینیم سرویس هایی که توسط پلتفرم های 
غیربانکی ارائه می شود، چه زمانی آماده است که به 
سیستم  های بیرونی مانند فین تک ها ارائه شود؟ آیا 
برنامه ای برای آن لحاظ شده یا اینکه این نقشه راه، 

فقط برای سیستم بانکی است؟
وزارت  مستحضرید  که  همان طور  معمارنژاد: 
ارتباطات و فناوری اطالعات با همکاری مرکز فضای 
دیجیتال  اقتصاد  و  هوشمند  اقتصاد  برنامه  مجازی، 
که  آنهاست  وظیفه  قطعا  و  کردند  تنظیم  را  کشور 
این هماهنگی را بین ارکان مختلف این اکوسیستم 
را  همکاری هایی  هم  ما  البته  دهند.  قرار  موردتوجه 
اشاره  دقیقی  نکته  به  شما  داشتیم.  دوستان  این  با 
را  خدمات مان  مثال  نتوانیم  اگر  باالخره  کردید. 
دریافت  درستی  به  نهادها،  سایر  یا  احوال  ثبت  از 
ارائه  الکترونیک  خدمات  می  توانیم  چگونه  کنیم، 
دهیم؟ این موضوع، در نقشه راه ما دیده شده است. 
به  موظف  بانک  یا  اقتصاد  وزارت  عنوان  به  ما  البته 
تامین زیرساخت ها و بسترها نیستیم اما نکات را به 
نهادهایی که باید این خدمات را آماده کنند، اعالم و 
درخواست کردیم که آنها نیز در همین فرصتی که ما 
در حال پیاده سازی پروژه ها هستیم، این بسترها را 

برای تبادل داده و خدمات انجام دهند.
افتاده  آقای  و  جنابعالی  صحبت های  در  اینالویی: 
دیجیتال،  بانکداری  سیستم  شد.  اشاره  دیبا  به 
متمرکز  سیستم های  از  مستحضرید،  که  همان  گونه 
می کند.  حرکت  غیرمتمرکز  سیستم های  سمت  به 
اینکه  جای  به  که  است  این  بیانگر  فین تک،  حضور 
سرویس  دیگری  کسان  بدهد،  سرویس  بانک، 
می دهند و بانک ها، بیشتر پلتفرم ها را آماده می کنند 
سیستم  از  حاکمیت،  نگرش  می رسد  نظر  به  اما 
متمرکز و غیرمتمرکز مشخص نیست و باالخره باید 
این موضوع را اصالح کنیم. اگر بخواهیم سیستم ها 
را به صورت غیرمتمرکز ارائه کنیم اما همچنان آن 
جنابعالی  -که  باشیم  داشته  را  متمرکز  نظارت های 
هم اشاره مختصری به آن کردید- همچنان به مشکل 
به  متمرکز  سیستم  از  نگرش  تغییر  این  می خوریم. 
سیستم غیرمتمرکز، باید در همه جا خودش را نشان 
دهد. نمی شود گفت بگوییم فین تک، سرویس بدهد 

اما تراکنش که تا حاال از بانک عبور می کرده، اکنون 
از بانک به بانک مرکزی و از آنجا به شرکت خدمات 
امر، یک  این  انفورماتیک برود و همین  طور بچرخد. 
پارادوکس و تضاد است که باید در سیاست ها به آن 
با این روند،  توجه کنیم وگرنه کار، سخت می شود. 
خدمات شان  ارائه  از  بانک ها  بعدها  باشید  مطمئن 
این  با  غیرمتمرکز  سیستم های  و  فین تک ها  این  به 
شیوه، منصرف خواهند شد و اگر حواس مان نباشد و 
حاکمیت را در نظارت بر این موضوعات دخیل کنیم، 

حتما با مشکالتی مواجه می شویم.
در  ما  فرمودید  جنابعالی  که  همان طور  معمارنژاد: 
نظارت  باید  دیجیتال،  بانکداری  و  دیجیتال  تحول 
متناسب با تحول دیجیتال را پیاده سازی کنیم. بنده 
با نکته ای که فرمودید موافقم و معتقدم برخی موارد، 
بانک مرکزی یا شرکت های زیرمجموعه اش وارد اجرا 
شده اند و باید به تدریج، این تغییر نگرش و تغییر فاز 

