هشدار درباره یک کالهبرداری بزرگ
پویش اقتصادی راه نو با ارسال نامهای به رئیس
کل بانک مرکزی ،از سکوت بانک مرکزی درباره
راهاندازی سایتهای فروش رمز ارز شدیدا انتقاد
کرد و خواستار تعطیلی فوری این سایتها شد.
پویش اقتصادی راه نو که از جمعی از پژوهشگران و
متخصصان علوم اقتصادی و مدیریتی تشکیل شده
است ،با ارسال نامه ای به عبدالناصر همتی رئیس
کل بانک مرکزی ،از سکوت بانک مرکزی درباره راه
اندازی سایتهای فروش رمز ارز شدیدا انتقاد کرده و
خواستاری تعطیلی فوری این سایتها شدند .متن این
نامه در ادامه آمده است:
جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی
رئیس محترم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
همانگونه که به خوبی اطالع دارید راه اندازی سایتهای
فروش رمز ارز تحت عنوان صرافی دیجیتال که اقدام به
فروش رمز ارزها در قبال ریال ،و با استفاده از درگاههای
پرداخت شرکتهای تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران می نمایند ،چندی است ضمن تبلیغات
زیاد و اغوا کننده ،باعث حرکت مقادیر زیادی از سرمایه
مردم به سمت آنها شده است؛ مردمی عمدتا ناآگاه که با
عملکرد بد دولت در زمینه بازار سرمایه و به ویژه تبلیغ
سودهای قطعی و فوری ،به این باور رسیده اند که باید
هرچه سریعتر راهی مثل بازار سرمایه چهار ماه نخست
سال  ۹۹برای پول دار شدن پیدا کنند و اکثرا ً با هدف
کسب سودهای بادآورده نسبت به این کار اقدام میکنند
و اطالعی از ماهیت و ساز و کار این موضوع و مالکان و
متولیان این سایتها ندارند.
هم دارندگان و استخراج کنندگان این رمزارزها در
سطح جهانی و هم در کشور ،از این تمایل ناصحیح و
مخرب اقتصادی کمال سوء استفاده را نموده و به مردم
مسیر مورد عالقه شان را در قالب جدیدی به نام رمزارز
اعم از شناخته شده و ناشناخته -معرفی می نمایندو سایتهایی به نام صرافی و اکسچنج را نیز ایجاد و
بستری برای مبادله رمزارزها نمایش می دهند حال آنکه
ماهیت و صحت مبادالت ادعایی بسیاری از آنها عمیقاً
زیر سوال است.
جای بسی تعجب و تاسف است که با وجود غیر قانونی
اعالم شدن معامالت رمز ارزها از سوی بانک مرکزی
و سازمان بورس و اوراق بهادار ،و عدم وجود هرگونه
تاییدیه برای فروش رمز از هر بستری و از جمله اینترنت،
متاسفانه بانک مرکزی تاکنون نسبت به مسدود نمودن
کلیه درگاه های پرداخت (و نه فقط درگاههای پرداخت
یاری) این سایتها اقدامی ننموده است.
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یکی از نیازهای امروز در مبادالت تجاری ،خرید نسیه
و مدتدار است .در این فرایند ،فرد با اتکا به درآمدهای
ن نیازهای امروز میکند .در کشور ما،
آینده اقدام به تأمی 
چک اصلیترین ابزار معاملهای است که چنین کارکردی
را برای فعاالن اقتصادی ایجاد مینماید.
طبق آمارهای رسمی کشور ،حجم زیادی از تراکنشهای
مالی از طریق چک انجام میشود که نشاندهنده اهمیت
باالی آن ،بهعنوان سهلالوصولترین و ارزانترین ابزار
معامله مدتدار در نظام اقتصادی کشور است .ضرورت
کارآمدسازی چک و بهرهمندی از مزایای منحصربهفرد
آن در مبادالت اقتصادی ،اصالح و بازنگری هفتباره
قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته
است .با اینوجود ،اما به دلیل عدم اتخاذ رویکرد متناسب
با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصالح قانون مذکور
تا پیش از سال  ،1397مشکالت عدیدهای برای فعاالن
اقتصادی به وجود آمده بود .در واقع ،اصالحیه قانون
چک ،آنقدر مترقی است که بسیاری از اقتصاددانان،
فعاالن نظام بانکی و کارشناسان مسائل اقتصادی ،آن را
به عنوان یک جهش در اصالح نظام بانکی میدانند.
اگر بخواهیم از ابعاد و اهمیت مساله صدور چک بالمحل
در گذشته و لزوم اصالح قانون چک نام ببریم ،باید گفت
چک برگشتی ،پنجمین مانع جدی فضای کسبوکار
از نظر بنگاههای اقتصادی است .اطاله دادرسی در
پروندههای چک و تحمیل هزینه باال به فعاالن اقتصادی
که بر اساس آمارهای غیررسمی ،رسیدگی به پروندههای
مطالبه وجه چک ،بهطور میانگین ،حدود یک تا دو سال
به طول میانجامد و نیز عدم نظارت در لحظه صدور
برگه چک که منجر به سهولت صدور چک بدون پشتوانه
شده ،همگی چالش-های بزرگی برای نظام اقتصادی
کشور است.
پس از بررسی مشکالت مذکور و با توجه به اهمیت این
مساله در اقتصاد کشور« ،قانون اصالح قانون صدور چک»
با هدف اعتباربخشی به چک و به حداقل رساندن صدور
چک بالمحل در سال  ،1397توسط مجلس شورای
اسالمی به تصویب رسید و از ابتدای امسال ،اجرایی شد.
از این رو ،در این میزگرد آنالین از سلسله نشستهای
تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال ،با عنوان «بررسی
وضعیت سامانه صیاد و قوانین جدید چک» که با حضور
خانم آمنه نادعلیزاده معاون اداره نظامهای پرداخت
بانک مرکزی ،هادی سپانلو مدیر طرح و برنامه بانک ملت
و حبیباهلل اژدهاکش معاون فناوری بانک رفاه کارگران،
به عنوان مهمان روی خط ،برگزار شد ،ابعاد و تاثیر این
قانون در وضعیت فعلی و آینده نظام اقتصادی کشور
موردبحث و تبادلنظر قرار گرفت .ماحصل این گفتوگو،
پیشروی شماست.
حامی این میزگرد ،شرکت توسنتکنو
به عنوان اولین سوال ،صحبت از این است که
قانون جدید چک یکی از مشکالت کنونی یعنی
عدم امکان شناسایی و اعتبارسنجی صادرکننده
را حل کرده است .تا جایی که ما اطالع داریم ،هنوز
این اتفاق نیفتاده ،آیا با وضعیت موجود امکان
اعتبارسنجی مشتریان بانکی وجود دارد؟
سپانلو :اعتبارسنجی ،پکیجی از اقدامات است که به
وسیله آن ،ذینفع چک ،یعنی کسی که چک را گرفته،
متوجه میشود صادرکننده چک ،در چه سطحی از

قابلیت اطمینان است .برخی از این اقدامات ،در حال
حاضر انجام شده و در دسترس مشتریان قرار گرفته و
برخی دیگر هنوز باقی مانده است .از آنهایی که وجود
دارد ،میتوان به سادهترین و مهمترین آن ،به سامانه
اطالع-رسانی که در سایت بانک مرکزی هم هست ،اشاره
کرد که بر این اساس ،وقتی شناسه صیادی یک چک زده
شود ،متناسب با وضعیت صادرکننده چک ،رنگ سفید،
زرد ،نارنجی ،قهوهای و قرمز را نشان میدهد .این اقدام،
اطالعرسانی خوبی است که نشان میدهد دارنده چک،
آن را از چه کسی دریافت کرده است .اقدامات خیلی
خوب دیگری نیز انجام شده است .در گذشته ،افتتاح

نادعلــی زاده :اینکــه چــرا قانــون ،بــا
تاخیــر اجــرا شــده ،فکــر میکنــم شــاید
ســوال درســتی نباشــد ،چــون نمیتوانــم
بگوییــم تاخیــری اتفــاق افتــاده اســت
زیــرا ایــن قانــون 11 ،مــاده داشــته و هر
مــاده ،زمانبنــدی خاصــی خــود را دارد.
مثــا مــاده  21مکــرر کــه موضــوع اصلــی
بحــث امــروز و دربــاره ثبــت الکترونیکــی
چــک اســت ،دو ســال مهلــت اجرایــی
داشــته؛ یعنــی آذر  ،97ابــاغ شــده
و تــا آذر  99بایــد بــه مرحلــه اجرایــی
درمیآمــد ،البتــه بنــده نمیخواهــم
منکــر نارســایی در شــبکه بانکــی و
لختــی و کنــدی آن شــوم ،امــا مــا و
شــبکه بانکــی نمیتوانســتیم فراقانونــی
عمــل کنیــم .همــه مــا ملــزم بودیــم در
آذرمــاه ،ایــن اجــرا را داشــته باشــیم

حساب جاری ،میتوانست با اغماض از برخی قوانین
موجود توسط شعب بانک صورت گیرد اما االن تقریبا این
کار در الیه شعبه یا بانک امکانپذیر نیست؛ یعنی برای
باز کردن حساب جاری ،حتما باید چک برگشتی نداشته
باشید و تسویه باشید یا اگر کسی حساب جاری داشت،
بعدا که میخواهد دسته چک بگیرد ،پس از آمدن سه
چهارم برگه چکهایش ،نباید چک برگشتی داشته باشد
وگرنه دسته چک بعدی به وی داده نخواهد شد .این
کنترلها در مرکز در حال انجام است .بنابراین میتوان

گفت بخشهایی از قدرتدهی به دستهچکها صورت
گرفته اما به نظر میرسد شما بخشی را مدنظر دارید
که هنوز راه نیفتاده و به کاربران یا دارنده چک ،تا سقف
مشخصی اجازه میدهد چک بکشد .مثال ممکن است
اعتبار چک کشیدن یک فرد ،تا سقف یک میلیارد ریال
باشد و  10چک صد میلیون ریالی بکشد و یک ریال
بعدی را نمیتواند بکشد ،تا وقتی که یکی از  10چک
صد میلیون ریالیاش پاس شود .این بخش ،همچنان در
دست اقدام است که با برنامهریزی و نحوه سنجش این
اعتبار ،به نحو مقتضی و خوب بتواند گام دیگری را برای
اینکه دارنده چک اطمینان داشته باشد و اعتبار آن قوی
باشد ،بردارد .به طور خالصه ،در این فرایند ،گامهای اولیه
خوبی برداشته شده و یکی دو گام دیگر باقی مانده اما
در حال حاضر دارندگان چک ،قادرند با مراجعه به سایت
بانک مرکزی و ورود شناسه صیادی ،وضعیت صادرکننده
چک را رصد کنند.
مطابق ماده  5مکرر قانون جدید چک ،افراد
بدحساب و صادرکنندگان چکهای بیحل،
مشمول محدودیتهایی مانند عدم امکان دریافت
دسته چک ،عدم امکان افتتاح حساب بانکی
جدید ،عدم امکان دریافت تسهیالت بانکی ،عدم
امکان صدور ضمانتنامه بانکی و اعتبار اسنادی
خواهند شد .با وضعیت موجود نظام بانکی ما ،آیا
این بند از قانون ضمانت اجرایی دارد؟
سپانلو :سوال خوبی است .معموال زمانی یک قانون،
خوب اجرا نمیشود که مجریان آن قادر باشند به سلیقه
خودشان برخی را انجام دهند یا ندهند؛ یعنی اگر سیستم
طوری طراحی شود که مثال روسای هرکدام از  20تا
 30هزار شعبه در کشور ،بتوانند به نوعی در این قانون،
اختالالتی ایجاد کنند ،این قانون ،ضمانت اجرا نخواهد
داشت اما با طراحی سیستمهایی که صورت گرفته و
گامهای اجراشده ،مرکز واحد وجود دارد و این مرکز،
اختیار عدم اجرای درست قانون را از مجریان آن
میگیرد .فرض کنید قرار است حساب جاری باز کنیم،
اگر استعالم آن ،منفی باشد ،شماره صیادی صادر
نمیشود و اگر این شماره نباشد ،چک صادر نمی-شود.
پس شعب و بانکها به دلخواه نمیتوانند کار کنند و باید
استعالم بگیرند .در حال حاضر سامانه سیاح داریم که
چنانچه قرار باشد حسابی باز کنید ،اعم از کوتاهمدت،

قرضالحسنه و بلندمدت ،در این سامانه قرار میگیرد
و چند چیز را کنترل میکند مانند کد شهابی ،داشتن
یا نداشتن دسته چک برگشتی و کنترل مانده بدهی
تعهدات .بعد از آن ،اجازه میدهد حساب ،فعال شود
یا در مورد پرداخت تسهیالت ،این کنترلها ،به طور
متمرکز از طریق بانک مرکزی صورت میگیرد .بنابراین
در حال حاضر ،الزامات مشخصی به صورت سیستمی در
سامانه و در فرایندهای اعطای دسته چک ،افتتاح انواع
حساب و اعطای تسهیالت وجود دارد که به نوعی این
امور را با برگشت خوردن چک یا بیاعتباری شخص در
صدور چک ،پیوند میزند .این امر ،یک قدرتدهی به

ســپانلو :در گذشــته ،افتتــاح
حســاب جــاری ،میتوانســت بــا
اغمــاض از برخــی قوانیــن موجــود
توســط شــعب بانــک صــورت گیــرد
امــا االن تقریبــا ایــن کار در الیــه
شــعبه یــا بانــک امکانپذیــر
نیســت؛ یعنــی بــرای بــاز کــردن
حســاب جــاری ،حتمــا بایــد چــک
برگشــتی نداشــته باشــید و تســویه
باشــید یــا اگــر کســی حســاب جــاری
داشــت ،بعــدا کــه میخواهــد
دســته چــک بگیــرد ،پــس از آمــدن
ســه چهــارم برگــه چکهایــش،
نبایــد چــک برگشــتی داشــته باشــد
وگرنــه دســته چــک بعــدی بــه وی
داده نخواهــد شــد .ایــن کنترلهــا
در مرکــز در حــال انجــام اســت

حساب جاری و دسته چکهاست .لذا به نظر میرسد با
وجود کنترلهای موجود ،وضع ،نسبت به قبل بهتر است.
ما در سامانه سیاح ،بلک-لیست هم داریم که مثال اگر
اسامی افرادی در موارد مبارزه با پولشویی وجود داشته
باشد ،آن را هم کنترل میکند .لذا با یک کنترل مرکزی،
توانستهایم اعمال قانون و تضمین و احتمال اجرای آن را
بیشتر کنیم.
خانم نادعلیزاده! مشکالت و پیشنیازهای
قانون جدید چک از سال  ،97توسط نمایندگان

مجلس دنبال شد و مجلس ،قانونی را تصویب و
به بانک مرکزی ،ابالغ کرد .تقریبا دو سال از زمان
ابالغ قانون برای اجرای قانون جدید چک میگذرد
و اواخر سال گذشته نیز بانک مرکزی ،تالش کرد
این مسیر ،باز شود و سامانه پیچک و صیاد نیز
همزمان پیش برود اما به دلیل آماده نبودن برخی
بانکها ،این موضوع ،به ابتدای سال  1400موکول
شد .لطفا بفرمایید دلیل این تاخیر دوساله چه بود؟
بنده با برخی مدیران صحبت میکردم میگفتند
مقصر بانک مرکزی است که پیگیری نکرده است.
البته من هم پاسخ دادم که قانونی به بانک مرکزی
ابالغ شده ،آن را به بانکها پاس داده و اینکه
بانکها منتظر بودند بانک مرکزی فشار بیاورد،
حرف درستی نبوده است.
نادعلیزاده :اگر اجازه بدهید قبل از پاسخ به سوال
شما ،مقدم ه کلی درباره اصالحیه اخیر قانون صدور
چک داشته باشم .این اصالحیه ،برخالف قانون گذشته
به مسائل مربوط به چک ،نگاه پیشگیرانه دارد و در صدد
کاهش تخلفات ناشی از تبادل چک است .این قانون،
اقدامات پیشینی را به جای اقدامات پسینی الزام میکند
و از مرحله تخصیص دسته چک تا صدور ،در صدد است
از بروز چکهای بالمحل جلوگیری و الزامات مربوط
به پولشویی را با شدت بیشتری ،پیگیری و اجرا کند.
بنابراین این قانون در وهله اول ،اقدامات تنبیهی بسیار
سختی را برای اشخاص صادرکننده چک بالمحل درنظر
گرفته و تقریبا بخش عمدهای از خدمات بانکی برای
اشخاصی که چک برگشتی دارند ،از آنها سلب میشود.
در وهله دوم اقدامات پیشگیرانه را از طریق سامانه مدنظر
قرار میدهد و وظایفی را برای سامانه صیاد بانک مرکزی
که در سال  96راهاندازی شده و سامانه چکاوک که در
سال  93اجرایی شده ،اعالم میکند؛ یعنی برای اولین
بار ،در یک قانون از دو سامان ه بانک مرکزی نام برده و
یکسری وظایف به این سامانهها محول میشود .این امر،
نشان میدهد اقداماتی که بانک مرکزی از سال  ،93انجام
داد ،اتاقهای پایاپای را جمعآوری کرد و با استفاده از
سیستم  ،CISچکاوک را راهاندازی کرد ،مسیر درستی را
در پیش گرفته و در حال حاضر ،با استفاده از جادهای که
بانک مرکزی ،هموار کرده ،الزامات تکمیلی را هم اضافه
کرده است .درباره سوال شما مبنی بر اینکه چرا قانون ،با
تاخیر اجرا شده ،فکر میکنم شاید سوال درستی نباشد،
چون نمیتوانم بگوییم تاخیری اتفاق افتاده است زیرا این
قانون 11 ،ماده داشته و هر ماده ،زمانبندی خاصی خود
را دارد .مثال ماده  21مکرر که موضوع اصلی بحث امروز و
درباره ثبت الکترونیکی چک است ،دو سال مهلت اجرایی
داشته؛ یعنی آذر  ،97ابالغ شده و تا آذر  99باید به مرحله
اجرایی درمیآمد ،البته بنده نمیخواهم منکر نارسایی در
شبکه بانکی و لختی و کندی آن شوم ،اما ما و شبکه
بانکی نمیتوانستیم فراقانونی عمل کنیم .همه ما ملزم
بودیم در آذرماه ،این اجرا را داشته باشیم .ما از دیماه با
توجه به لختی شبکه بانکی و اینکه متمایل بودیم عالوه
بر درگاههای بانکی ،روشهای دسترسی مردم به سامانه
صیاد را مقداری متنوع کنیم ،با اپلیکیشنها ،شروع و با
سوپراپها صحبت کردیم و آنها متمایل به مشارکت در
این طرح بودند .اینها ضریب نفوذ بسیار خوبی هم در
جامعه دارند و بخش عمدهای از مردم ،عملیات پرداخت،
خرید ،کارت به کارت ،پرداخت قبض و ...را از طریق
این اپلیکیشنها انجام میدهند و دانلود بسیار باالیی
هم دارند .بنابراین فکر میکنم بانک مرکزی برای اولین
بار از این اپلیکیشنها استفاده کرد و این موجودیتهای
صنعت پرداخت هم وارد بازی شدند و در دیماه ،99
ثبت اختیاری چک از طریق اپلیکیشن راهاندازی شد اما
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در همین اثنا ،از ستاد مدیریت کرونا ،مصوبهای به بانک
مرکزی اعالم شد که اجرای تبصره ذیل ماده  21مکرر
تا پایان سال باید به تعویق بیفتد چون فرهنگسازی
الزم اتفاق نیفتاده و فرایند ،متفاوت از گذشته شده است.
قبال مردم ،فیزیک چک را با یکدیگر تبادل میکردند و
تمام میشد اما االن باید ثبت سیستمی هم انجام دهند.
به هرحال فرایند ،پیچیده بود ،کرونا هم وجود داشت
و سایر شرایط ،موجب شد این کار تا پایان سال ،99
عملیاتی شود اما بانک مرکزی ،پا پس نکشید و برای
اینکه فرهنگسازی کند از چکهای قدیمی  -چون
از  ،1400چکهای جدید ،روانه بازار شده -استفاده و
ثبت اختیاری چکها را در سامانه صیاد به مردم ارائه
کرد .بنابراین ما برای اولین بار ،یک سامانه عملیاتی را به
روی مردم باز کردیم و از آنها خواستیم تمرین کنند و
اینکه ما هیچ استفادهای از این داده نخواهیم داشت اما
متاسفانه مردم ،چندان استقبال نکردند تا اینکه الزام آن
از سال  1400اتفاق افتاد .البته ناگفته نماند قانونگذار،
این دو سالی که مدنظر قرار داده بود ،به خوبی واقف بود
کار ،بسیار پیچیده است .ما برای سامانهای که راهاندازی
کردیم ،ناگزیر به نسخهگذاری در سامانه صیاد شدیم،
سامانه چکاوک را ارتقا دادیم و ماژول جدید برای سامانه
صیاد ،با عنوان سامانه پیچک طراحی کردیم تا بتوانیم
نقل و انتقاالت چک را در این سامانه ثبت کنیم.
در قانون پیشبینی شده که دارندگان دسته
چک ،اعتبارسنجی شوند که مثال بنده بیشتر
از یک میلیارد در سال نتوانم چک بکشم .در
همین زمینه شنیده شده قرار است اعتبارسنجی
مشتریان شبکه بانکی را خود بانک مرکزی برعهده
بگیرد در حالی که شرکت اعتبارسنجی ایرانیان را
داریم که در حوزه تسهیالت ،طرف قرارداد با
بانک مرکزی است و با بانکها همکاری میکند
و مشتریان نظام بانکی را اعتبارسنجی مینماید
هرچند آنجا خطا بسیار زیاد است و اگر مشتری
عمال در دو سه سال اخیر ،وام نگرفته باشد و
دیتایش موجود نباشد ،شرکت اعتبارسنجی
ایرانیان ،نمیتواند آن مشتری را اعتبارسنجی
کند ضمن اینکه بسیاری از بانک-ها ،دیتای دقیق
به شرکت اعتبارسنجی ایرانیان نمیدهند .با این
حال ،اگر قرار بود بانک مرکزی ،این کار را به
شرکتهای بیرونی ،برونسپاری کند ،میتوانست
با یک قانون سفت و سخت ،با یک شرکت بیرونی
انجام دهد اما شنیدههای بنده حاکی است خود
بانک مرکزی قرار است این زحمت را به دوش
بکشد در حالی که همیشه گفته شده بانک مرکزی
باید خودش را از حوزه اجرا بیرون بکشد و اجازه
دهد دیگران کارها را انجام دهند .آیا این اظهارات
را تایید میکنید؟ اگر موردتایید است ،چرا بانک
مرکزی به این سمت میرود؟
نادعلیزاده :اول باید ببینیم اعتبارسنجی که مدنظر
قانون است ،با اقداماتی که توسط این شرکتها ،دنبال
میشود ،شباهتی دارد یا خیر؟ در ماده  6قانون ،صراحتا
بیان میکند که صدور دسته چک باید از طریق سامانه
صیاد نزد بانک مرکزی با استعالم از سامانه نهاب و نبود
ممنوعیت قانونی انجام شود و در صورتی که سابقه چک
برگشتی رفع سوءاثرنشده ،وجود ندارد ،دسته چک را
تحویل دهید .در ادامه همین ماده ،بانک مرکزی مکلف
میشود حسب مورد با دریافت گزارش اعتباری از سامانه
ملی اعتبارسنجی یا رتبهبندی اعتباری و متناسب با نتایج
دریافتی ،سقف اعتبار متقاضی را تعیین و محاسبه کند.
قانون تا همینجا صحبت میکند؛ یعنی فضا اینقدر
شفاف نیست که سقف اعتباری چیست و قرار است
چه اتفاقاتی بیفتد .شما درست اشاره کردید .قرار است
در یک محدوده ،عددی به هر شخص اختصاص یابد و
هیچکس متجاوز از این سقف ،نتواند چک ،صادر کند.
بنابراین بانک مرکزی برحسب قانون این وظیفه را دارد
که مکانیزم تعیین سقف اعتباری را مشخص کند .در
نهایت میتواند این وظیفه را هم برون-سپاری کند؛
یعنی الزاما به این معنا نیست که خودش با مشتریان
درگیر شود چون اعتبارسنجی یعنی اینکه مشتریان
تمام بانکها به سمت بانک مرکزی آورده شوند و بانک
مرکزی ،پاسخگوی هرگونه شکایت ،مغایرت ،اعتراض و...
باشد در صورتی رگوالتور ،نمیتواند چنین اقدامی را انجام
دهد و اصال مقتضیات آن ایجاد نشده است .بنابراین بانک
مرکزی باید ریلگذاری انجام دهد و مکانیزم ،ایجاد کند.
مثال جاده تهران  -شمال را ایجاد کند و برای بهرهبرداری،