را انجام دهند.
آینده،  سال  اقتصاد  وزارت  شده  شنیده   
بانک ها  شعب  کاهش  برای  جدی  برنامه 
چیست؟  آینده  سال  برای  شما  برنامه  دارد. 
به  نسبت  بانکی  شبکه  کارکنان  دل نگرانی  و 
هم  اخیرا  است؟  قابل حل  موضوع، چطور  این 
می فرمایید  تایید  نمی دانم  که  شنیدم  خبری 
به  توجه  با  سپه  بانک  اینکه  بر  مبنی  خیر،  یا 
ادغام رخ داده در بانک های نظامی، تعداد زیادی 
نیروی مازاد به دولت اعالم کرده و بانک سپه، 
منتظر تعیین تکلیف دولت در این زمینه است. 

ماجرای آن چیست؟
عنوان  با  که  مطالعه ای  با  همزمان  ما  معمارنژاد: 
انجام دادیم، نتیجه  بانکداری  ژئومارکتینگ در حوزه 
و  مساحت   ،GDP شاخص  سه  اساس  بر  گرفتیم 
جمعیت، تعداد شعب بانکی موردنیاز در سطح کشور 
با توجه به متوسط دنیا، حدود  را مشخص کنیم که 
 20 حدود  امروز  است.  شعبه   13000 تا   12000
شعب،  از  زیادی  تعداد  بنابراین  و  داریم  شعبه  هزار 
باید کاهش یابد. از طرف دیگر، پروژ   ه ای را با عنوان 
فراگیری مالی تعریف کردیم؛ با این معنا که مردم ما 
در اقصی نقاط کشور باید به خدمات مالی که شامل 
خدمات بانکی، بیمه ای و بورس است، دسترسی داشته 
هستیم.  شعب  در  تجدیدساختار  نیازمند  و  باشند 

دسترسی  برای  روستا   500 استانی،  در  اینکه  ضمن 
جای  در  اما  بروند!  راه  کیلومتر   160 باید  شعبه  به 
دارد.  وجود  هم  کنار  در  شعبه  قارچ،  مانند  دیگری 
این امر باید تغییر کند. ضمن اینکه وقتی 92 درصد 
انجام می شود،  بانکی به صورت غیرحضوری  خدمات 
معنایش این است که میزان مراجعه به شعب کاهش 
پیگیری  حال  در  که  دیگری  مورد  است.  کرده  پیدا 
بانکداری  معنای  است.  عاملی  بانکداری  هستیم،  آن 
عاملی این است که مثال اگر در یک شهر، شعبه  پست  
بانک داریم، این پست بانک بتواند خدمات پایه را برای 
اینها موضوعاتی  ارائه کند.  سایر بانک ها نیز به مردم 
البته  داریم.  در دستورکار  آینده  برای سال  که  است 
ما در سال 97 حدود 600 شعبه، در سال 98 حدود 
در  را  در سال 99، حدود 400 شعبه  و  900 شعبه 
بانک های دولتی و خصوصی، طی این سه سال کاهش 
در  شعب  کاهش  برای  ما  آینده  سال  برنامه  دادیم. 
نظام بانکی، حدود 1300 شعبه در سال 1400 است. 
درباره بانک سپه هم باید عرض کنم تعهد ما این بوده 
که با ادغام بانک های نظامی در بانک سپه، هیچ گونه 
نشوند.  مواجه  مشکل  با  بانک ها،  این  انسانی  نیروی 
بانک های  انسانی  نیروی  تمام  به  همین جا  در  بنده 
نخواهیم  اخراج  را  ما هیچ کس  تاکید می کنم  نظامی 
دیگری  راهکارهای  ببندیم.  را  شعب  اگر  حتی  کرد؛ 
به  پیشنهادشده  راهکارهای  از  یکی  داریم.  مدنظر  را 
سازمان امور استخدامی که امیدوارم موافقت کنند و 
بنده نیز با جناب آقای دکتر انصاری صحبت کرده ام 
و موافقت ضمنی کردند، این است که اگر بانک های 
دولتی به نیروی انسانی نیاز داشتند، بتوانیم از نیروی 
انسانی مازاد بانک سپه در سایر بانک ها استفاده کنیم؛ 
از  نفر   500 مثال  می گیرد.  صورت  جابه جایی  یعنی 
نیروی انسانی بانک سپه را به بانک ملی منتقل کنیم. 
بنابراین این موضوع را شفاف سازی کردم که همکاران 
به خاطر ادغام بانک های نظامی در بانک سپه، هیچ-