آن را در اختیار سایرین قرار دهد .واقعا بانک مرکزی
نیز همین نیت را دارد اما درخصوص سقف اعتباری در
بانک مرکزی ،حساسیت زیادی وجود دارد .بسیار مهم
است که این سقف ،چگونه تعیین شود ،محدوده به
چه صورت باشد تا مراودات مردم به مشکل برنخورد.
به هرحال اقتصاد ایران ،اقتصاد تورمزده است .ما در 10
سال گذشته ،جهش قیمتی داشتیم .بنابراین مثال اگر در
سال  ،98یک میلیارد تعیین شده ،با افزایش تورم ،ممکن
است این رقم ،خنثی شود .پس تعیین سقف اعتباری و
استفاده از فاکتورهای متناسب ،بسیار حساسیت دارد.
در این رابطه ،بانک مرکزی ،فازبندی انجام داده و این
فازبندی را به تایید شورای پول و اعتبار رسانده است .در
فاز اول قرار است از شرکتهای رتبهبندی استفاده کنیم
و رتبه اعتباری یا امتیاز اعتباری افراد را به صادرکننده
چک اعالم نماییم .قصد داریم فرهنگ استفاده از رتبه
اعتباری را در کشور جا بیندازیم .فکر میکنم هنوز این
فرهنگ به خوبی شکل نگرفته است .در فاز دوم قرار
است سقف اعتباری با استفاده از فاکتورهای موجود و
استعالمات از شرکتهایی که شما نام بردید ،تعیین و به
صورت اطالعرسانی به صادرکننده و ذینفع چک اعالم
شود .در فاز نهایی ،با توجه به اینکه شرایط جامعه مهیا
شده باشد ،سقف اعتباری را اعمال کنیم و افراد ملزم
شوند که در محدوده آن سقف اعتباری ،چک ،صادر
کنند.
دیتایی که قرار است برای اعتبارسنجی
افراد استفاده کنید ،چیست؟ البته هر فرد

نادعلــی زاده :بنابرایــن بانــک مرکــزی
برحســب قانــون ایــن وظیفــه را
دارد کــه مکانیــزم تعییــن ســقف
اعتبــاری را مشــخص کنــد .در نهایــت
میتوانــد ایــن وظیفــه را هــم
برون-ســپاری کنــد؛ یعنــی الزامــا
بــه ایــن معنــا نیســت کــه خــودش
بــا مشــتریان درگیــر شــود چــون
اعتبارســنجی یعنــی اینکــه مشــتریان
تمــام بانکهــا بــه ســمت بانــک
مرکــزی آورده شــوند و بانــک مرکــزی،
پاســخگوی هرگونــه شــکایت ،مغایــرت،
اعتــراض و ...باشــد در صورتــی
رگوالتــور ،نمیتوانــد چنیــن اقدامــی
را انجــام دهــد و اصــا مقتضیــات
آن ایجــاد نشــده اســت .بنابرایــن
بانــک مرکــزی بایــد ریلگــذاری
انجــام دهــد و مکانیــزم ،ایجــاد کنــد

گردش حساب بانکی دارد و میتوان از آن دیتا
استفاده کرد اما بسیاری از معامالت دیگری نیز
انجام میشود که شاید در شبکه بانکی مستقیما
ثبت نشود .اگر یادتان باشد این مشکل را در
دستگاههای پوز هم داشتیم که سقف کارت
کشیدن 100 ،میلیون تومانی که بانک مرکزی
قرار داد ،از هرکارت 50 ،میلیون و یک فرد با دو
کارت ،بیشتر از  100میلیون نمیتوانست بکشد،
برای اصنافی مانند نمایشگاهداران ،طالفروشان
و ...مساله ایجاد شد و این گرفتاری ،وجود داشت
که انتقال وجه با کارت به کارت دیگر شدنی
نبود .باالخره برای اعتبارسنجی باید زنجیرهای از
سازمانها و نهادهای دیگر هم وجود داشته باشند
و بانک مرکزی ،دیتای آنها را هم داشته باشد تا
بر مبنای دیتای دقیق ،یک فرد را ارزیابی کند یا
اینکه قرار است یک فرد فقط با دیتای شبکه بانکی
ارزیابی شود؟
نادعلیزاده :درست میفرمایید .شاید هم تجمیع
اطالعات در سایر دستگاهها به درستی و با دقت کافی
انجام نشده باشد و یا شاید دیتای کافی را نداشته باشیم.
در حال حاضر صندوقهای بازنشستگی تامین اجتماعی
هستند که میتوانند درآمدهای افراد را تعیین کنند اما
شاید از دقت و جامعیت کامل برخوردار نباشند .قطعا از
شرکتهایی که نام بردید و از نرخ نکول افراد استعالم
خواهیم گرفت اما دیتا یا تبادالت افراد در شبکه بانکی
میتواند تاثیرگذار باشد .االن باید تصریح کنم ما هنوز
در حال بررسی هستیم .مبادالت افراد با چک در بخش
بینبانکی سامانه چکاوک ثبت میشود؛ یعنی این دیتا
را به صورت آنالین داریم و خوشبختانه در این قسمت،

نقص اطالعاتی نداریم .درخصوص چکی که درونبانکی
پردازش میشود ،بانکها تقریبا دو سال است که به
صورت فایلگذاری ،این دیتا را به بانک مرکزی ارائه
میکنند بنابراین از تبادالت افراد از طریق چک میتوانیم
نیاز افراد به دسته چک را محاسبه کنیم .نرخ نکول
میتواند پاداش خوشحسابی افراد تلقی شود ،نرخ تورم
میتواند جزء فاکتورهای موثر باشد ،گردش مالی و ...هم
موثر است .فعال از این دیتاها استفاده میکنیم .تقریبا
هشت نه مدل متفاوت را در کمیتههای مختلف ،بررسی
کردیم و االن در مرحله راستیآزمایی این مدلها هستیم.
هرکدام از این م دلها که پوشش بهتری داشته باشد ،در
فاز آزمایشی از آن مدل استفاده خواهیم کرد.
میخواستم قسمتی از سوال آخر آقای
سپانلو را هم از شما بپرسم .مطابق ماده مکرر 5
قانون جدید چک ،قرار است افراد بدحساب و
صادرکنندگان چک بیمحل ،مشمول یکسری
محدودیت شوند مانند عدم تسهیالت ،عدم
ضمانتنامه بانکی ،ندادن دسته چک جدید و نظایر
آن .چون موضوع ،سیستمی جلو میرود ،قاعدتا
سمت بانک مرکزی ،این اقدام قابل انجام است اما
سوال این است که اگر یک نفر با ادله قانونی به قوه
قضائیه برود که فراموش کرده چک وی مربوط به
آن تاریخ است و یا حساب وی موجودی نداشته،
چه خواهد شد؟ میخواهم بدانم از نظر قانونی،
این تداخل بین بانک مرکزی و نهاد قوه قضائیه،
دقیق ،برقرار است که مثال دو روز دیگر شما قانون
را اجرا کنید اما یک نفر با دادنامه یا شکوائیه به قوه
قضائیه مراجعه و بانک مرکزی را ملزم به اجرای
خواسته خود کند که اگر چک وی بالمحل است
یا برگشت خورده ،مشکل خود را حل نماید .در
این زمینه چقدر با قوه قضائیه هماهنگ هستید؟
نگران این موضوع نیستید که این بند قانونی ،در
آینده ضمانت اجرایی نداشته باشد؟
نادعلیزاده :خوشبختانه در این قانون ،درخصوص
تخصیص دسته چک ،هیچ استثنایی قائل نشده است؛
یعنی اگر کسی چک بالمحل داشته باشد ،نمیتواند
دسته چک بگیرد .واقعیت این است که از سال  96که
سامانه صیاد راهاندازی شد ،این موضوع را مدنظر قرار
دادیم و اگر کسی چک برگشتی داشت ،به وی چک داده
نمیشد .نهادهای بسیار بزرگ و بانفوذی در این زمینه
بودند و ما به ضرس قاطع ایستادیم و دسته چک ندادیم
و حتی نهادهایی که قضایی بودند ،حمایت کردند و تا
االن ،نمیتوانم بگویم استثنایی بوده ،به جز مصوب ه کلی
درخصوص شیوع کرونا که مقداری از محدودیتها برای
افراد ،کمرنگ شد تا تبادالت مردم با توجه به شوکی
که به جامعه وارد شده بود ،کمتر شود .این موضوع ،در
واقع ،بهگونهای حکم حکومتی درخصوص همه افراد
بود اما تا حاال موردی نداشتیم که از طرف مقامات
قضایی ،محدودیتها را ملغی کنند و فکر نمیکنم این
اتفاق بیفتد ،هرچند نمیتوان صددرصدی راجع به آن
صحبت کرد .فکر میکنم این قانون ،ضمانت اجرایی
کافی را درخصوص چک در اختیار بانک مرکزی قرار
داده و با توجه به اینکه هیچ استثنایی را قائل نشده،
شاید بتوان گفت شرایط مطلوبتری را خواهیم داشت
کمااینکه از سال  96که تنظیم سیستمی را انجام دادیم
و به افرادی که چک برگشتی داشتند ،دسته چک ندادیم
و اهلیتسنجی انجام دادیم ،حدود  30درصد از آمار چک
برگشتی ما ریزش پیدا کرد .بنابراین این اوایل ،ارزش
دارد که روی مواضع خودمان پافشاری کنیم تا قانون را
به درستی اجرا نماییم.
االن چک در کشور ما ،به جز کارکرد اصلی که
خرید مدتدار است ،کارکردهای دیگری هم دارد.
لطفا درباره تجربیات جهانی ،درباره وضعیت چک
در خارج از مرزهای کشور بفرمایید و اینکه چرا ما
در ایران از چک ،هم به عنوان سفته و هم به عنوان
برات استفاده میکنیم؟ ضمنا به طور خالصه درباره
تفاوت برات و سفته هم توضیحاتی ارائه نمایید تا
آن قسمت از شنوندگان میزگرد که جزء نظام
بانکی نیستند ،تفاوت آن را بدانند.
سپانلو :بر اساس بررسیهای که بنده درباره وضعیت
چک در جهان ،در حد مقدورات انجام دادم و با برخی
از دوستان در شعب خارج از کشور ،بحث و تبادلنظر
کردم ،باید عرض کنم تعداد چکهایی که در دنیا کشیده
و استفاده میشود ،به شدت پایین آمده است؛ یعنی
تراکنشهای الکترونیکی جای آن را گرفته است .این

موضوع را در کشورهای اطراف خودمان هم میتوانیم
ببینیم .مثال در ارمنستان ،نسل جدید ممکن است نداند
چک چیست و بانکها اصال به افراد حقیقی ،چک
نمیدهند و برای اشخاص حقوقی با شرایط خاص صادر
میشود .در کره هم به همین شکل است .در کشورهایی
که پیشرو در بخش مالی هستند ،تبادالت چکی حقیقی
بسیار کاهش پیدا کرده و کارتهای اعتباری ،جای آن را
گرفته است .مثال شما خودرویی به قیمت  20هزار دالر
میخرید 10 .هزار دالر را پرداخت میکنید و  10هزار
دالر را قسطی میکنید .شماره کارت اعتباری یا شماره
حساب را میدهید ،ماهانه از حساب شما کسر میشود.
دیگر احتیاجی به اینکه چک به عنوان تضمین داده
شود ،وجود ندارد .اگر رقم باالتر باشد که سقف کارت
اعتباری ،پشتیبانی نکند ،مانند معامله ملک ،آنوقت
سفته داده میشود .چیزی که در دنیا مفهوم کلی دارد،
این است که چک را برای پرداختهای حال استفاده
میکنند .با چک ،دستور پرداخت االن داده میشود اما
در ایران ،دستور پرداختهای آینده که معموال در دنیا،
با سفته انجام میشود (البته نام درست آنُ ،سفته است
نه َسفته) ،با چک انجام میشود .تضمینها معموال باید
با سفته انجام شود اما در ایران ،با چک انجام میدهیم.
آنچه مشهود است ،این است که مقتضیات یک کشور ،به
شدت در قانون-های اجرایی آن کشور ،تاثیرگذار است؛
یعنی هر کشوری بنا به مقتضیات خودش ،قوانین صدور،
اختصاص دسته چک و سایر موارد را با شرایط خودش
بومی کرده است .در ترکیه که نزدیک ماست ،وقتی

ســپانلو :در ترکیــه کــه نزدیک ماســت،
وقتــی قــرار اســت دســته چــک
بگیریــد ،دو بانــک دیگــر بایــد شــما را
تاییــد کننــد .اگــر چــک شــما برگشــت
بخــورد ،بانک صادرکننــده چک ،جریمه
میشــود و بایــد قســمتی از وجــه چــک
را بــه عنــوان خســارت پرداخــت کنــد!
بنابرایــن اعتبارســنجی بزرگــی برعهده
بانکهــا گذاشــته شــده و آنهــا را در
قبــال چــک افــراد مســوول دانســته
اســت .در برخــی کشــورها ،اصــا چــک
را نقــد نمیدهنــد و اگــر آن را بــر
روی پیشــخوان صادرکننــده آن بانــک
بگذاریــد ،امکانپذیــر نیســت و حتمــا
بایــد بــه حســاب بخوابانید و بانــک ،اگر
چــک برگشــت بخــورد و شــما از اعتبــار
خودتــان بــرای آن چــک اســتفاده کرده
باشــید ،شــما را مســوول میدانــد

قرار است دسته چک بگیرید ،دو بانک دیگر باید شما
را تایید کنند؛ یعنی بانک شما استعالم میگیرد و از دو
بانک ،معرف میخواهد .اگر چک شما برگشت بخورد،
بانک صادرکننده چک ،جریمه میشود و باید قسمتی
از وجه چک را به عنوان خسارت پرداخت کند! بنابراین
اعتبارسنجی بزرگی برعهده بانکها گذاشته شده و آنها
را در قبال چک افراد مسوول دانسته است .در برخی
کشورها ،اصال چک را نقد نمیدهند و اگر آن را بر روی
پیشخوان صادرکننده آن بانک بگذارید ،امکانپذیر نیست
و حتما باید به حساب بخوابانید و بانک ،اگر چک برگشت
بخورد و شما از اعتبار خودتان برای آن چک استفاده
کرده باشید ،شما را مسوول میداند .آنچه مشترک و
قابل توجه است ،این است که چک ،تعریفی دارد و آن،
دستور پرداخت برای حال است .در حال حاضر ،در برخی
کشورها ،حساب جاری را کنار گذاشتهاند و حساب چکی
به وجود آوردهاند؛ یعنی شما حساب کوتاه مدت دارید و
بنا به دالیلی ،به چک نیاز پیدا کنید و روی همان دسته
چک میگیرید یا در بعضی کشورها ،اگر از نسل جدید
بپرسید ،چک چیست ،ذهنشان به چککارت میرود
و کارتهای خودشان را چک میدانند و دبیت کارت
نمیگویند .بنابراین ،مصرف چک در حال کاهش و برای
پرداختهای حال است و برای تضمین پرداختهای
آینده ،از سفته استفاده میشود .دلیل اینکه در ایران ،چک
جایگزین سفته شد ،این است که قانون چک در پیگیری،
قویتر است؛ یعنی اگر چک به تاریخ روز باشد و موجودی
نداشته باشد ،حکم کیفری دارد و با گرفتن حکم جلب
میتوانید طرف را دستگیر کنید .به همین دلیل از چک
در نقل و انتقاالت استفاده کردند و به نوعی تغییر کاربری
پیدا کرد؛ یعنی چکی که برای پرداخت حال بود برای
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پرداخت آینده و تضمین ،استفاده شد و جای خودش
را عوض کرد .این آمار و درگیر شدن محاکم ،به خاطر
همین تغییر کاربری است .درباره سفته هم باید عرض
کنم سفته یک سند تجاری به مبلغ است و برخالف
چک ،حداکثر دارد؛ مثال سفته به مبلغ یک یا ده میلیون
ریال میخرید و اگر بخواهید آن را به اجرا بگذارید باید
از طریق دادگاهها اقدام کنید .در گذشته بانکها ،تنزیل
میکردند و دایرهای برای همین موضوع داشتند .سفته
را با نرخ پایینتر میگرفتند ،پولش را میدادند و بعد
خودشان میرفتند ،آن قیمت را میگرفتند و اگر در
فرایند واخواست و دادگاه وارد شوید ،باید صبر بیشتری
داشته باشید .در نهایت هم از شما اموال میخواهند؛
یعنی گفته میشود از شخصی که از وی ،سفته گرفتهاید،
اموالی دارید یا خیر .بنابراین چک ،خیلی سریع است اما
سفته ،مقداری صبر میخواهد .درباره برات نیز میتوان
اینگونه گفت که مثال در تجارت ،از یک نفر طلب دارید
و به یک نفر بدهکارید ،برای اینکه تراکنش اضافی اتفاق
نیفتد تا طلب را از طلبکار بگیرید و به بدهکار بدهید،
میتوانید برات بکشید؛ یعنی بین این دو نفر با زمان و
مکان مشخص ،توافق ایجاد کنید و طلب را از طلبکار
گرفته و به بدهکار بدهید .االن چک در وجه حامل ،همه
این کارها را انجام میدهد بنابراین در داخل سیستم جدید
ما ،شاید نسل جدید ،اطالعات چندانی از سفته و برات
نداشته باشند و اینها دو سند پیر و فرسوده تلقی شوند.
دایرههای بروات در بانکها هم تقریبا برچیده شدهاند .به
نظرم ،قانون جدید ما را به اصل خودمان برمیگرداند و
چک ،بیشتر در جای خودش قرار میگیرد و رویکردهای
استفاده از سفته و برات ،دوباره شروع میشود .طبیعتا
پیشرفتهای الکترونیکی خوبی صورت پذیرفته و
سیستمهای جایگزین و بهتر میتواند ورود کند .االن در
خارج از کشور برداشت از حساب بسیار معمول شده و
شما حسابتان را معرفی میکنید و فروشنده ،ابتدای
ماه از حساب شما پول ،برداشت میکند و قوانین پشت
سر آن وجود دارد مثال اگر حساب شما پول نداشت،
تکلیف چیست و چطور میتوانند اقدام کنند .به نظرم
ما شاهد تحوالت الکترونیکی و دیجیتالی خواهیم بود
و این تحوالت میتواند سیستمها و محصوالت جایگزین
را معرفی کند .این وضعیتی است که در خارج از کشور،
وجود دارد .تفاوت سادهای که میتوان برای چک و سفته
عنوان کرد .چک برای پرداختهای حال و سفته برای
پرداختهای آینده و تضمین به کار میرود .برات بین
طلبکار و بدهکار است و میتواند از تراکنشهای اضافی
جلوگیری کند .از نظر من ،سفته ،هنوز جایگزین نشده
و بیشتر برای تضمین گرفته میشود و یک مقدار طول
میکشد تا دوباره به این سمت برگردیم اما راه درست این
است که چک در مجرای خودش استفاده شود .در این
زمینه ،امکانات دیجیتال ،امکانات الکترونیک و محصوالت
جدیدی را معرفی میکند.
دوستان در گروه پرسیدهاند در صورت
مقاومت مردم در مقابل این طرح ،بانک مرکزی،
تغییر مسیر خواهد داد؟ البته بنده بعید میدانم و
چون قانون ابالغی مجلس است ،این اتفاق نخواهد
افتاد .نظر شما در این زمینه چیست؟
نادعلیزاده :همانطور که اشاره کردید ،قانون است
و باید اجرا شود .البته قطعا مقاومت وجود دارد و فکر
نمیکنم هیچ تغییری بدون مقاومت وجود داشته باشد،
ضمن اینکه فرایندها ،متفاوت از گذشته شده است .اگر
قرار به عقبنشینی باشد ،بانک مرکزی مجاز به این کار
نیست و قاعدتا قانونگذار باید چنین حکمی را اعالم کند
و بانک مرکزی ،طرح را پس بگیرد .زمانی که سامانه
چکاوک را راهاندازی کردیم ،اختالالتی وجود داشت که
با کمک شبکه بانکی توانستیم آن را رفع کنیم و فکر
میکنم به نفع شبکه بانکی شد که سامانه چکاوک را
راهاندازی کردیم و یکسری مشکالت ،رفع و رجوع شد.
بنابراین در مقابل مقاومت مردم ،مجاز نیستیم طرح
را ملغی کنیم و چون مجری هستیم باید آن را اجرا
نماییم و نهایت تالش خود را انجام دهیم تا این طرح با
کمک شبکه بانکی ،خیلی روانتر در جامعه اجرا شود .به
همین خاطر فاز آزمایشی گذاشتیم تا در اجرای قانون،
روانسازی داشته باشیم.
با توجه به اینکه این قانون ،از ابتدای سال
 1400اجرایی شد ،آماری ارائه بفرمایید که از ابتدا
تا کنون ،چه تعداد چک در این سامانه ،ثبت شده
و چه تعداد خطای احتمالی داشتید؟ آیا بررسی
کردهاید این خطا از کجا بوده است؟
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نادعلیزاده :ابتدا توضیحات مختصری درباره عملیات
این سامانه ارائه کنم .همانطور که عرض کردم ماژولی با
عنوان ماژول پیچک از ماژولهای سامانه صیاد طراحی
کردیم که امکان ثبت چک را برای مردم فراهم کنیم .این
سامانه ،دو دسته سرویس دارد :یک دسته سرویسهای
عمومی شامل ثبت چک ،تایید چک ،انتقال چک و
استعالم چک که در اختیار عموم قرار میگیرد .دسته
دیگر ،سرویسهای بانکی است که مربوط به نقدشوندگی
چک است و در اختیار شعب است .مشتری باید با
استفاده از سرویسهای عمومی ،در مرحلهای که چک
را صادر میکند ،اطالعات مربوط به تاریخ چک ،مبلغ
چک و هویت گیرنده را در این سامانه ثبت کند ،گیرنده
چک هم وظایفی دارد و باید از این سامانه ،استعالم نماید
و آنچه در متن چک ،درج شده با آنچه در سامانه ثبت
شده ،مقایسه و تایید یا عدم تایید خود را اعالم کند.
بنابراین این سامانه ،یک سامانه دوسویه و بر مبنای تقارن
اطالعاتی بین صادرکننده و گیرنده چک بنا شده است.
فایده استفاده از این سامانه این است که در زمانی که
چک در حال صدور است اگر صادرکننده چک برگشتی
داشته باشد ،امکان ثبت چک جدید را نخواهد داشت.
ضمن اینکه ثبت چک در این سامانه باعث میشود جعل
چک ،کاهش پیدا کند .وقتی هویت گیرنده در سامانه
مشخص میشود ،به این معناست که صدور چک در وجه
حامل ،ممنوع و امکان رد یا جابهجایی پول یا تبادالت
به راحتی ،رصد و زنجیره تبادالت ،شفاف میشود .برای
سهولت اجرا ،بانک مرکزی تصمیم گرفت چکهای
جدیدی طراحی کند که منطبق بر ماده  6قانون اصالحی
است مبنی بر اینکه رنگ متمایزی داشته باشد ،عبارت
تاکیدی روی این چکها داشته باشد که باید ثبت آن
اتفاق بیفتد تا مردم با دیدن این چک ،بتوانند سریعا
تشخیص دهند که الزاما باید آن را ثبت کنند .همچنین
بارها اطالعرسانی شده که نیاز به ثبت چکهای قدیمی
نیست .از ابتدای فروردین  1400که چکهای جدید
روانه بازار شدند تا  25فروردین ماه 6 ،میلیون و 250
هزار فقره چک جدید را در کشور توزیع کردیم که از
این تعداد 7 ،هزار و  200فقره در سامانه ،ثبت و تایید
شدند .البته در مرحله ثبت یعنی اینکه فقط صادرکننده
ثبت را انجام داده باشد 10 ،هزار و  700فقره چک ثبت
شده اما  7هزار و  200فقره چک ،تایید شده است.
آمارهای و درون بانکی را که مالحظه میکردم ،تغییر
آماری محسوسی را هنوز مشاهده نمیکنیم و به نظر
میرسد هنوز این چکها به گردش نیفتادهاند و احتماال
از اواسط یا اواخر اردیبهشت یا خردادماه ،این چکها
به گردش میافتند و حجم مبادالت با آن افزایش پیدا
میکند .درباره عمده خطاها ،باید عرض کنم ،خطاهای
سیستمی بسیار کم است و سریع رفع و رجوع میشود و
میتوان گفت نزدیک به صفر است اما خطاهای کاربری
در استفاده از اپلیکیشنها و درگاههای بانکی وجود دارد
چون در زمینه درگاههای بانکی ،اینترنت بانک ،همراه
بانک ،بعضی از بانکها ،روی وبسایتهای خودشان به
سامانه صیاد مجهز شدهاند و مردم هنوز این آگاهی را
ندارند که به خوبی با این سامانه کار کنند یا جاهایی که
قرار است استعالم گرفته شود ،مثال قرار است استعالم
صادرکننده چک را بگیرند ،از کد ملی خودشان استفاده
میکنند یا اگر در جایی ،بانکی ،کد شهاب را به درستی
برای مشتری تولید نکرده باشد ،وی به مشکل میخورد
که سریعا به بانک وی اعالم میشود و تالش میکنیم این
نقایص را با شبکه بانکی ،رفع و رجوع کنیم .عمده خطاها،
بیشتر خطاهای کاربری است که امیدواریم در آینده،
مردم بیشتر با این سیستم کار کنند و اطالعاتشان
بیشتر و خطای کاربری کمتر شود.
در این قسمت از میزگرد در خدمت آقای
حبیباهلل اژدهاکش ،معاون فناوری بانک رفاه
کارگران بهعنوان مهمان روی خط هستیم .جناب
اژدهاکش! استعالم چکهای صیادی در اختیار
همه است و بانکها هم این کار را انجام میدهند
اما تفاوتی بین بانکها و پرداختسازها وجود دارد.
پرداختسازها میتوانند استعالم تمام چکهای
سمت بانکها را به مشتری بدهند اما بانکهایی
که استعالم میدهند فقط به مشتری خودشان
میدهند و از بقیه بانکها نمیتوانند استعالم
بگیرند و به مشتری استعالم بدهند .آیا این
موضوع را تایید میفرمایید؟
اژدهاکش :بله تا حدودی درست است .بانکها،
قابلیت ارائه سرویس به مشتریان همدیگر را ندارند اما