فضایی  که  شما  همه  از  باشند.  نداشته  نگرانی  گونه 
کنم،  اطالع رسانی  را  الزم  نکات  تا  کردید  فراهم  را 

متشکرم. 
آخرین  در  که  معمارنژاد  دکتر  آقای  از   
تشکر  کردند،  همراهی  را  ما   1399 سال  برنامه 
رادیو  در  ما  که  این است  واقعیت  ویژه می کنم. 
سعی  گذشت،  که  سالی  یک  در  پرداخت  عصر 

کردیم بازتابی از آنچه در صنعت بانکی از دیدگاه 
صاحبنظران وجود داشت، منعکس کنیم. در این 
که  کردند  همراهی  را  ما  زیادی  مدیران  مسیر، 
می کنم.  تشکر  آنها  تک تک  از  همین جا،  در 
که  باشد  شده  مطرح  هم  صحبت هایی  شاید 
اگر  البته  باشند.  شده  دلخور  دوستان  برخی 
باشند،  داشته  ما  سوابق  به  منصفانه ای  نگاه 
قطعا تایید می کنند اگر حرفی زده شده، از سر 
وضعیت  در  حال،  هر  به  است.  بوده  دلسوزی 
سال  یک  در  ارزشمند  آرشیو  یک  موجود، 
تجربیات  اشتراک گذاری  به  واسطه  به  گذشته، 
مدیرانی که در این برنامه ها حضور داشتند، در 
کانال های مختلف عصر پرداخت وجود دارد و به 
به  جوانب،  همه  از  بگوییم  می توانیم  قطع  طور 
موضوع اقتصاد و بانکداری دیجیتال در ایران در 
یک سال گذشته پرداخته ایم. اگر کسی بخواهد 
حوزه ها  این  در  ارزشمندی  محتوای  دنبال  به 
باشد، می تواند از این دانش که به صورت یک جا 
راحتی  به  آرشیو شده،  پرداخت  رادیو عصر  در 
در  ما  جدید  برنامه های  زودی  به  کند.  استفاده 
آن  دانش،  خلق  رویکرد  با  محتوا،  تولید  حوزه 
یک  توسط  که  مدیریتی  خالصه  صورت  به  هم 
فعال  و  تحصیل کرده  جوان  نسل  از  خبره  تیم 
همگان  اختیار  در  شده،  تولید  بانکی  حوزه  در 
برنامه  در  که  همان طور  همچنین  می گیرد.  قرار 
اشاره شد، با مدیریت آقای ناصر حکیمی، دوره 
آموزشی بین المللی سه روزه در اردیبهشت ماه 
با  همزمان  که  کرد  خواهیم  برگزار  آینده  سال 
حوزه ارتباطات در زمینه اقتصاد دیجیتال است. 
اساتید خارجی منتخبی که در این دوره از آنها 
استفاده می کنیم، از مدیران صاحب نظر و ارشد 
نظام بانکی اروپا، صاحبنظران فناوری، کسب وکار 
و بازاریابی در این دوره حضور دارند که همگی 
اکنون در متن تحول دیجیتال  پربار،  کارنامه  با 
بزرگ ترین بانک ها و شرکت های فناوری اروپایی 
قرار دارند. این دوره آموزشی با همکاری جهاد 
و  پرداخت  عصر  تهران،  دانشگاه  دانشگاهی 
موسسه DB&P برگزار و از همه عزیزان دعوت 
ما  کنند.  ارزنده مشارکت  دوره  این  در  می شود 
واقعیت های  به  دوره  این  در  نیز تالش می کنیم 
موجود در حوزه تحول دیجیتال که توسط منابع 
شفاف  مسیر  می پردازیم،  آنها  به  اول  دست 
ایران  در  هوشمند  اقتصاد  اهداف  به  نیل  برای 
ترک تبریزی،  مرتضی  آقایان  از  کنیم.  ایجاد 
از  و بسیاری دیگر  ناصر حکیمی، هومن رضوی 
عزیزانی که ما در این یک سال، در حوزه طراحی 
سواالت، موضوعاتی که به آن پرداختیم و کمک 
فکری، همراهی کردند، تشکر می کنم و از اینکه 
به دلیل جلوگیری از اطاله کالم، نام سایر عزیزان 
و  کارشناسان  از  می طلبم.  پوزش  نمی برم،  را 
روزهای  در  را  وقت شان  که  محترمی  مدیران 
عنوان  به  چه  دادند،  اختصاص  ما  به  تعطیل 
از اسپانسرهای  مهمان یا شنونده، سپاسگزارم. 
همراهی شان،  خاطر  به  نیز  پرداخت  عصر 
عصر  همکاران  تیم  از  و  می-کنم  قدردانی 
فروردین،  خانم  بهری،  خانم  جمله  از  پرداخت، 
صورت  به  که  عزیزانی  سایر  و  صالحی  آقای 
پاره وقت ما را در تولید این برنامه کمک کردند 
را   1400 سال  پیشاپیش  متشکرم.  می کنند،  و 
و  می کنم  عرض  تبریک  عزیز،  سروران  همه  به 
امیدوارم سال آینده، سالی پر از برکت، نشاط و 
سالمتی برای همه باشد. ان شاءاهلل اولین برنامه 
پرداخت،  عصر  تاسیس  سالگرد  به  توجه  با  ما 