پرداختسازها ،این امکان را دارند که به همه مشتریان
سرویس دهند .البته بانک مرکزی پیگیری کرد در مورد
بانکها هم این اتفاق بیفتد ولی در الیههای پایینی به
عنوان بانکها نتوانستیم سرویسهایی که در اختیار
پرداختسازهاست مانند احراز هویت ،روی سیستمهای
خودمان داشته باشیم .مراجعات متعددی داشتیم و با
بررسی مدیریت خطا متوجه شدیم مشتریان سایر بانکها
که روی اپهای ما آمده بودند و نتوانسته بودند سرویس
بگیرند ،گلهمند بودند .این موضوع ،جزء درخواستهای
مشتریان نیز هست و یک مقدار ،باعث سردرگمی شده
چون فکر میکنم همه بانکها هنوز قابلیت ارائه سرویس
در همه درگاهها را ندارند.
مشکل که از سمت بانکها نیست و به مجوزی
برمیگردد که بانک مرکزی نداده .درست است؟
اژدهاکش :موضوع ،دسترسی به سرویسهایی است
که پرداختسازها دارند و باید در اختیار بانکها هم قرار
دهند مانند سرویس احراز هویت.
صحبت از بررسی خطاها کردید .هنوز آغاز
طرح هستیم و میتواند خطاهای سمت کاربر یا
سیستم وجود داشته باشد و قطعا با توجه به اینکه
طرح ،ملی است و کل کشور درگیر آن است و
جامعه آماری بزرگی دارد ،یکسری اتفاقات مشابه
در بانکها میتواند رخ دهد .آیا در حال حاضر،
اتاق فکر یا مشورتی در بانک مرکزی با حضور همه
بانکها شکل گرفته است؟ مثال در بانک رفاه بر
اساس تجربه مشتری و خطایی که به کالسنتر
شما اعالم کرده ،آن خطا را شما شنیدهاید یا
دیدهاید و پیشبینی نکردهاید یا اینکه مشکل،

اژدهاکــش :مشــکل دیگــری کــه احتماال
تــا آخــر اردیبهشــت مرتفــع میشــود،
آنالیــن نبــودن ســرویس صیــادی
اســت و بســیاری از مشــتریان ،بعــد
از دو روز از تاریــخ صــدور دســته
چــک ،میتواننــد اطالعــات آن را در
ســامانه ثبــت کننــد .علتــش هــم ایــن
اســت کــه بانــک مرکــزی ،مهلتــی بــه
بانکهــا داده تــا  30اردیبهشــت
مــاه ،ارســال اطالعــات ســری و ســریال
چکهــا را آنالیــن کننــد و مشــتریها
بتواننــد آنالیــن ،چــک را ثبــت کننــد.
البتــه بســیاری از مشــتریان آخــر
ســال بــه بانکهــا هجــوم آوردنــد و
آمــار صــدور دســته چــک در روزهــای
پایانــی ســال افزایــش پیــدا کــرد.
بنابرایــن االن فشــار کاری کمتــر اســت
و احتمــاال از آخــر خــرداد ،ایــن فشــار
مجــدد در ســامانه صیــاد ایجــاد شــود

سیستمی است و پیگیری کردید .در اینجا ،فکر
نمیکنم این تبادل اطالعات فنی از نظر تجاری
برای بانکها ،نگرانکننده باشد .انتقال تجربیات و
مشکالت اجرای طرح ،موجب میشود مشکالت،
سریعتر برطرف شود و سمت مشتری ،تجربه
کاربری بهتری اتفاق بیفتد .االن هر بانک ،مسیر
خودش را میرود یا با هم هماهنگ هستید و آن
اتاق فکر شکل گرفته یا خیر؟
اژدهاکش :بنده تقریبا از روز اول که این قانون ،عملیاتی
شده ،جزء مشغلههای روزمرهام این است که تماس
مشتریان را مستمر کنترل میکنم .البته درونبانکی است
و علیرغم اینکه به صورت متوالی با دوستان تماس داریم
و موضوعات را بررسی میکنیم ،واقعیت این است که از
سمت بانک مرکزی ،اینکه تجارب به اشتراک گذاشته
و بررسی شود ،چندان ساختیافته ندیدم .همچنین
دستهبندی خطا ،چند سطح دارد و چالشی است که
بیشتر سمت احراز هویت مشتریان ،رمز دوم و پویاست.
رمز دوم پویا ،از زمان اجرا ،علیرغم مزایای آن ،خودش
چالش است و کندی دریافت در رمز پویا را از سمت
مشتریان ،زیاد داشتیم و در این زمینه ،صرفا بانکها
مقصر نیستند و موضوع به سمت اپراتورها نیز سوق پیدا
میکند .یکسری مشکالت به اپهایی برمیگردد که
توسط هر بانک ،طراحی شده که یا یکسری کنترلهایی
را اعمال نکرده یا به غلط اعمال کردهاند .این موضوع را
در مدیریت تجربه مشتریان متوجه شدیم و بعضا درون
بانک مرتفع شد .بعضی مشکالت هم درون سامانههای

متمرکز بانکهاست و مقداری کندی در آنجا هم هست
و مشکل داریم .برخی مشکالت نیز به سرویسهای بانک
مرکزی برمیگردد .بنده ،مشتریای دارم که فکر میکنم
نزدیک  10روز است که در حال حل مشکل وی هستیم.
مشکل این است که اطالعات مشتری در بانک مرکزی،
ثبت شده اما در استعالم-ها ،پاسخی بابت مشتری خاص
نداریم .از این قبیل مشکالت هم موجود است و به صورت
آماری از طرف بانک خودمان در حال تحلیل آن هستیم.
مشکل دیگری که احتماال تا آخر اردیبهشت مرتفع
میشود ،آنالین نبودن سرویس صیادی است و بسیاری
از مشتریان ،بعد از دو روز از تاریخ صدور دسته چک،
میتوانند اطالعات آن را در سامانه ثبت کنند .علتش
هم این است که بانک مرکزی ،مهلتی به بانکها داده
تا  30اردیبهشت ماه ،ارسال اطالعات سری و سریال
چکها را آنالین کنند و مشتریها بتوانند آنالین ،چک را
ثبت کنند .البته بسیاری از مشتریان آخر سال به بانکها
هجوم آوردند و آمار صدور دسته چک در روزهای پایانی
سال افزایش پیدا کرد .بنابراین االن فشار کاری کمتر
است و احتماال از آخر خرداد ،این فشار مجدد در سامانه
صیاد ایجاد شود.
یعنی میفرمایید مشتریان به خاطر اینکه
درگیر مساله چکهای جدید نشوند ،در اسفندماه
همان دست ه چکهای قدیمی را گرفتند؟
اژدهاکش :بله هجوم آوردند و تقاضا زیاد شد .خبر دارم
ظاهرا هنوز برخی بانکها ،دسته چکهای قدیمی را
به مشتریانشان اختصاص میدهند که البته در زمینه
پرداخت چک ،احتماال مشکالتی ایجاد میشود؛ ضمن
اینکه یکسری جرایم انضباطی برای این بانکها درنظر
گرفته شده است.
اگر درباره موضوعات مطرحشده توسط آقای
سپانلو و خانم نادعلیزاده ،نکتهای مدنظر دارید،
بفرمایید.
اژدهاکش :دوستان به روند این چکها اشاره کردند
مانند برات الکترونیک ،سفته الکترونیک و چک
الکترونیک .به هر حال این سرویسها در بستر جدید
خواهند بود .نمیتوان قضاوت کرد نقش کدامیک کمرنگ
خواهد شد .موضوع دیگر ،درباره تفاوت سفته و برات که
اشاره کردند ،این است که برات از جانب طلبکار به سمت
بدهکار جریان پیدا میکند و سفته از جانب بدهکار به
سمت طلبکار.
جناب سپانلو! درباره سوال اول که از آقای
اژدهاکش پرسیدم ،گویا شما درخصوص تفاوت
فرایند ثبت چک در اپهای بانکی و پرداختسازها
توضیحاتی مدنظر دارید .بفرمایید.
سپانلو :فرایند در سوپراپها با احراز هویت شروع
میشود اما در اپهای بانکی به دلیل اینکه با یوزر
آیدی پسورد صورت پذیرفته ،این موضوع را شامل
نمیشود .آنچه بنده از تراکنشهای موجود در بانک ملت
دیدم ،این است که استقبال از تراکنشهای بانکی در
مقایسه با اپهای بانکی ،بیشتر است زیرا در احراز هویت
سوپراپها ،مبلغ  1206ریال هر بار کم میشود و هزینه
ایجاد میکند و فرایند آن طوالنیتر است .در بانک ملت،
همراه بانک ما ،دو بخش دارد :یکی بخشی است که با
یوزر آیدی پسورد ،الگین میکنید و وارد میشوید و
بخش دیگر همراه پالس است که همه افراد با استفاده
از تمام کارتهای بانکیشان میتوانند از آن استفاده
کنند .ما قصد داشتیم دو متد را اجرا کنیم اما با توجه به
ظرفیتی که در بانک وجود داشت ،قرار شد یکی را اجرا
کنیم .در بررسیها متوجه شدیم بهتر است روش بانکی
را اجرا کنیم .نرمافزار سکه شرکت بهپرداخت به عنوان
سوپراپ بود که به روش دوم کار را انجام میداد .بنابراین
نرمافزار سکه ،متد سوپراپها را پیادهسازی کرد و نرمافزار
همراه بانکمان ،با اینکه میتوانست هر دو متد را اجرا
کند ،متد الگین بانکی را انتخاب کرد .االن تراکنشهای
روزانه همراه بانک از جمع کل تراکنشهای سکه باالتر
است چون فرایند سادهتر و کوتاهتر است .هرچند همه را
پوشش نمیدهد اما یک مرحله احراز هویت و پرداخت
نقدی را ندارد که البته رقم آن باال و فشار آورنده نیست
اما در مجموع این پرداخت باید صورت گیرد .بنابراین
سرعت آن باالتر است و به نظر میرسد کاربرپسند باشد.
اتفاقا چالش آن هم در همین قسمت است؛ یعنی در
پیادهسازی آن ،پروایدرهای خدمات بانکی ،دچار انباشتی
از درخواستها هستند و وقتی این کارها ،اضافه میشود،
بانکها ،مجبورند اولویتهای خود را تغییر دهند و
اینگونه طرحها ،بانکها را مقداری در نوآوری و توسعه

محصول ،با مشکل مواجه میکند اما کار بزرگی است.
همانطور که عرض کردم ما قبال اتاقهای پایاپای را
داشتیم ،چک میبردند و میآوردند ،برخی اوقات چکها
ارسال نمیشد و تاخیر وجود داشت اما االن این اتاقها و
رفتوآمدها نیست ،هزینهها خیلی کم شده و با تصویر،
این کارها انجام میشود .در روزهای اول ،یک مقدار
اختالالت اینچنینی وجود دارد که به نظرم عادی است
و در آینده ،حل خواهد شد .در یک جمعبندی عرض
کنم اگر بنده بتوانم ثبت چک را از طریق یک اپ بانکی یا
سوپراپ بانک انجام دهم ،احتماال انتخاب بنده ،اپ بانکی
خواهد بود چون فرایند آن سادهتر است ،احراز هویت
اولیه را ندارد ،پرداخت وجه را هم ندارد و آمارهای ما هم
در بانک ملت این موضوع را نشان میدهد .همراه بانک
ما قادر است هر دو روش را پشتیبانی کند؛ همراه پالس
ما ،با کارتهای بانکی کار میکند و همراه بانک ما با یوزر
آیدی پسورد صرفا برای مشتریان بانک ملت .به نظر
میرسد فرایند بانکی ،سهلتر از فرایند سوپراپهاست.
خانم نادعلیزاده! آیا ما در این زمینه،
محدودیتی داریم که بانکها نتوانند به مشتریان
بقیه بانکها سرویس بدهند؟
نادعلیزاده :محدودیتی در اپلیکیشنها وجود ندارد.
ما به سوپراپها ،همان سرویسی را میدهیم که اگر
اپلیکیشن بانکی هم به ما معرفی شود ،همان سرویس را
دریافت میکند اما آقای سپانلو ،توضیحات کامل و شفاف
را ارائه کردند .با توجه به نوع احراز هویت ،نوع خدمت هم
میتواند تا حدی متفاوت باشد .درخصوص مواردی که
آقای اژدهاکش به آن اشاره کردند ،از جمله درباره اینکه
چکها ،مقداری دیر فعال میشود ،باید عرض کنم ما

نادعلــی زاده :دربــاره اینکــه چکهــا،
مقــداری دیــر فعــال میشــود ،بایــد
عــرض کنــم مــا بــرای فعــال کــردن
چکهــا در ســامانه ،نیازمنــد ایــن
هســتیم کــه بعــد از اینکــه عملیــات
شخصیســازی در بانــک انجــام و
ســری ســریال بــه چــک تخصیــص داده
میشــود ،بانــک ایــن اطالعــات ســری
ســریال را بــه بانــک مرکــزی برگردانــد
و بانــک مرکــزی ،ایــن اطالعــات را در
ســامانه صیــاد داشــته باشــد تــا ادامــه
فراینــد میســر شــود .بعضــی بانکهــا،
ایــن اطالعــات را بــه صــورت سرویســی
برمیگرداننــد و برخــی بانکهــا
بــه صــورت فایلــی .بانکهایــی کــه
سرویســی هســتند ،ایــن فعالســازی
در لحظــه ،اتفــاق میافتــد امــا
بانکهایــی کــه بــه صــورت فایلــی کار
میکننــد ،مقــداری تاخیــر وجــود دارد

برای فعال کردن چکها در سامانه ،نیازمند این هستیم
که بعد از اینکه عملیات شخصیسازی در بانک انجام و
سری سریال به چک تخصیص داده میشود ،بانک این
اطالعات سری سریال را به بانک مرکزی برگرداند و بانک
مرکزی ،این اطالعات را در سامانه صیاد داشته باشد تا
ادامه فرایند میسر شود .بعضی بانکها ،این اطالعات را به
صورت سرویسی برمیگردانند و برخی بانکها به صورت
فایلی .بانکهایی که سرویسی هستند ،این فعالسازی در
لحظه ،اتفاق میافتد اما بانکهایی که به صورت فایلی کار
میکنند ،مقداری تاخیر وجود دارد که خوشبختانه تعداد
کثیری از بانکها در حال فراخوانی این سرویس هستند
و تعداد اندکی باقی ماندهاند که قصد نداشتیم بیشتر از
این به شبکه بانکی فشار وارد شود چون واقعا زحمت
زیادی را در این مدت ،متقبل شده بودند .مورد دیگر در
اظهارات آقای اژدهاکش این بود که تجارب ،ساختاریافته
نیست .واقعیت این است که ما در بانک مرکزی از سال
 ،93یک کارگروه تخصصی داریم که حالت مشورتی
دارد و بانکهای مختلف ،عضو آن هستند .البته همه
بانکها (قبال  36بانک داشتیم االن با طرح ادغام31 ،
بانک داریم) را نمیتوانیم در کارگروه خودمان داشته
باشیم ،نماینده داریم و بسته به نوع پیمانکار بانکها،
اندازه بانکها ،نوع بانکها از نظر تخصصی بودن ،تجاری
بودن و ،...تقریبا 9 ،بانک را در کارگروه داریم و تمامی
این فرایندها در این کارگروههای مشورتی موردبررسی
قرار میگیرد .البته بانک رفاه ،در این کارگروه ،عضویت
ندارند اما بانک ملت ،سالهاست در کنار ما هستند و در

این مورد ،به ما کمک میکنند.
خواهش من این است که در این مورد خاص،
اگر بانکی در کارگروه مشورتی ،عضو نیست ،آن
بانک را عضو کنید زیرا این اشتراکگذاری با توجه
به مشکالت موجود ،برای سمت تجربه مشتری،
کمککننده است که مسائل مشابه در بانکهای
دیگر تکرار نشود .آقای اژدهاکش نیز همچنان
روی خط هستند ،اگر نکتهای داشتند ،میتوانند
مطرح کنند .ضمن اینکه ایشان در بانک رفاه،
تمایل دارند سرویس سوپراپها را ارائه کنند اما
ظاهرا پیگیری کردهاند و به جایی نرسیدهاند .خانم
نادعلیزاده! اگر مسیر باز است ،شما کمک کنید
که این سرویس  APIکه موردنظرشان است ،به این
بانک ارائه نمایید .جناب سپانلو! به عنوان مدیر
طرح و برنامه بانک ملت ،بفرمایید در بانک ملت،
چالشهای اجرایی این پروژه ،از دید شما چه بوده
و عملکرد خودتان را در این زمینه ،چطور ارزیابی
میکنید؟
سپانلو :به طور اعم سه چالش وجود دارد که فکر
میکنم همه بانکها را شامل میشود و به طور خاص
در بانک ملت هم وجود دارد .بنده از اولویت کمتر به
سمت اولویت بیشتر حرکت می کنم .اولین چالش،
پیادهسازی سیستمهاست و از آنجا ناشی میشود که
معموال تولیدکنندگان نرمافزار برای بانکها ،با انباشتی از
درخواستها مانند نوآوری محصول ،تولید محصول جدید
و تعداد قابل مالحظه دستور حاکمیتی و ارسالی از طرف
مراجع دیصالح مواجه هستند .ما در همین چندماه،
تغییرات عمدهای در قسمت  ،KYCمبارزه با پولشویی،
حسابهای مازاد ،احراز هویتها و ...داشتیم که تغییراتی
به صورت ریشهای و بنیادین در سیستمهای بانکها
ش تولید ،توسعه و
ایجاد میکند .معموال بانکها با چال 
تغییرات سیستمی در یک فرصت محدود ،مواجه هستند
که این امر باعث میشود از نوآوری ،توسعه محصول و
نظایر آن غافل شوند .بخشهایی از صحبتهایی درباره
اینکه چرا زمانبندی اجرا نشده ،به همین موضوع
برمیگردد .بانکها تا خودشان را آماده کنند ،مقداری
طول میکشد .البته خوشبختانه ما در بانک ملت،
تامینکننده اختصاصی به نام بهسازان ملت داریم با این
حال ،این شرکت با انباشتی از درخواستها مواجه بود.
االن ما جزء آن بانکهایی هستیم که سرویس میگیریم؛
یعنی بالفاصله شناسه ما فعال میشود و مشتریمان تا
آخر ماه درگیر نمیشود اما در بانک دیگر ،تا تولیدکننده
بخواهد آن را درست کند ،مقداری طول میکشد .دومین
چالش ،پرسنل بانک خصوصا بخش صف و مرکز تماس
است .این بخشها باید اطالعات دقیق داشته باشند و
بدانند جریان چیست .یکی از مسائلی که آقای مهندس
اژدهاکش اشاره کردند ،تقاضای باالی درخواست دسته
چک در پایان سال است .البته اول سال هم ما با این
موضوع ،مواجه بودیم؛ بسیاری از افراد می-خواستند
چکهای قدیمی را بدهند و چکهای جدید بگیرند که
شاید دلیل آن ،عدم اطالعرسانی به واحدهای صف بود
که چک-های قبلی هنوز کار میکند .این موضوع به
مشتریان ،درست منتقل نشده بود .این اطالعرسانیها
باید بالفاصله صورت گیرد .ما در بانک ملت ،با وجود
کرونا ،مجوز کمیته پدافند را گرفتیم و با تشکیل چند
تی م و رعایت پروتکلهای کرونا ،افرادی را به شهرستانها
اعزام و حتی در تهران ،آموزش حضوری برگزار کردیم
چون موضوع ،آنقدر مهم بود که نمیشد با دستورالعمل،
کالس و وبینار آن را آموزش داد .ما در استانها ،مدرس،
پرورش دادیم و به آنها گفتیم شعب را آموزش بدهند با
این حال ،برخی چالشها را داشتیم از جمله اینکه چون
آخر سال بود و شعب به سمت کارهای دیگری ،جلب
میشدند و مشتریان ،مراجعات زیادی داشتند ،بعضی
نکات فراموش میشد .سعی کردیم این آموزشها را با
ارسال پیامک و پیام روی سامانه متمرکز ،تغییر بکگراند
کامپیوتر همه همکاران از مرکز و ارائه توضیحات الزم
به آنها و نشاندن کارشناسان اداره کل سازمان بهبود
روشها به عنوان متولی امر در مرکز تماس ،کامل
کنیم و سوالها و پاسخها را دریافت نماییم زیرا پرسنل
بانک ،باید راهنمایی درست انجام دهند .سومین چالش
که دغدغه بانک مرکزی و بانکهاست ،مردم هستند؛
یعنی فرهنگسازی عمومی و اینکه بتوانند سیستم
جدید را قبول کنند ،نکته بسیار مهمی است و نمیتوان
نادیده گرفت .تغییرات ،بسیار بزرگ است و پیادهسازی
این سیستم ،واقعا برای شبکه بانکی و خصوصا بانک
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مرکزی ،دست مریزاد دارد .باالخره یک سیستم بزرگ
که تراکنشهای زیادی در خودش ثبت خواهد کرد که
از لحاظ حجم کاری ،شاید یک سیستم منحصربهفردی
در دنیا باشد ،ایجاد میشود (در این رابطه ،آمارهای بانک
ملت را عرض خواهم کرد که چه تعداد بوده است) اما این
امر ،در قالب فرهنگی ،میتواند یک شوک به کاربران و
مشتریان باشد زیرا قبال به راحتی چک را در وجه حامل
میگرفتند و دو امضا میزدند و به دیگری میدادند اما در
حال حاضر اینگونه نیست .باید چک صادرشده توسط
صادرکننده را بالفاصله از طریق یک سوپراپ یا اپ بانکی
یا اینترنت بانک یا شعب ،ثبت کنند و دریافتکننده نیز
باید بالفاصله از طریق همین سوپراپها ،اپها ،اینترنت
بانک یا شعب ،تاییدیه دریافت بدهد .این روش ،سادهترین
است .انتقال باید از طریق همین مدیاها انجام شود،
پشتنویسی نداریم ،وجه حامل نداریم و احتماال برای
تضمین نمیتوان از آن استفاده کرد .در آینده ،چکها
از لحاظ زمانی ،اعتبار خواهند داشت و اعتبارسنجی افراد
ایجاد میشود .این پکیج ،از مواردی است که اگر درست
فرهنگسازی نشود و امکانات مناسب آن فراهم نشود،
ممکن است بازار و مشتریان به آن عکسالعمل منفی
نشان دهند چون راحتی را سلب کردهایم .چالش سوم که
همگی باید به آن توجه کنیم ،بعد فرهنگسازی است .ما
نباید تجربه مشتری را زیاد سخت کنیم .اپها ،اینترنت
بانک ،فرایندهای ثبت ،انتقال و تایید باید خیلی راحت و
در دسترس باشد خصوصا برخی مشتریان مانند بیمهها
که چکهای زیادی میکشند و بانکها باید ابزارهای
خوبی در اختیارشان بگذارند تا بتوانند چکهایشان را
تایید کنند .تجربه مشتری باید به نحوی جلو برود که از
این سیستم استفاده کنند .این سیستم تازه راه افتاده
و بعد از گذشت مدت زمانی ،متوجه میشویم کجای
آن ،چه تغییراتی الزم دارد و متناسب با نیاز مشتریان
و مطابق با قانون ،تغییرات الزم را در نرمافزارهایمان
باید اعمال کنیم .چالش سوم ،به نظرم مهمترین چالش
است .چالش اول یعنی تولید ،تقریبا سپری شده که البته
برخی بانکها ،با توجه به تواناییشان ،مقداری عقبتر
هستند که خودشان را میرسانند .چالش دوم همکاران
بانکی هستند که باید به آنها آموزشهای پیاپی داده شود.
بنده با تجربه موجود ،بر روی مرکز تماسمان ،به شماره
 ،1556خیلی تاکید میکنم که باید به درستی پاسخ
مشتری را بدهند تا خودش باری به بارهای دیگر اضافه
نکند .چالش سوم توجه به مشتری است که این قانون را
بپذیرد .برای این کار ،باید تجربه مشتری را درنظر بگیریم
و کاربردی بودن نرمافزارهایمان را نیز باید مدنظر قرار
دهیم .آماری هم از عملکرد ارائه میکنم .در حال حاضر
امکان ثبت چک ،تایی ِد دریافت ،انتقال چک و استعالم
چک را عالوه بر شعبه در همراه بانک ،در بانکداری
ی برای
اینترنتی برای افراد حقیقی و بانکداری تجار 
افراد حقوقی داریم .عالوه بر آن ،نرمافزار سکه متعلق به
شرکت بهپرداخت ،به عنوان یک سوپراپ ،این تراکنشها
را انجام میدهد .مثال در روز  25فروردین 2 ،هزار و
 192ثبت چک داشتیم و از ابتدا نیز  11هزار مورد.
کل تراکنشها نیز بالغ بر  50هزار تراکنش از مدیاهای
مختلف در جاهای گوناگون بوده است .تا االن چیزی در
حدود  48هزار و  977دسته چک جدید درخواست شده
که بالغ بر  25هزار دسته چک را تحویل دادیم و بقیه نیز
در شرف آمادهسازی است .بنده شخصا از نظر سیستمی،
اختالالتی را میبینم که عادی است و برطرف خواهد شد.
اگر به کل ابعاد آن توجه کنیم ،سیستم واقعا بزرگی است
که در قالب جریان مویرگی همهچیز را کنترل میکند.
همین امر ممکن است اختالالتی را به دنبال داشته باشد
که طی روزهای آتی ،مرتفع خواهد شد .باز هم تاکید
میکنم چالش مشتری ،فرهنگسازی ،کاربردپذیر کردن
نرمافزارهایمان را باید جدی بگیریم تا این قانون جدید،
به خوبی و خوشی جلو برود و کاربردیتر شود.