ششم فروردین ماه سال آینده خواهد بود.

همچنین همان   طور که در برنامه اشاره شد، با مدیریت آقای ناصر 
حکیمی، دوره آموزشی بین   المللی سه روزه در اردیبهشت ماه سال 
آینده برگزار خواهیم کرد که همزمان با حوزه ارتباطات در زمینه 

اقتصاد دیجیتال است.
استفاده  آنها  از  دوره  این  در  که  منتخبی  خارجی  اساتید 
اروپا،  بانکی  نظام  ارشد  و  صاحب نظر  مدیران  از  می   کنیم، 

دوره  این  در  بازاریابی  و  کسب   وکار  فناوری،  صاحبنظران 
تحول  متن  در  اکنون  پربار،  کارنامه  با  همگی  که  دارند  حضور 
اروپایی  فناوری  شرکت   های  و  بانک   ها  بزرگ   ترین  دیجیتال 
دانشگاهی  جهاد  همکاری  با  آموزشی  دوره  این  دارند.  قرار 
از  و  برگزار   DB&P موسسه  و  پرداخت  عصر  تهران،  دانشگاه 
ارزنده مشارکت کنند.  این دوره   همه عزیزان دعوت می   شود در 
ما نیز تالش می   کنیم در این دوره به واقعیت   های موجود در حوزه 
می   پردازیم،  آنها  به  اول  دست  منابع  توسط  که  دیجیتال  تحول 

مسیر شفاف برای نیل به اهداف اقتصاد هوشمند در ایران ایجاد 
کنیم. از آقایان مرتضی ترک   تبریزی، ناصر حکیمی، هومن رضوی 
و بسیاری دیگر از عزیزانی که ما در این یک   سال، در حوزه طراحی 
ما  فکری  کمک  با  و  پرداختیم  آن  به  که  موضوعاتی  و  سواالت 
دلیل جلوگیری  به  اینکه  از  و  تشکر می   کنم  کردند،  را همراهی 
می   طلبم.  پوزش  نمی   برم،  را  عزیزان  سایر  نام  کالم،  اطاله   از 
از کارشناسان و مدیران محترمی که وقت   شان را در روزهای تعطیل 
به ما اختصاص دادند، چه به عنوان مهمان یا شنونده، سپاسگزارم. 

از اسپانسرهای عصر پرداخت نیز به خاطر همراهی   شان، قدردانی 
می کنم و از تیم همکاران عصر پرداخت، از جمله سرکار خانم بهری، 
خانم فروردین، آقای صالحی و سایر عزیزانی که به صورت پاره   وقت 
متشکرم.  می   کنند،  و  کردند  کمک  برنامه ها  این  تولید  در  را   ما 
پیشاپیش سال 1400 را به همه سروران عزیز، تبریک عرض می   کنم و 
 امیدوارم سال آینده، سالی پر از برکت، نشاط و سالمتی برای همه باشد. 
ان   شاءاهلل اولین برنامه ما با توجه به سالگرد تاسیس عصر پرداخت، 

ششم فروردین ماه سال 1400 خواهد بود.

آنچه بر ما گذشت
ادامه از صفحه یک