از آقایان مهدیزاده و صابر صیادی ،به خاطر
مشارکتشان در گروه متشکرم .در زمینه چالش
سمت مشتری ،برای اینکه به قول آقای مهدیزاده،
به یک مشارکت مطلوب منجر شود ،چه باید کرد؟
باالخره ما نباید از دید خودمان به موضوع نگاه
کنیم .سواد دیجیتالی و فناوری ما خوب است اما
بسیاری از افراد و کسبه هستند که شاید اصال
سواد آیتی نداشته باشند .فکر میکنم بخش
بزرگی از چالش اصلی ،برای صنوفی است که به
صورت سنتی از گذشته فعالیت کردهاند .در اینجا
راهکار چیست؟ آیا روی این موضوع در بانک ملت،
فکر کردهاید؟
سپانلو :بنده تقریبا بیش از دو دهه عمر کاریام را در
زمینه محصوالت آیتی سپری کردهام 10 .تا  15سال
پیش ،بانکها جلوتر از مشتریان بودند .مثال ما کارت
بانکی درست میکردیم و باید به دنبال مشتری میرفتیم.
وقتی به حقوقبگیران ،کارت بانکی می-دادیم ،ناراضی
بودند مبنی بر اینکه ما حقوقمان را از شعب میگرفتیم،
چرا به ما کارت دادید؟ میگفتند دستگاه خودپرداز کم
است و نظایر آن .یا مثال درگاه خرید مجازیVPOS ،
راهاندازی کرده بودیم و واقعا دنبال مشتری میگشتیم.
آن زمان کار کردن با شرکت رجا که بلیتها را اینترنتی
میفروخت یا شرکت همراه اول و یا دانشگاه آزاد مشهد
برای ثبتنام الکترونیکی ،دستاورد محسوب میشد و به
مدیرعامل گزارش میدادیم که سه محصول آوردهایم
در حالی که االن درگاهها و مانند آن ،سادهترین ابزاری
است که از سنتیترین قشر تا تکنوکراتها از آن استفاده

نادعلــی زاده :بــه لحــاظ ماهیتــی ،چــک
دیجیتــال ،تفاوتــی بــا چــک عادی نــدارد
و همــان کارکــرد و مبادلــه اطالعــات را
دارد ،فقــط چــک دیجیتــال ،فیزیــک
نــدارد و اعتبــار یــا انکارناپذیــری داده
را از طریــق امضــای الکترونیــک بــه
دســت مــیآورد .البتــه صــدور چــک
الکترونیــک در کشــور ،مســتلزم وجــود
امضــای الکترونیــک اســت .بنابرایــن
پاشــنه آشــیل ایــن طــرح ،امضــای
الکترونیــک خواهــد بــود .قانونگــذار
بــا تغییــر ایــن فراینــد در جهــت ثبــت
الکترونیکــی چــک و آشــنایی مــردم بــا
آن ،زمینــه ایــن موضــوع را فراهــم
میکنــد کــه بــه تدریــج چــک کاغــذی
را جمــعآوری و چــک الکترونیــک را
جایگزیــن آن کنــد .بــرای ایــن امــر باید
امضــای الکترونیک را در شــبکه بانکی،
یــک مقــدار ،متداولتــر داشــته باشــیم

میکنند .االن مردم از بانکها جلوترند و ما از خواستههای
آنها عقب ماندهایم .در دریافت یارانهها دیدیم که مردم
چطور از سیستم استقبال کردند ،آنجایی که قرار بود
کارت سوخت به موتورها بدهیم ،حضوری نبود و همه
از درگاههای...
ببخشید .البته استقبالی نبود آقای سپانلو!
اجبار بود و چاره دیگری نداشتند.
سپانلو :ولی توانستند! مساله توانستن است .مساله
خواستن است .درباره کارت سوخت موتورها ،اجبار بود.
بنده ،کلمه را از دیدگاه آیتی بیان کردم« .توانستند» این
کار را انجام دهند .به نظرم این امر ،این چالش را ایجاد
نمیکند که بنده سواد آن را ندارم و یا اینکه نرمافزار
یعنی چه؟ اپ یعنی چه؟ دانلود یعنی چه؟ مساله اصلی
در تکنولوژی این است که ما ایرانیها ،تکنولوژیدوست
هستیم و به نوعی خودمان را با تکنولوژی ،وفق میدهیم.

مثال درباره شبکه شاد برای دانشآموزان ،مشکل اصلی
خود شبکه و دسترسی به شبکه نبود ،بلکه مشکل این
بود که بعضی جاها آنتن نمیداد ،تبلت وجود نداشت و یا
اینکه خانوادهها ،ابزارها را نداشتند .آنچه مساله فرهنگ و
مشتری را در پی دارد ،اپلیکیشن و اینترنت بانک نیست،
مساله این است که قبال چک صادر می-شده ،این چک
خیلی راحت در اختیار دیگران قرار داده میشد ،با یک
پشتنویسی و وجه حامل ،پیش میرفت .قانونگذار به
درستی ،این روند را تحت کنترل قرار داده و به چک،
ابهت بخشیده و ارزش آن را افزایش داده است .به نظر
من ،آنچه در آینده چالش خواهد بود ،کاربرپسند بودن
نرمافزارها و نیز گامها و فرایندهاست .درباره اپلیکیشن
سوپراپ و اپلیکیشن بانکی ،مفصل توضیح دادم .در
اپلیکیشن بانکی ،یکی دو مرحله حذف میشود و راحتتر
است .در اینترنت بانک برای افراد حقوقی باید فکر شود
مانند شرکت بیمه که روزانه  100چک میکشد ،چگونه
قرار است تایید شود؟ اینها را باید کاربرپسند کرد .این
بخش ،با توجه به تجربیات و سوابق قبلی بنده ،نیازمند
توجه بیشتر است .فرایند و ابزار باید به گونهای باشد که
مردم بتوانند آن را قبول کنند.
خب به موضوع جذاب چک الکترونیک
میرسیم .اگر اشتباه عرض نکنم پروژه چک
الکترونیک ،یکی از پروژههایی بود که بانک
مرکزی در سال  ،99تصمیم داشت آن را اجرایی
کند اما نمیدانم سرنوشت آن در سال گذشته چه
شد با این حال ،ظاهرا در حال حاضر در دستورکار
است .لطفا بفرمایید در حوزه چک الکترونیک ،چه
اقداماتی انجام دادید و برای اینکه بانکها این
مسیر را به موازات بانک مرکزی ،جلو ببرند ،آیا
پروژهای در دست اقدام دارید و هماهنگی وجود
دارد یا خیر؟
نادعلیزاده :درباره چک دیجیتال باید عرض کنم برای
اولین بار در یک قانون در کشور ما ،چک الکترونیک به
صورت دادهپیام به رسمیت شناخته میشود و اتفاقا در
ماده اول این قانون ،درخصوص چک الکترونیک صحبت
شده و بانک مرکزی را ملزم میکند دستورالعملهای
مربوطه را صادر کند .در ابتدا یک پیشنویس از چک
الکترونیک ،تهیه و در وبسایت خودمان منتشر و سپس
با بانکها ،نخبگان و کارشناسان مختلف مذاکره کردیم
تا نظراتشان را اعالم کنند .بعد از دریافت نظرات ،در
همان کارگروه تخصصی که قبال عرض کردم ،نظرات را
بررسی و فرایندها را چکشکاری کردیم و به دلیل اینکه
بحث بسیار حقوقی میشد ،در کارگروه تخصصیمان،
متخصصان حقوقی حضور داشتند ،از حوزه مطالعات
مقررات بانکی خودمان نیز نمایندههایی داشتیم و کمک
کردند تا این سامانه را طراحی کنیم .در نهایت سامانه
چک امن دیجیتال (چکاد) طراحی شد و برای گردش
چکهای الکترونیک ،قرار است از این سامانه استفاده
شود .مستندات فنی این سامانه را هم خرداد  99به شبکه
بانکی ابالغ کردیم و از بانکها خواستیم به این سامانه
متصل شوند و با اتصال به این سامانه ،چک الکترونیک را
تولید کنند .البته متناظر با آن ،کانال پذیرش و پردازش
چک الکترونیک را نیز در سامانه چکاوک در نسخه جدید
آن ایجاد و تایپ جدید چک در آنجا تحت عنوان چک
دیجیتال تعریف کردیم که این چک هم آنجا تبادل شود.
به لحاظ ماهیتی ،چک دیجیتال ،تفاوتی با چک عادی
ندارد و همان کارکرد و مبادله اطالعات را دارد ،فقط
چک دیجیتال ،فیزیک ندارد و اعتبار یا انکارناپذیری داده
را از طریق امضای الکترونیک به دست میآورد .البته
صدور چک الکترونیک در کشور ،مستلزم وجود امضای
الکترونیک است .بنابراین پاشنه آشیل این طرح ،امضای
الکترونیک خواهد بود .قانونگذار با تغییر این فرایند در
جهت ثبت الکترونیکی چک و آشنایی مردم با آن ،زمینه
این موضوع را فراهم میکند که به تدریج چک کاغذی را

جمعآوری و چک الکترونیک را جایگزین آن کند .برای
این امر باید امضای الکترونیک را در شبکه بانکی ،یک
مقدار ،متداولتر داشته باشیم و مردم را با این محصول
آشنا کنیم و استفاده امضای الکترونیک در کشور افزایش
پیدا کند .در این زمینه ،اقداماتی در حال انجام است .در
زمینه مستنداتی که به بانکها داده شده ،سه بانک به
عنوان پایلوت ،اعالم آمادگی کردند و در حال انجام تست
هستند و به نظر میرسد در مردادماه ،در قالب بانکهای
پایلوت ،نه همه بانکها ،بتوانیم این محصول را به مشتری
ارائه کنیم .البته این محصول ،یک محصول در سبد
محصوالت است و مشتری میتواند انتخاب کند چک
کاغذی داشته باشد یا دیجیتال .فعال اجباری درخصوص
انتخاب چک دیجیتال یا الکترونیک وجود ندارد.
آقای سپانلو! لطفا شما هم به این سوال ،پاسخ
دهید و بفرمایید آیا در بانک ملت ،اقدامی در این
زمینه انجام دادهاید یا خیر؟
سپانلو :مساله چک دیجیتال باید با یک متولی
مرکزی مانند بانک مرکزی ،کار را شروع کند و بقیه
به آن بپیوندیم و به صورت انفرادی نمیشود کار انجام
داد اما گواهی دیجیتال به عنوان یکی از عناصر اساسی
برای احراز هویت و پیشبرد محصوالت دیجیتالی ،به
عنوان یک زیرساخت ،مطالبه بانکهاست که اقدامات
خوبی هم صورت گرفته است .عالوه بر چک دیجیتال،
میتوانیم از گواهی دیجیتال ،در بخشهای دیگر هم
استفاده کنیم اعم از افتتاح حساب غیرحضوری ،صدور
رمز برای ورود به همراه بانک ،اینترنت بانک و اعطای
تسهیالت غیرحضوری که در این زمینه ،درخواست را

ســپانلو :قبــا بــه راحتــی چــک را در
وجــه حامــل میگرفتنــد و دو امضــا
میزدنــد و بــه دیگــری میدادنــد امــا
در حــال حاضــر اینگونــه نیســت .بایــد
چــک صادرشــده توســط صادرکننــده
را بالفاصلــه از طریــق یــک ســوپراپ
یــا اپ بانکــی یــا اینترنــت بانــک یــا
شــعب ،ثبــت کننــد و دریافتکننــده
نیــز بایــد بالفاصلــه از طریــق همیــن
ســوپراپها ،اپهــا ،اینترنــت بانــک
یــا شــعب ،تاییدیــه دریافــت بدهــد.
ایــن روش ،ســادهترین اســت.
انتقــال بایــد از طریــق همیــن مدیاهــا
انجــام شــود ،پشتنویســی نداریــم،
وجــه حامــل نداریــم و احتمــاال بــرای
تضمیــن نمیتــوان از آن اســتفاده
کــرد .در آینــده ،چکهــا از لحــاظ
زمانــی ،اعتبــار خواهنــد داشــت و
اعتبارســنجی افــراد ایجــاد میشــود

اخذ کرده ،بررسیها را انجام داده و در نهایت این کار را
با امضای دیجیتال نهایی کنیم .بانک ملت ،به عنوان یکی
از بانکهایی که این سیستم با آن تست شود ،آمادگی
همکاری را دارد و قبال هم این موضوع را به دوستان اعالم
کردهایم اما این فرایندها در خصوص چک دیجیتال ،از
جمله فرایندهایی است که باید بین همه شبک ه بانکی،
جاری و ساری شود لذا متولی آن باید یک نهاد مشخص
مانند بانک مرکزی باشد .در این زمینه ،در سایر مواردی
که بانک ملت ،قادر بوده ،برای خدمات غیرحضوری
اقدام کرده است .االن ما فرابانک را برای تسهیالت
غیرحضوری داریم که اقدامی نو محسوب میشود .اتفاقا
اگر گواهی دیجیتال بیاید ،آخرین قسمت آن که مربوط
به اعطای تسهیالت و عقد قرارداد است ،آن را هم در
فضای مجازی انجام میدهیم .جالب اینجاست که از
طرف مشتریان هم استقبال خوبی شده است .کرونا،
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ترافیک و مسائل مربوط به مراجعات حضوری ،مردم را
به سمت اینکه کارها را در منزل از طریق اینترنت انجام
دهند ،سوق میدهد .در این بخشها ،اقداماتی را انجام
دادیم .درخصوص چک دیجتال نیز تابع اقدامات بانک
مرکزی هستیم.
آقای صیادی در گروه این سوال را مطرح
کردهاند که آیا مساله اصلی این طرح ،نقدی بودن
و الکترونیکی بودن چک است یا امکان نظارت
بر میزان اعتبار خلقشده در بازار با چکهای در
گردش؟
سپانلو :چک دیجیتال ،جایگزینی برای چک عادی
میشود؛ یعنی به صورت دیجیتال ،چک را امضا و صادر
کرده و به طرف مقابل داده شده و فرایند آن دیجیتالی
میشود و فیزیک چک از بین میرود.
سوال دیگرشان این است که مساله بیشتر
سیاستگذاری پولی و اعتباری بوده یا اصالح
کاربرد چک یا الکترونیکی کردن؟
سپانلو :به نظر میرسد مساله ،الکترونیکی کردن فرایند
است .مفهوم چک دیجیتال ،جایگزین چک فیزیکی
میشود.
به عنوان جمعبندی مباحث ،چنانچه در پایان
میزگرد ،نکات پایانی مدنظر دارید ،بفرمایید.
نادعلیزاده :درباره چالشها ،آقای سپانلو ،شفاف و کامل
درباره لختی و کندی در اجرا توضیح دادند که این امر
به خاطر تشکیالت عریض و طویل و بوروکراتیک شدن
سازمانهاست اما چالش فرهنگسازی و اطالعرسانی
کماکان پابرجاست و قاعدتا شبکه بانکی ،باید بتواند خیلی
بهتر از قبل ،مشتریان را مطلع کند .در این زمینه ،بانک
مرکزی ،محتواهای بسیاری اعم از بروشور ،موشنگرافی
و F&Qهای مختلف را تولید کرده و در اختیار بانکها قرار
داده و از آنها خواسته این موشنگرافیها در تلویزیونهای
شعب ،نمایش داده شوند .همچنین راهاندازی میزهای
امداد و  ،CRMبه شدت موردتاکید بود ه است .عالوه بر
این مساله ،ارائه سرویسهای  VASرا هم توضیح دادند.
ما در ابتدای طرح هستیم .قاعدتا باید بتوانیم تجربه
مطلوب را به مشتریمان ارائه دهیم .بنابراین بانکها
سرویسهای اصلی را از بانک مرکزی دریافت کردهاند
و فکر میکنم به تدریج مسیر خودشان را پیدا میکنند
و قادرند این سرویسهای ارزش افزوده را به مشتریان
ارائه و فرایندها را مقداری تسهیل کنند .همه اینها در
کنار همدیگر ،میتواند موفقیت طرح را تضمین کند و
آن سختیای که در حال حاضر ،همه دچار آن هستند،
با پیش رفتن و اینکه سرویس بهتری ارائه شود و کیفیت
خدمترسانی افزایش پیدا کند ،تا حدی حل شود .شاید
در مقطع زمانی مشخص دیگری ،این سیستم مانند سایر
سیستمها در کشور جا بیفتد و مردم به راحتی از آن،
استفاده و استقبال کنند.
سپانلو :شخصا معتقدم اگر فشار اولیه را با درایت از جانب
مشتریان بگیریم و ببینیم چه میخواهند و به خوبی پاسخ
دهیم و در برخی مراحل ،تامل کنیم و در نهایت ،مردم
خیالشان راحت باشد و به این درجه از اطمینان برسند،
چکی که دریافت میکنند 99 ،درصد پاس میشود ،این
موارد در جامعهای که آمار چکهای پاسنشده ،باالست،
دستاوردهای طرح ،خودش را نشان میدهد .ما باید به
این دستاوردها برسیم که چک اوال برای افرادی صادر
میشود که ذیصالح هستند .ثانیا وقتی شخصی یک
چک را دریافت کرد ،میتواند اعتبار آن را کنترل کند.
ثالثا احتمال برگشت خوردن ،به حداقل میرسد .با این
شرایط ،چک بین مردم و مشتریان ،اعتبار پیدا میکند و
جایگاه اصلی خود را به دست میآورد .تا آن موقع ،باید
روی سیستمها کنترل داشته باشیم ،روی فرهنگسازی
مردم کار کنیم و جاهایی که الزم است ،سرعت را کاهش
دهیم یا برگشتهایی به عقب داشته باشیم و این موارد را
در چارچوب قانون ،مدنظر قرار دهیم.

ادامه از صفحه یک

هشدار درباره یک کالهبرداری بزرگ

ادامه از صفحه اول
پرواضح است که بدون اخذ مجوز و تایید صالحیت صاحبان این
سایت ها ،امکان همه گونه کالهبرداری و فروش بدون پشتوانه رمز
ارز در مقادیر گسترده وجود دارد و حتی در صورت واقعی بودن
فروش رمز ارز الزم است این سایتها ریال مردم را تبدیل به ارز
نموده و آن را به رمزارز تبدیل کنند که این نوعی خروج گسترده و

مخرب ارز میباشد و متاسفانه ظاهرا ً این موضوع با چراغ سبز بانک
مرکزی و سکوت آن در قبال این جریان گسترده خروج سرمایه و
توأما کالهبرداری های بالقوه همراه شده است.
از سویی انتظار می رود هرچه سریعتر بستری قانونی برای استخراج
و استفاده از نوسانات این بازارها با نظارت بانک مرکزی و سازمان
بورس ایجاد و این تمایل (هرچند غیرسازنده) مردم ،به نوعی در
بستر قانونی پاسخ داده شود؛ از جمله راهکارها می توان به راه اندازی
قراردادها  CFDو یا قراردادهای مشابه با تسویه نقدی (با لحاظ

مسایل شرعی) و یا راه اندازی صندوق سرمایه گذاری با سپرده گذاری
رمزارزهای درون آن برای ایجاد اطمینان از وجود رمزارزهای ادعا شده
و یا راهکارهای مشابهی اقدام نمود که در کشورهای مختلف ،انجام
شده است .علی ای حال ،تا زمان ایجاد بستر قانونی ،نمی توان در
این بازار بی قاعده و خطرناک ،اجازه داد حجم گسترده و غیرقابل
باور نقدینگی ،بدون هرگونه راستی آزمایی و اطمینان بخشی ،به این
سمت حرکت نموده و زمینه مالباختن جمع زیادی از مردم و تبعات
سنگین پس از آن را فراهم آورد .اینجانبان ضمن هشدار و انذار جدی

در خصوص تبعات ناگوار اینگونه بیعملی و عدم اقدام توسط بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،فورا درخواست مسدود نمودن هر
گونه درگاه پرداخت سایت های بدون مجوز را داشته و از سایر مراجع
ذی صالح نیز میخواهیم که نسبت به این ترک فعل بزرگ و مخرب
و ضد تولید و اقتصاد بی تفاوت نمانند.
پویش اقتصادی راه نو
جمعی از پژوهشگران و متخصصان
علوم اقتصادی و مدیریتی

